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 . الواقعية الرصينة األحباث م  باقة حيم  البي  أه  جملة م  اجل    الع د
 احلياتيددة األنشددطة لددبع  السددلوكية الظددواهر حتليدد  يف  املنطقددي غورهددا العلمددي بعمقهددا رصددينة
 . اإلدارة كاالقتصاد
 كمقومدا   قدة معم أحبداث  يف امللحدة  السداعة  موضدوعا   تتندا ل  ألنهدا  الواقعيدة  صدفة  حتم   هي
 جندو    مشدكلة  العراقيدة،  املصدار   قطداع  يف البشدر ة  املدوارد  تنمية   العراق، يف االقتصاد ة التنمية
 .العراق يف األح اث قانون خالل م  القانونية  العالجا  األح اث
 العراقيدة  املعاهد   خدالل  مد    االختصاصديني  املشدرفني  لد ى  الرتبدو   البح  أهمية دراسة كذل 
 .العراقية امل ارس يف الكرد ة األجب  ة يف الكرد ة اللغة دارسو ُ عانيه ما  أ ضًا
العربددي  بدداألدب امددت   مبسدداحة العدد د حفدد  التنمو ددة البحثيددة املوضددوعا  هددذِ  جاندد   إىل
 عد   دراسدة  بد ق ،  جدواد  الكربالئدي  الشداعر  عد   دراسدة : الرصدني على  جه اخلصوص  العراقي 
  قصي ة النثر. العراقية الر ا ة ع  دراسة  الوائلي، أمح  النجفي الشاعر
. اجمللدة  يف الباحثني على أحّل  مستح ثة موضوعا  هنا  املي انية املوضوعا  هذِ  إىل باإلضافة
 رؤ دة  مد   القدانون  لرجدال  البد   فكدان   التقنيدا   االتصداال   عصدر  الراه  عصرنا موضوعا   هي
 .املتنوعة العقود إبرام على  االتفاق لالتصال قًاطر  الوسائ  هذِ  م  تتيذ اليت امليتلفة ل نشطة
 لندا  محد   أ ضداً  املعاصدرة  حياتندا  يف ج   ة آفاق  األلكرت نيا  االتصاال  عصر لنا مح   كما
 الناشئة األعراض  هور حالة يف النو  ة املنشآ  مص ر اليت الذر ة االشعاعا  منها الكبرية املياطر
 املنشآ ؟ هلذ  الذر  النشاط ع 
 إثددارة إىل دائمددًا تسددعى الدديت اجمللددة هددذ  مدد  اجل  دد  العدد د حيملددها الدديت املوضددوعا  هددي هددذِ 
 .العلمي العطاء م  للمز   ل فعه  الباحثني أمام إضاءا  إىل للتحول  أصيلة ج   ة موضوعا 

ي  لنا د بع  ذل  د أن نطم  برف نا املز   م  املوضدوعا  ذا  التدأثري العلمدي  األدبدي  اإلنسدان       
 ، خ مة جليلنا الناه  بإذن اهلل.إثراًء للمكتبة العربية  اإلسالمية
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 الفكري املال رأس تنشيط يف التمكني سرتاجتية أثر

 اخلاصة العراقية املصارف بعض يف العاملني من لعينة حتليلية دراسة

 جواد حسين عباس .د .أ
 حسين علي السالم عبد .م .م

 متهيد
 اقتصداد اً  التغديري   سدر عة  متقلبدة  معقد ة  عمد   بيئة يف م تع إذ كبريًا، حت  ا اليوم منظما  تواجه
  العوملددة املتسدارعة   التطدورا    االنفتدا   القو دة  باملنافسدة  البيئدة  هدذ    تتسد    اجتماعيدًا،   سياسديا 
 فالسدمة  الفعدال  اإلدار  النموذج على أساسًا املرتكزة التنافسية امليزة  بر   احلر السوق  اقتصاد ا 
  ان  Eisenhardt, 1999:54)التغدديري هددو  احدد  مددتغري ثبددا  هددو اليددوم بيئددة يددزمت الدديت األساسددية
 الديت  األساسدية  املقومدا   متتلد   أن عليهدا  فدإن  بيئدة  هكدذا  يف العدي   أراد  ما إذا األعمال منظما 
 إنها ب  فراغ يف تعي  ال املنظما  أن مفادها حقيقة م  انطالقًا  البقاء  االستمرار ة النمو م  متكنها
 إىل  نظدر  أن جيد   لدذل   ،بده    تدأثر  رددد األخ يف كد   أعضاؤها ؤثرد   ،متكاماًل كاًل بيئتها م  تشك 
 الثبدا    عد م  التغري  سرعة  تعق ها أعماهلا  تنوع املنظما  حج  كرب إن. مشولية نظرة املنظما 
  االسدتفادة  تقلي  دة  غدري  ةددد إدار  أسدالي   اعتماد خالل م . املستقب  إىل ثاقبة بعني النظر عليها حيت 
 املنظمدا   بيئدة  يف حتصد   الديت  الناجتدة  التغديريا   بسدب   لد  ها  املتدوافرة  البشدر ة  واردداملد  مد   القصوى
   املنظمدا   موجدودا   أهد   أضدحى  الدذ   البشدر   العنصدر  على جوهرها يف تستن  اليت املعاصرة،
 .(Halden, 1999: 222) هلا التحتية ىدالبن ميث 
 يف العداملني  علدى  االعتمداد    دادة  إىل تتجده  أن التنظدي   يف تطور  اليت نظما امل على فإن لذل 
 اهليكلددة  إعددادة الشدداملة اجلددودة  إدارة التكنولددوجي التطددور ألن. أد ارهدد  يف  الددتغري األ ل اخلددط
 أصددبحوا الددذ   للعدداملني التقلي  ددة النظددرة تغددري إىل أد  املعاصددرة املنظمددا  رافقدد  الدديت املنظميددة
 بضدر رة  تهدت   املنظمدا   جعد   إىل أ ضداً  أدى كمدا  ع   ة  أنشطة جماال  يف التنافسية امليزة كونميتل
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  تطددو ر صددياغة يف  مشداركته   اخنددراطه   ضدر رة  للعدداملني التنظيميدة  الفعاليددة   دادة  علددى العمد  
 .اإلسرتاتيجيا 
 العلميدة  السدب    تقد    يف بتواضد   ستسده   كونهدا  مد   تدأتي  البحد   أهميدة  فان تق م مما  انطالقا
 املال رأس تنشيط يف  أثرها هلا التوجه  أهمية العراقية اخلاصة املصار  يف التمكني سرتاتيجية تطبي 
  . تطو ر  الفكر 
 :هما بع    البح  تنا ل فق 
 مبفهومهما الفكر  املال  رأس التمكني سرتاتيجية تنا ل  اليت الكتابا  قلة و ه: نظر  األ ل
  .الواسعني
 توجده   مد ى  البح  متغريا  بني  األثر العالقة إىل تشري فرضيا   ضع  فق  :مي اني انيالث
 مت ق  . فيها العاملني لتنشيط أسالي   املنظما هلذ   ه  التمكني سرتاتيجية تبنى إىل املنظمدا  هذ 
 ه املدن  ال راسدة   اعتمد    ،الفرضديا   صدحة  الختبدار  اخلاصدة  العراقيدة  املصدار   مد   عيندة  اختيار
 .إحصائية أد ا  خالل م ،التحليلي

  البحث منهجية: األول املبحث
 :البحث مشكلة :أواًل
 املسدتو ا   خمتلدف  يف بيئتهدا  علدى  تطدرأ  الديت  املستج ا  نتيجة حت  ا  املعاصرة املنظما  تواجه
 عليهدا  ي نبغد  البيئدة،  ملتطلبدا   منهدا  املصرفية  خباصة املنظما  هذ  تستجي   لكي  العاملية، احمللية
 العددداملني بدددتمكني العالقدددة ذا   براجمهدددا  خططهدددا لسياسددداتها  عميقدددة جذر دددة مراجعدددة إجدددراء
 املنظمدا ،  تصدارع  الديت  التحد  ا   هدذ   ملواجهدة  تقلي  دة  غدري  قو ة إسرتاتيجيا   بناء ، تنشيطه 
 املفكدرة  كندة املتم البشدر ة  املدوارد  بد  ر  االهتمام ضر رة احل  ثة الفكر ة االجتاها  أك   فق  لذل 
 .األخرى املنظمة عناصر لباقي  حمركًا أساسيًا  عنصرًا مثينًا موردًا باعتبارها
   :البحث أهمية :ثانيًا
 :اآلتية الفقرا  خالل م  البح  أهمية تأتي
 املدال  رأس ، الدتمكني  إسرتاتيجية) ال راسة متغري  تنا ل  اليت  البحوث ال راسا  قلة -0
 الواحد   القدرن   ب ا ة العشر   القرن نها ة يف  هر  اليت احل  ثة وضوعا امل م  لكونهما  الفكر 
 اإلقليمدي  أ  احمللدي  املستوى على سواء ال راسة متغري  بني الربط دراسة أ  تتنا ل  مل،  العشر  
 يف العلمدي   مشدواره  يف نيللبداحث  التجدر يب  ليدوض ل سدببا  ذلد     عد  ممدا ،  نيالبداحث  عل  ح  على
 .بينهما العالقة دراسة
 .األعمال منظما  يف البشر ة املوارد تطو ر يف مهمتني أداتني املتغري   لكون -3
 علدى  ل دبيدا   الرجدوع  خدالل  م  بع  تكتم  مل املوضوعني هذ   حول القياسا  لكون -3
 قياسدني   كونا أن  ميك  رها طوت مت  هابعض على حص  اليت، االنرتني ) ال  لية االتصاال  ةشبك
 .احلالية ال راسة  تطو ر الالحقة ال راسا  إلغراض
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 هددذ  مثدد  فيهددا جتددر مل  اخلاصددة العراقيددة املصددار ) البحدد ب املشددمولة املنظمددا  كددون -9
 العاملني متكني إطار يف  التنظيمية السلوكية الناحية م  البشر ة املوارد بتطو ر تتعل  اليت ،ال راسا 
 . املنظمة خ مة لصاحل أفكاره   تطو ر
 املدال  بدرأس  العمد   مسدتوى  علدى  التطبيقدي  البحد   لتطدو ر  مناسدبة  أداة املوضدوع  هدذا   ع  -5
 مبتغريا  إحلاقه ضر رة م  به  رتبط  ما  العشر   احلاد  القرن دراسا  يف أساسي كمتغري الفكر 
 .احليو  املوضوع هلذا متكاملة بنظر ة اخلر ج إلغراض مهمة أخرى

 :البحث أهداف: ثالثًا
 الفكددر  املددال رأس  تنشدديط الددتمكني إسددرتاتيجية بددني  العالقددة األثددر تنددا ل إىل لبحدد ا  هد    
 -:يتاال النحو على دقيقه بصور   صفها ميك   اليت ،اخلاصة العراقية املصار  يف  مؤشراتهما
 الصدلة  ذا  املعاصدرة  األدبيدا   علدى  اإلطالع خالل م  بالبح  خاص نظر  إطار إع اد -0
 .العلمي اإلطار لبناء املؤشرا   استيالص الفكر ة مضامينها على   التعر املباشرة
 كإمجدالي ) الدتمكني  إسدرتاتيجية  ال راسدة  متغري  بني  التأثري ة اإلرتباطية العالقا  دراسة -3
  . عناصر كإمجالي) الفكر  املال رأس  تنشيط   أبعاد
، االجتماعيدة  احلالدة ، رالعمد ، اجلنس) الشيصية السما  بني اختال   جود م ى اختبار -3
 املشدمولني  للعداملني   احلدالي  الدو يفي  املنصد  ، الو يفيدة  اخل مدة  سدنوا   عد د ، العلمدي  التحصي 
 جهدة  مد    عناصدر   الفكدر   املدال  رأس  تنشديط ، جهدة  مد    أبعادها التمكني  إسرتاتيجية بالبح 
 . ثانية
 منهدا   اإلستفاد  يذهالتنف مبسطة  آليا  للبح  اخلاضعة للمصار  مهمة توصيا   ض  -9
 البحد   جمال يف املهمة املقرتحا  حت     كذل ، البشر ة املوارد إدارة جمال يف املصريف العم  لتطو ر
 .البح  هلذا اجل   ة املسارا   إضافة العلمي املشوار لتكملة املطر   املوضوع إطار يف

 :البحث فرضيات :رابعًا
 .الفكر  املال رأس تنشيط يف نو ًامع تأثريًا التمكني سرتاتيجية تؤثر -0
، اجلددنس) للعدداملني الشيصددية السددما  بددني إحصددائية داللدده ذا  معنو ددة فر قددا  توجدد  -3
 سدرتاتيجية    احلدالي  املنصد  ، اخل مدة  سدنوا   عد د ، العلمي التحصي ، االجتماعية احلالة، العمر
 . املعرفة امتال ، التصر  ة حر  االستقاللية،  توافرها املعلوما  امتال )  أبعادها التمكني
، اجلددنس) للعدداملني الشيصددية السددما  بددني إحصددائية داللدده ذا  معنو ددة فر قددا  توجدد  -3
 رأس  تنشديط   احلالي املنص ، اخل مة سنوا  ع د، العلمي التحصي ، االجتماعية احلالة، العمر
 التقدو   ، احلماسدية  اجلماعدا   بفكدرة  العمد  ، العمد   يف التحد  ا     دادة )  عناصدر   الفكر  املال
 رفد   اسدتمرار ة ،  املعرفيدة  الفكر دة  األنسدجة  خلد  ، باألرقدام  املصدارحة  إدارة،  املوضوعي العادل
  .املعا ري

  :الدراسة منهج :خامسًا
 املبحوثدة  للحالدة  اتفصيلي ًا صف  وفر الذ   التحليلي-الوصفي) املنه  على ال راسة اعتم   
، إبددراهي ) املنظمددة تواجدده الدديت املشدداك  إلحدد ى اانعكاسدد متدددث  يتالددد باألرقددام أ  بدداملفردا  سددواء
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 علدى  مسداع ا  منهجدا  لكونده ، ال راسدة  ملتغري  التأثري ة العالقا  حتلي  إىل  املستن  ، 61: 0111
 الد قي   التفصديلي  بالوصدف  ميتا  الذ  املنه   لكونه البح  قي  للمشكلة  العمي  الشام  التحلي 
 أسدلوب  مد   أكثدر  بدني  اجلمد   يف إمكانيتده  حيد   مد   مساته تع د ع  فضاًل قةالعال ذا  للمعلوما 
 إىل تدؤد   الديت  الشيصدية   املقدابال    اإلجابدة   االستفسدار  باملالحظدة   تمث  إذ،  اح  آن يف حبثي
  093: 3111، العنز ) مباشر بشك  املعلوما  إىل الوصول

 :الدراسة جمتمع

، العراقددي االسددتثمار، األ سددط الشددرق، العراقددي تجددار ال) اخلاصددة املصددار  اختيددار مت لقدد  
  إسدناده   املصدريف  القطداع  يف ملكدانته   ال راسدة  إلجدراء  موقعدا   التجار  اخللي  ،العراقي االئتمان
  املعلومدا   البيانا  تق    يف املصار  هذ  تعا ن ثانيه جهة  م . جهة م  هذا، العراقي لالقتصاد
 .ال راسة إجراء مهمة  تسهي 

 :الدراسة عينة

 رؤسداء )  الد نيا  الوسدطى  اإلدارا  مشلد   ا،إذفدرد   019) البالغدة  ال راسدة  عينة حت    مت لق  
 العراقي التجار  للمصر  افرد  02. )املصار  على مو عه   املشرفون، الشع  م راء، األقسام
 ملصدر   ادفدر   06، )العراقدي  االسدتثمار  ملصدر   فدرد   01، )األ سدط  الشدرق  ملصدر   فرد  31) 
 املئو دة  النسدبة  أسداس  علدى    عد   حبيد   ،التجدار   اخللدي   ملصدر   افدرد   09، )العراقي االئتمان
 .البح  موضوعة املصار  مسؤ لي م   االتفاق ال راسة جمتم  يف بح لل ياضعنيلل

 :البيانات مجع وسائل

 :الشيصية املقابال  -0
  مد راء  األقسدام  رؤسداء  السدادة  بعد   مد   الشيصدية  املقدابال   مد   عد داً  ناالباحثد  أجرى لق  
 عدرض  خالهلدا  مد   جدرى   الديت  بالبحد ،  املشمولة املصار  يف العم  طبيعة على للتعر  الشع 
 -:تيهاآل التساؤال 
  تفسري بتوضي  الباح  قيام االعتبار بنظر األخذ م  ال راسة متغري  بتفاصي  اإلملام م ى -أ
 .ال نيا املستو ا  إىل املفاهي  هذ  نق  أساس ىعل مشرتكة حلقه  إقامة املتغري   هذ  
 عينددة مشلدد  الدديت املسددتو ا  مدد  الباحدد  عمدد  تسددهي  إمكانيددة حددول حددوارا  إجددراء -ب
 .البح 
 .الفكر  املال رأس  تطو ر العاملني متكني ضوء يف البشر ة املوارد تطو ر أهمية م ى -ج
 املبحوثة احلالة م  دقي  بشك  تفي   صحيحة دقيقه مفاهي  إدخال مهمة يف إشراكه  م ى -د
 .املصار  تل  يف
 مدال  كدرأس  البشدر ة  املدوارد  بتطدو ر  هدت  ت ظيمدي التن اهليكد   يف شدع   أ  أقسام تتوافر ه  -هد
 .صحيحني  هيكلي   يفي تصمي  ضوء يف  اجباته  ألداء  متكينه  فكر 

 :امليدانية املعايشة
 عملدده  طبيعددة علددى  التعددر  حدد البب شددمولةامل صددار امل يف املي انيددة باملعا شددة انالباحثدد قددام
 ثالثدة  ملد ة   اسدتمر  ، القدرارا    اختداذ  املشدكال   حلد   العداملني  متكدني   م ى التنظيمي  هيكله 
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 جبملدددة املعا شدددة هدددذ   خرجددد 3116-0-31لغا دددة 3115-01-31 مددد  للمددد ة أشدددهر
 عدرب  معينده  حقدائ   نقدص   مالحظدة   الشدع   األقسدام   ترتيد   العمد   أمداك   حيد   مد   مالحظا 
 سدداعتني مشلدد  حبيدد  أ قاتهددا طالدد  اليت،املبحوثددة املصددار  لكدد   املنتظمددة ال قيقددة املشدداه ا 
  تعز زهددا للتحلدديال  كددذل  أفدداد  إذ ،املددذكورة الزمنيددة املدد ة مدد ار علددى مصددر  لكدد  اسددبوعيا
 .العملي ن باجلا الصلة ذا  النتائ  مناقشة ع  الضف ، املقرتحا   التوصيا  باالستنتاجا 
 :املستخدمة اإلحصائية األساليب
 ، SPSS 10   (Basic) احلاسدوب  بدرام   يف املسدتي مة اإلحصائية الوسائ  انالباحث عتم إ
 -: أتي ما فيها أتب  اليت النتائ   استيراج البيانا  م  للتعام 

 : على   شتم  الوصفي اإلحصاء -0
 . املئو ة النسبة .أ
 . املو  ن احلسابي الوسط .ب
 .املعيار  االحنرا  .ج
 :على   شتم  االست اللي اإلحصاء -3

  .سبريمان) الرت  ارتباط معام  .أ
 . بريسون ارتباط معام  .ب
  .X2   (t) اإلحصائية ال اللة اختبارا  .ج

 األعمال منظمات يف التمكني سرتاتيجية: الثاني املبحث
 (Empowered كنيددددد املتم العامليددددد  مبددددد أ تعتمددد  املعاصدددرة األعمدددال منظمدددا  بيئدددة إن 

Employees ،  خباصدة   معدارفه   مهداراته   إىل احلاجدة  مد   تز د   العاملني متكني عملية أن ذل  
 خالل فم . Interpersonal and Technical Skills  الفنية التفاعلية باملهارا  تتعل  اليت تل 
 إذ اآلخدر  ،   شدعر   مبدا  ع اإلب ا  القابليا  للمهارا ، األمث   اماالستي  تحق  كعملية التمكني
 احلدال  بطبيعدة   شدم    التمكني. عم  م   ؤد نه ما ك  ع  املناسبة األجور   ستلمون نومالك انه 
 متفد    توقعدا    اضدحة  أهد ا   حت  د   أ  لوضد   سدو ه   عملدون  الدذ     العاملني  املشرفني امل راء
 هدذ   أهد   أحد   الدتمكني    شدك  .  قيود حم دا   جود إطار يف  لك  العليا، اإلدارة قب  م  عليها
 عمليدا   يف ةسدو   تشدرت   أن كافده  اإلدار دة  و ا للمسدت  تسدم   ناجحدة  عم  كيطة اإلسرتاتيجيا 
 اإلجددراءا   اختدداذ امليدداطر  جتندد  الفددرص  اسددتغالل املواقددف إ اء  التصددر  القددرارا  صددن 
 .اإلدارة ت خ  إىل احلاجة د ن الصحيحة
 وأهميته التمكني مفهوم :أواًل
 اإلجندا   حندو   حتفيدزه   األفدراد  بتنظدي   الصلة ذا  األساسية العناصر أبر  أح  التمكني صار لق 
 . املنظمي  اجلماعي الفرد  املستوى على أدائه   رقابة املتميز
 سدلطانا  لده  جعد   أ ، الشديء  مد    متكينداً ) مّكد    عدين  الدتمكني  ملفدردة  اللغو  األص  نإ -0
 رجعندا   لدو   0113:110 املنج )  أداء  فعله له  سر أ ، له سه   أ، فالنا أمك   مبعنى  مق رة
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 دار منها ةعشر اثنتا.  ةآ عشر   م   قرب مبا  رد   مشتقاتها مّك  كلمة أن فيالحظ الكر   للقرآن
 يف خلفداء  هلد   املمّكد   جعد   إىل تعد  سدبحانه  اهلل أن  هدو  حبثندا  يف نر د    الدذ   املعندى  حول م لوهلا
 تدولي  حدال  يف  تصدل  ، العبداد   ختضد   الدبالد  تصل   به  عليه   الوالة الناس أئمة أ  ،األرض
 أن النداس  أ  هلد   للممكد    سدم   أن هدو  األمدر  هدذا  شأن م  إن  3ج: 3110، كثري اب ) املؤمنني
 قيدادته   أ  إشدرافه   أ  إدارتهد   أ  إمرته  حت   ق  م  على نفوذه   بسط الطوىل الي  هل  تكون
 طوعًا نر اآلخ ذل  يف فسيسا ره  قوانينه   س  أنظمته  فرض املوق  ذل  اللخ م  فيستطيعون
 استضدعفوا  ذ  الد  علدى  من  أن  نر  )) إىلتع قال الشأن هذا  يف. تأثريه  دائرة حت   عملون  كرهًا
  .6-5: أ ة، القصص  ) األرض يف هل   منك  الوارثني  جنعله  أئمة  جنعله  األرض يف
 إىل إضافة  املهتمني الباحثني ل ن م  كثرية تعار ف كمفهوم التمكني نال :التمكني تعر ف -3
 نسدم    أخدذنا .  اليابدان   أ ر با أمر كا يف األعمال منظما  م  كثري يف العاملني أ ساط يف انتشار 
 Manager املتمكددد   امل  دددر، Empowerment Organizations املتمكنددة املنظما  ع  كثريًا

Empowered ، املددددددددتمك   املشددددددددر Supervisor Empowered ، املمكدددددددد   الفر دددددددد 
Empowered Team . لعمد  ا بيئدة   إجيداد  الدتمكني  مفهدوم  حدول  الكتابدا   بفضد   تدى أ ذلد   ك 
  تصرفون اأفراد اإلدار ة القيادة تر   أن هو فللعاملني .العملة  جه على نجانبا له فالتمكني. املتمكنة
 جتع  اليت املسؤ لددية تل  العاملني أ لئ  مبن  تقدوم أن هو  للقديادة ،مالل ع متميز أداء  ف  على
 األفكددار  توصددي   Trust) الثقددة مددن  أسدداس علددى سددر   بشددك  ممارسدداتها يف تسددري أن املنظمددة
 يف احلر دة  الفدرد  امدتال   انده  الدتمكني  يف  رى  Simons,1995) فهذا.العاملني أ لئ  إىل الصحيحة
 خدرى أ نظدر   جهدة  مد   الدتمكني  اخدر ن   درى  حدني  يف ،النتائ  ع  الكاملة مسؤ ليته م  العم  أداء
 التصدمي   السديما  ،أعمداهل   يف األفدراد  اند ماج  تعز دز  عمليدة  انه على  Ivancevich (1997 أمثال
 مدن   انده ب الدتمكني   ,Robbins 1998)  عدر   حدني  علدى .القدرارا    صدن    التفداعال    التد قي  
 املق مددة اخلدد ما  تطددو ر بأ جدده اخلاصددة القددرارا  الختدداذ الواسددعة صددالحيا ال العدداملني األفددراد
  احلر ددة القددو  العدداملني األفددراد مددن  بأندده الددتمكني (Daft,2003) عددر  فقدد   أخددريا ،للزبددائ 
 .اختاذها يف  املشاركة القرارا  لصن   املعلوما 
 أهدد ا  حت  دد  يف العداملني  تأهيدد  عمليدة ) بأندده الددتمكني  الحدظ  التعر فددا  هدذ   كدد  ضدوء   يف 
  حلها تواجهه  اليت املشكال   معاجلة جماله يف القرارا   اختاذ إجنا    مسؤ لية الشيصي عمله 
 عد   فضدال  ،العليدا  اإلدار دة  املسدتو ا   قبد   مد   هل  املمنوحة  السلطة به  املناطة املسؤ لية إطار يف
 . العم  يف امليتلفة ملواقفا ضوء يف احلالة ملواجهة  تلقونها اليت التصر  حر ة
 نو العدامل  الد نيا  اإلدارة فيهدا  مبدا  للمنظمدة  األماميدة  اخلطوط تقو ة  راد ذل   راء م  أن   عتق 
 .العم  يف اإلب اعية املبادرا  تق    على لتشجيعه  ،نوالتشغيلي
 :اجملال هذا يف املتاحة والصيغ سرتاتيجية، بوصفه التمكني :ثانيا
  املشددرفني العدداملني حلدد  تسددتي م إدار ددة سددرتاتيجية الددتمكني  (Nixon,1994:16 عدد َّ لقدد  
 طر د   عد    درام  مدا  أحسد   علدى  العمد   يف  خدرباته   مهداراته   اسدتي ام  على  تشجيعه   امل راء
 املنظمددة أهدد ا  لتحقيدد  املمكنددة بدداملوارد  تز  دد ه  التصددر  يف احلر ددة  مددنحه  القددوة إعطددائه 
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 هدذ   فقدرا   لتؤشدر   Ersted, 1994:330) دراسدة  جداء   الوصدف  هدذا  أسداس   علدى .  غا اتها
 : أتي مبا فاعلة عم  خطة بوصفها سرتاتيجيةال
 .ملموس  اق  إىل  نقلها الرؤ ة حت    -أ
 .العم  يف  أسبقياتها العليا لإلدارة األخالقية القي  حت    -ب
 .هأعضائ بني العالقا   تطو ر الفرقي العم  اعتماد -ج
 .شبكية جعلها إىل  صوال املنظمة نشاطا  يف العاملني مجي  مشاركة توسي  -د
 كدإجراءا   ةاملشدرتك  التحالفدا    إقامدة   ال اخليدة  اخلارجيدة  الد ع   مبجموعا  االستعانة -هد
 .ع ة باجتاها  للتكام 
 :هما مهمتني مرحلتني تتيذ سرتاتيجيةال تل  إن إىل (Cook,1994:10)  أضا 
 .ج   ة أد ار ألداء الت ر   خالل م  األفراد تأهي  -أ
 .اجلان  هذا يف مساع ا د را اإلدارة  إعطاء العمليا  حتسني -ب
 متكيدنه    راد الذ   للعاملني عم  خطة رس  هو سرتاتيجيةك التمكني أن تق م ما ك  م  الحظ 
 .امل ى بعي   مين أف  إطار يف للعم  املضافة القيمة لتحقي 
 النحدو  علدى  إجيا ها ميك  أشكال ثالثة تتديذ تكادف سرتاتيجيةال ضوء يف ةاملتاح التمكني صيغ اأم
 -:اآلتي
  Participation Strategic املشاركة سرتاتيجية -أ

 عمليدة  يف نوالعامل مبوجبها  تصر  عم  خطة نهبأ التمكني Geroy,etal,1998:531)) عر 
 عدرب   ذل  باملشاركة صلة له التعر ف هذا . اجملال هذا يف التصر  حر ة توسي  طةاسبو القرار اختاذ
 املباشدرة  األعمدال  داءا مد   القدرارا   اختداذ  صدالحية  امتالكه  بع  العاملني تكليف األ ل ،مستو ني
  ضدددد  لقدددد . احلددددال بطبيعددددة ذلدددد  علددددى رقابددددة بوجددددود ،للزبددددائ  اخل مددددة تنفيددددذ  مسددددتوى
(Barker,1993:37  تكدون  اليت القو ة للرقابة صيغة هابأن  صفها إذ اجملال هذا يف العم  فرق د ر 
 املشداركة  لقبدول  مصد راً  تدوفر  الفرقدي  العمد   يف اخلدربة   أن. العدالي   النضد   للمقا مدة  صعوبة أكثر
 العمد   فدرق  تعد   اإلدار دة  التحلديال   مد   الكدثري  جعد   ما هو بالفع  األمر  هذا. االستب اد  إ احة
 خدالل  مد    ذلد   البعيد   املد ى  علدى  املنظمدة  ألداء عز ةامل  النقطة املباشرة املشاركة يف أساسا الذاتية
 .(Marchington & Wilkinson ,2000:340) األعضاء ت ع  اليت املتبادلة األحاسيس

  Job Enrichment Strategic الوظيفي اإلثراء سرتاتيجية -ب

 الد  ر   تقمدص  درا إ على العاملني  شج  متكام   ر يبت برنام  بناء سرتاتيجيةال هذ  تتضم 
 املنظمدة  قبد   مد   املق مة للي مة مضافة قيمة إعطاء به   الزبون،  حاجا  رغبا  لتلبية العاطفي
 .خ مته متطلبا  تلبية يف املبادرا  إىل  اللجوء
 صدالحياته   تو  د   اإلدارة هيكليدة  طبيعدة  مد   الدتمكني  يف الو يفي اإلثراء أسلوب ُ عّ  ما  عادة
 املعرفدة  تكدو    خدالل  مد   ألنفسده   العداملني  قيدادة  ضدمان  بهد    ا املبدادر   تشجي  املنظمة داخ 
 لدد  ه  أفدراد   جددود املدنه   هدذا  إطددار يف  عدين   هددذا. اخل مدة  احتياجدا   تلبيددة علدى  اإلدارة  تعز دز 
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 السدر عة  اخل مدة  متطلبدا   لتلبية العاملني استجابة  حتسني بأ ل أ ال الزبائ  مشاك  حل  صالحيا 
   .Lashley ,2001:76) للزبائ 
  تز د   مهدارا ،  األفدراد  بتعلدي   املنظمدة  تقدوم  بأن  تجه الو يفي اإلثراء منه  أن سب  مما  تض 
 الزبدون  شدعار إ ، الذاتيدة  الرقابدة   ممارسدة  نظمدة للم االنتمداء  مد    حتسد    الثقة،  االن فاع احلماس
 الرغبة العاملني إ هار م  االساس هي بأنها حاجاته إىل  النظر للمنظمة، امتميز اشيص كونه بأهمية
 أنفسده     طدور ن  معاناتده    د ركون  بسدرعة  الزبدون   ر د    مدا  كد    نفدذ ن   أنهد   العم  يف  املتعة
 .الصحيحة العملية املمارسا  لتبين بأنفسه 

 Owner's Participation Strategic بامللكية املشاركة سرتاتيجية -ج

 حتت  العاملددني رقابة إن إىل  9) الشك  لخال م  (Marching ,et al ,1992:286) أشار لق  
 امللكيددة  (Lashaly ,2001:86 أضددا  حددني يف القددرارا  اختدداذ سددل  يف املشدداركة درجددا  أعلددى
   ستطي خالهلا م  إذ القرارا ، اختاذ يف املتمك  الفرد مكانة لتعز ز املهمة سرتاتيجيا ال م   ع ّها
 John) شددركة فهددذ . حبقهدد  املددالكون ميارسدده لددذ ا  االسددتغالل الضددغوطا  مقا مددة نوالعددامل

Hewis  بصفة العاملون ميث  إذ ا،عام  11) منذ جناحا األكثر املركز ة األسواق شركا  أكرب إح ى 
 األربددا  هددذ  تصدد  الدديت  املصددار ف، الدد  ون تنز دد  بعدد  يه علدد األربددا  تو  دد   جيددر  شددركاء
 .للشركة احملققة األربا  أمجالي م %  05)حنو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Marchington, M, Goodman, J., Wilkinson, A & Ackers, P., 
(1992), New Development in Employee involvement, Department of 
Employment Research Series No.2. Sheffield: HMSO: p286.   
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   التمكني سرتاتيجية أبعاد:ثالثا
 ال راسدا   تل  جاء  حبي  التمكني سرتاتيجية أبعاد تنا ل  اليت ال راسا  تل  كثرية 
 .  متع دة متنوعة
 جناحده   ضدمان  الدتمكني  تشدكي   يف األسداس  عد ها  أبعداد  أربعة (Daft,2003:568) تنا ل فق 
 -: هي
 .املنظمة جوان  مجي  ع  للعاملني املتاحة  Information) املعلوما  -أ
 برنددام  جنددا  يف مهد   كعامدد  نالعداملو  ميتلكهددا الديت   املهددارا   (Knowledge املعرفدة  -ب
 .التمكني
 العمددد  يف  التدددأثري القدددرارا  لددد ع  نالعددداملو ميتلكهدددا الددديت الال مدددة  Power) القدددوة -ج
 . خمرجاته  م خالته
  دد  يف متميددز أداء مدد   ق موندده مددا علددى األفددراد  سددتحقها الدديت  Rewards) املكافددآ  -د
  .املنظمة  أسه  األربا  يف املشاركة خالل م   ذل  العم  حنو ه دافعيت  عز  مبا التمكني
 -: أتي  كما أبعاد، ثالثة على  (Brown,1996:197 ركز حني يف 
 الوصدول  يف مسدؤ لياته    حت  د   املنظمدة  أعضداء  مجي   فهمها كرسالة  Quality) اجلودة -أ
 .إليها
 الدذ    للعداملني  تتدا   الديت   أد اتهدا  ودةاجلد  تقنيا  لتنفيذ املتاحة  Resources) املوارد -ب
  التمكني مينحون
 الصالحيا  م  املز   األمامية اخلطوط يف نالعاملو من ُ  حبي   Delegation) التفو   -ج
 .تواجهه  اليت املواقف يف القرارا  الختاذ
 التمكني سرتاتيجية لضمان جوهر ة أبعاد ثالثة أك  فق   Ivancevich,1998:486) أما 
 -: هي
 .التقلي   للهرم كب    ذاتيا ت ار اليت العم  فرق تقنية -أ
 الشفافية م  عالدية ب رجا  ح ة على ك  األفراد  أداء املنظمة أداء ع  املتاحة املعلوما  -ب
  .النزاهة)
 . العم  فرق تقنية م   تالءم الذ  املصفويف اهليك   عتم  حبي  املالئ  التنظيمي اهليك  -ج
 اجلان  لتمث  منها ثالثة باختيار الباحثان التزم التمكني سرتاتيجية أبعاد بتح    تق م ما إطار يف
  توافرهدا،  املعلومدا   امدتال  :  هدي  ذكدره   مدر  الدذ    البداحثني  أكثدر  قبول نال  اليت العملي،
 سددرتاتيجية األبعدداد لتلدد  مددوجز  ددأتي  فيمددا. املعرفددة  امددتال  التصددر ،  حر ددة االسددتقاللية
 -:مكنيالت

  وتوافرها املعلومات امتالك: أواًل

 اسدتعمال  عدرب  الد نيا  املستو ا  يف  خباصة التمكني سرتاتيجية يف األساس العنصر املعلوما  تع 
  ملاذا، القرارا  اختاذ أسلوب حول فهما أكثر العاملني جلع  املنظمة م  سعيا العم  فرق أ  التقار ر
 أن مد   البد   املعلومدا   بدأن  الباحد   نفدس    رى . Collins,1995:26) بتنفيذها  لتزم  ملاذا تتيذ
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  املسداس  الوسديط  إىل اللجدوء  د ن لدذل   املناسدبة  الوسديلة   اختيدار  مباشر بشك  العاملني إىل تص 
   طلد   العاملني مشكال  م   تفاع  الذ  هو اإلجيابي فالتمكني. املعلوما  يف احلقيقية باملشاركددة
 .حوهلا الرأ   إمجاع لهاحل املعلوما  مج  منه 
 بشدك    تسدتعملها   تنشدرها  جي  بشك  معلوماتها تكتس  اليت فاملنظما  تق م ما على تأسيسا
 عد   تتحقد   الديت  الرؤ دة    حد ة  التماسد   بسب  عال، أداء حتقي  على بالتأكي  درةالقا هي إجيابي
 إ صداهلا   دراد  الديت  الضر ر ة املعلوما  تل  أه  أن  ذكر  مما . 63:3113 امللو ) التمكني طر  
 اخلارجيددة البيئددة مددد   عالقتهددا سدددرتاتيجياتها  املنظمددة بأهدد ا  تتعلدد  الدديت تلدد  هددي العدداملني إىل
 التوجيدده   تدد   أن  فدرتض  اإلطار هددذا  مد . هلا مسددتمرة جناحا  حتقيد  يف  سلوكياته   أد اره 
 تدوفري  املنظمدة  مد    تطلد   الدتمكني  ا جند  أن  Bowen & Lawler,1992: 38) مدد   ك  أكد  كمدا
 كامد   اسدتع اد  حتقيد   بهد    اإلدار دة  املسدتو ا    مليتلدف  األفدراد  مد   للع    املعلوما  م  املز  
  املب عة الطاقا   إطالق املسؤ ليا  لتحم 

 التصرف وحرية االستقاللية: ثانيًا

 مندد   تتضمدد   كونهدا  حبكد  مليد العا لتمكني الثاني سرتاتيجيال البعدد  االسددتقاللية تعدد  
 & Rofeg) دراسة  أك   ،ميارسونها اليت باملهما  اخلاصة النشداطا  يف التصدر  حر دة األفراد

Ahmed 1998:620) الر تينيددة التصددر  حر ددة مدد  أنددواع ثالثددة هنددا  أن Routine، اخلالقدده  
Creative، املقي ة  Bounded التمكيين عم ال ممارسة يف القةاخل التصر  حر ة هو هنا  همنا  ما 
  ر نده  مدا   فد   علدى  األد ار  ممارسدة  املهمدا   ألداء بأنفسده   البد ائ   إجيداد  نالعاملو  ستطي  حبي 
 .املتغرية املواقف ملواجهة مناسبًا
 سدلطة  العداملني  مدن   حيد   مد   تصدر   حر دة  ذاتهدا  حبد   هي االستقاللية أن بالنتيجة  عين  هذا
 بالنتيجدة  أ . الذاتية العم  فرق  استح اث  تو  عه العم  هيكلة  إعادة دةمتع  جماال  يف  اسعة
  معدا ري  اإلنتداج  عمليدا   تفاصدي   سيقرر ن االستقاللية بع   ف  على بالتمكني املعنيني العاملني أن
. ذلد   غدري  إىل  مدا  العمد ،   قد   علدى   السديطرة  املستمر التحسني  أجراء املهما   تقسي  العم 
 يف املشددرفني د ر إلغدداء هددي االسددتقاللية أن  ددرى الددذ   Wilkinson,1998:44) ذلدد  فدددي   تفدد 
، أ سدد  مسدداحا  ذا  إجددراءا  باختدداذ  اسددعة صددالحيا  العدداملني مددن  أ ، العمليددا  خطددوط
 جمدامي   اسدتح اث  أ  املندت   تد ف   مسدار   حت  د  ، بيدنه   فيمدا  تو  عهدا   إعادة العم  هيكلة كإعادة
 . العم  بفرق اآلن مىتس مستقلة شبه عم 

  املعرفة امتالك: ثالثًا

  املدوارد  األمدوال  رؤ س جاند   إىل اليدوم  منظمدا   مدوارد  أبدر   أضدح   املعرفية املوجودا  أن
  البقداء   االبتكدار  اإلبد اع  بلوغ حنو تسعى أخذ  املنظما  تل  كون حبك   ذل  ، املاد ة البشر ة
 إدارة  تكتيد   باستمرار ة املرتبط النشاط بأنها عرفةامل  Brooking,1998:15)   رى،  االستمرار
 التقنيدا    تدزداد  األسدواق  تتغري عن ما  خاصة التنافسية للميزة األكي  املص ر تع   هي. املوجودا 
 تبدذهلا  الديت  األنشطة هي فاملعرفة . Nonaka1991:46) بسرعة املنتجا   تتقادم املساهمني  ع د
 خزنهددا  كيفيددة األفددراد عقددول إىل الدد خول خددالل مدد  اجل  دد ة  البدد ائ عدد  البحدد  يف املنظمددا 
  ؤك   Daft, 2001:258)  هذا . 311:3110 العلواني) الحقا استي امها إلعادة بها  االحتفا 
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 يف  املعدريف  الفكدر   املدال  رأس عد   املدنظ   للبحد   الساعية اجلهود تل  بتنظي  تقوم إدارة إنها على
  املشدداركة املتواصد   الدتعل   تشدج   الدديت التنظيميدة  البيئدة   إجيداد  سددورامي  جعلده   تنظيمده  املنظمدا  
 .املعرفية
 بدرام   بنداء  هدي  املعرفدة  سدرتاتيجية  تعز ز يف مهمة حامسة عوام  هنا  أن  الحظ احلال  بطبيعة
 بشدك   ل فكدار  ارحة املصد   املنافسدة  احلدوار   اسدتي ام  للعداملني  املسدتوى  عاليدة   تطو ر دة  ت ر بية
 ةرئيسد  مصدادر  بوصدفها  للعداملني   املي انيدة  العمليدة  ا اخلدرب  مد   احلدوار   اسدتي ام  مجاعي  فرد 
 . التنظيمي الفرد  للتعل 

 : الثالث املبحث
   الفكري املال لرأس النظرية اخللفية: أوال
 الفكدر  علدى  اعتمد   قد  ، الصدناعية  املنظمدا   جندا   كان، املاضي القرن م  اخلمسينيا  ب ا ة يف 
 ند خ    حند  ، احلاضدر  الوقد    يف. املوارد على اعتمادها م  اكرب بشك  ،األنظمة  ق رة اإلنساني
 Human) اإلنسدداني الفكددر إدارة علددى القدد رة أصددبح  لقدد ،  العشددر   احلدداد  القددرن أعتدداب

Intellect  املاسددددة  احلاجدة   هدر   ذلد   أسداس   علدى . حامسدة  تنفيذ دة   مهدارة  مذهلدة   بسددرعة 
  Innovation)  اإلبد اع   Creativity)  االبتكار  Intellectual Capital) در الفكد املال لرأس
  .3110العنز  .)Knowledge)  املعرفدددة

 الفكري املال رأس نشوء -1

 مدا  شديء  علدى  تعتمد   املنظمدا   قيمة أن مفادها حلقيقة م ركني  االقتصاد اإلدارة ر اد كان لق  
 مثد   للمنظمدة  امللموسدة  غدري  بداملوجودا   ذلد   فدوا َرع  قد  . اد املد  أ  املالي أمساهلار جمرد م  أكثر
 امللموسدة  غدري  املوجدودا   هدذ   قيمدة  يف تؤثر اليت ،الزبائ  م   العالقا ، املنيالع إب اع ، املعرفة
 . املاضية القليلة السنوا  يف االقتصاد ة املشار   استثمار خالل م  حص  ما  هذا
 أ ل  (Skandia شركة نشر  حينما  0119) عام إىل لفكر ا املال رأس نشوء ب ا ا   ترج 
 بإدارتهدا  معر فدة  (Skandia) شدركة  أصدبح   احلدني  ذلد    مندذ  الفكدر   املدال  رأس عد   هلا تقر ر
 .الفكر  املال لرأس
 Dow) شدركا   مثد   الدنفط  بشدؤ ن  املهتمة  خاصة الشركا  م  الع    بقيام ذل  تزام   ق 

chemia & Chevron   إدارة أصدبح   حيد   الفكدر   املدال  رأس إىل اهتمامهدا  توجيده  خدالل  م 
 مدد  الكددثري أدركدد  هنددا  مدد . الرائدد ة الشددركا  هلددذ  اليوميددة احليدداة مدد  جددزءا الفكددر  املددال رأس
 للمسدتثمر    مدؤمتر  عق  املثال سبي  فعلى الفكر ، املال رأس بأهمية املستثمر    أغل  املنظما ،
 ، 0116) عام يف امللموسة غري املوجودا  تقيي  طرق لبح  الشركا    االستشار ني  األكادمييني
 .أمر كا بورصة على الرقابة هيئة أشرا   حت 
. امللموسدة  غري املوجودا  إلدارة مركز بتأسيس نيو ور  جامعة يف لإلدارة ستني م رسة  قام  
  يف.  تقييمهدا  سدة امللمو غدري  املوجدودا   عد    الكشدف  اإلدارة علدوم  يف البحد   هو املركز  عرض
 إلدارة االسدكن نافية  الشدركا   قيدام  كيفيدة  يف للبحد   الد امنار   يف عمد   فر د   تأسدس  الوق  نفس
 النددداد ) مسدددي نددداد  بتأسددديس إسدددبانيا يف شدددركة  33) قامددد   0112) عدددام  يف. رأمساهلدددا
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 قيدي  لت مناسدبة  طدرق   تطو ر الفكر  املال لرأس مقياس  ض  هو  ه فه Intellect Club الفكر 
 .امللموسة غري املوجودا 

 .املعاصرة للمنظمات وأهميته الفكري املال رأس مفهوم -2

 املددال رأس  IC) اختصددارا لدده  رمددز الددذ   Intellectual Capital) الفكددر  املددال رأس ميثدد  
 فيدة  الثقا  املعنو دة   املاليدة  املاد دة  اإلمكانا  ليشم  املفهوم هذا نطاق اتس   ق  للمنظما  احلقيقي
 علدى  املصطل  هذا  طل   إمنا فكر  مال رأس نوالعامل  شك  فال  بهذا. للمنظمة املتاحة  الذهنية
 مددد   ملز ددد  . 056:3110، العنددز ) املنظمددة لثددر ا   بالنسددبة  مهدداراته  العدداملني معرفددة قيمددة
 رأس  رمص تع  اليت  Quinn et al, 1995: 72-73) توكي ا  إىل اإلشدارة م  الب  التوضيد 
 األربعدة  املعرفيدة  املسدتو ا   باألفراد حتقق  ما إذا معريف مال رأس نظره   جهة م  الفكر  املال
  :052:3110، العنز ) اآلتية
   Know-What) ماذا معرفة قاع ة
 الفائقدة  بالرباعدة  املعرفدة  هذ   تتجلى  Cognitive Knowledge) األدراكية املعرفة م  املنبثقة 
  التحصدي   املسدتمر   التعلدي   الت ر بيدة  الدربام   إقامة خالل م   ضبطه السلو    تهذ قواع  حول
 . ال راسي
  Know-How) كيف معرفة قاع ة
  املفداهي   النظر دا   تعلد   حتو   يف  تتجلى Advanced Skills) املتق مة املهارا  م  املنبثقة 
 املهنيدة  املهدارا   مسدتوى  لد  ق بهد    ملمدوس  تطبيقدي   اقد   إىل  ال راسدا   البحدوث  يف املطر حة
 . للفرد
   Know-Why) ملاذا معرفة قاع ة
 بنسدي   التعميد   يف  تتجلدى   Understanding Systems) األنظمة فه  كيفية م  تنب   هي 
  حد   العم   رش خالل م  املستوى هذا  تحق  أن  ميك  . املواقف األشياء بني السببية العالقا 
 اختداذ  تتطلد   اليت املهما  إجنا  حنو أبع  بشك  التحر  يف تساع  ي حب املهارا   صق  املشكال 
  .معق ة قرارا 
   -Why Care) ملاذا -األفراد رعا ة قاع ة
 نهدت   ملداذا  أ  ، Self-Motivated Creativity) ذاتيداً  املتحدر   اإلبد اع  خدالل  مد   تنشدأ   هي
  .النجا  م  التكيف لغرض دية ال افع االستع اد حاال  املعرفة هذ   تتنا ل بالعاملني؟
 العمدود  بأنده  الفكر  املال رأس جمال يف املنظر   أ ائ  أح   هو  :Stewart,2003 3) ع  لق 
 .الثالثدة  ل لفيدة  األعمدال  منظمدا   لنجدا   الدرئيس   املفتا   املعريف قتصاداال) اليوم القتصاد الفقر 
 ، Edvinsoon ، (Ouinn & Andevson & Finkelsten) أمثددال آخدر ن  منظددر ن  هندا  
 (Davenport & Prusak  بآراء تأثر ا (Stewart  صدار   بالنتيجة مماثلة راءآ بع  فيما  ادخلوا 
 اليدوم  املعرفدة  اقتصداد  يف  اال دهدار  البقداء  إن إذ ،االقتصاد ة احلياة يف حقيقة أه  الفكر  املال رأس
 العندددز ) العاليدددة  املهدددارة تجددد دةامل اخلدددربة عددد  فضددداًل عقليدددة  مقددد رة معرفيدددة ةرؤ ددد  تطلددد 
 متثد   جمتمعدة  ذهنيدة  قدوة  انده  الفكر  املال رأس يف  (Yogesh 1998  رى  .055:3113، نعمة
 القتصداد  الرئيسدة  األ ليدة  املدواد  متثد   الديت   اخلدربة  الفكر ة  اخلواص  املعلوما  املعرفة م  تشكيلة
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 املتكوندة  املعلوماتية املوارد م  جمموعة انه ىعل الفكر  املال رأس يف فريى  (Daft,2001 أما .اليوم
 إىل نقلدها   بالتدالي  كتابتهدا  أ  عنهدا  التعدبري  علدى  مبنيدة   داهرة  معار  ،املعار  م  نوعني هيئة على
 يف تسه  اليت الب  هية  القواع  الشيصية ا النز  على مبنية ضمنية  معار  ثائ   بشك  اآلخر  
 .املنظمة تطو ر
 املعرفيدة  املنظمدة  لبنداء  احلامسدة  النجدا   عوامد   أحد   هدو  الفكدر   املال رأس أن تق م مما  الحظ 
  ذلد    معلوماته   خرباته  العاملني معار  تتضم  اليت امللموسة غري املوجودا  على باالعتماد
  حتقيدد  التنافسددية امليددزة حتقيدد  يف منهددا لالسددتفادة سدداطعة  جنددوم المعددة بشددر ة عقددول بندداء إطددار يف
 .املنظما  لتل  املستمرة ا النجاح
 أ  منهددا النظر ددة سددواء  ال راسددا  البحددوث اسددتقراء مدد  الفكددر  املددال رأس أهميددة  تسددتنبط 
 القدرن  يف قيمدة  املوجدودا   أكثر الفكر  املال رأس أن  قول  Drucker,1999:75) فهذا. التطبيقية
 للمنظمدددددة بقددددداءال تضدددددم  الددددديت اخلفيدددددة القدددددوة متثددددد  املوجدددددودا  ألن  العشدددددر   الواحددددد 
(Koenig,2000:1 .  التنافسددية املوجددودا ) الفكددر  املددال رأس ميثدد  كددذل Competitive 

Assets  املنظمدة  داخد   للمعرفدة  متفدوق  مسدتوى  علدى  احملافظة م  القادرة (Castts,1999:1- 
3،Hansen.etal,1999:16 . السدال   الفكدر   املدال  رأس يعد  ف  31:3113، مح ان بين) أما 
  .اليوم عامل يف للمنظمة األساس
 علدى   دا جمز اعائد   لده  بدأن  الشد   تقبد   ال كحقيقة ترب  الفكر  املال رأس أهمية أن هنا   الحظ 
 نظدري  املنظمدا   تتحملدها  ماد دة  كلدف  هندا   تكدون  أن جيد   العائ  هذا  تحق   لكي ،الطو   امل ى
 Microsoft لشدركة  الفكدر   لاملدا  رأس أهميدة  يف ، Cigy) بينده  ما  هذا. العائ  هذا على حصوهلا
 ترتكدز  أمر كدي  د الر بليدون   001) البالغدة  ،للشدركة  السدوقية  القيمدة  أمجالي م %  19) أن حي 
  .املعرفية) املالية غري املوجودا  على

  الفكري املال رأس مكونات -3

 عد   ج اند  االخدتال    هدذا  الفكدر   املدال  رأس مكوندا   حت  د   يف  الكتداب  الباحثون أختلف 
 رأس  صنف خمططا اختذ (Sullivan) فهذا تفكري  حس  ك  للموضوع  دراسته  تفكريه  سلوبأ
 البشددر ، املددال رأس  هددي الفكددر  املددال لددرأس رئيسدده مكونددا  ةثالثدد حدد  د مدد  الفكددر  املددال
   تفد  . فرعيده  مكوندا   ةالرئيسد  التقسديما   هدذ   مد    لك   ةالفكر  امللكية الفكر ة،  املوجودا 
 يف كمدا  الفكدر   املدال  رأس ملكوندا    Davenport & Prusak,1997:7) مندوذج  هذا يف همع متامًا
  .3) الشك 
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 :Davenport & Prusak, 1997) نظرة  ف  على الفكر  املال رأس مكونا  : 3) الشك 

2  
 مؤسسدي  أحد     ع  أفكار  يف السابقني الباحثني ع  ,Brooking)0116: 03) أختلف نيح يف
 املوسوم الكتاب يف الفكر  املال رأس إلدارة استشارا  املركز هذا عرض  لق  ،التقين بر كر مركز
 :هي جمامي  أرب  إىل الفكر  املال سرأ منوذجه صنف فق . الفكر  املال رأس)
 املرتبطددة امللموسددة غددري املددوارد كدد   تتضددم : Market Assets السددوقية املوجددودا  -أ
 .التو     قنوا  ،الزبائ  امليتلفة، التجار ة عالما ال منهابض بالسوق
 اجلماعية اخلربة  تتنا ل :Human Centere Assets البشر على املركزة املوجودا  -ب
 .املنظما  يف األفراد أداء كيفية  مؤشرا  املشاك  ح  على القابلة
 العناصدر  تتضدم   : Intellectual Property Assets الفكر دة  امللكيدة  موجدودا   -ج
 .األخرى  اخل ما   التصمي  الطب   حقوق التجار ة األسرار، مث  املنظمة عم  طرق حت د اليت
 حتد د  الديت  العناصر ك   تتضم  :Infrastructure Assets التحتية البنى موجودا  -د
  البيانددا قاعدد ة، املددالي اهليكدد ، البيدد  قددوى إدارة طددرق، الشددركة ثقافددة، املنظمددة عمدد  طددرق

 

 البشر ة املوارد
 

 .املعار  -0
 .املهارا  -3
 .االبتكار -3
 .اخلربة -9

 
 
 

 

 الفكر ة املوجودا 
 

 .التصامي  -0
 .العمليا  -3
 اجميددددددددددددددا بر -3
 .احلاسوب
 .الرسوم -9
 .الوثائ  -5
 
 
 

 

 الفكر ة امللكية
 

 بدددددددددددددددددراءا  -0
 .االخرتاع
 .النشر حقوق -3
 العالمددددددددددددا  -3
 .التجار ة
 .الصناعة أسرار -9
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 التحتية البنى حي  م  خيتلف التصنيف  هذا. االتصاال  أنظمة، الزبائ  أ  السوق م   املعلوما 
 النشددر حقددوق تعددين الفكر ددة امللكيددة بينمددا التكنولوجيددة  الطددرق العمليددا  مجيدد   تضددم  حيدد 
 .  االخرتاع
  وإدارته الفكري املال رأس بناء: ثانيًا

 الفكري املال رأس بناء -1

 التحد  ا   م  تع  فكر ة قاع ة فبناء  عليه  االبتكار، اإلب اع مص ر هو الفكر  ملالا رأس إن
 أ سد   اخمز ند  ميلكدون  الذ   األفراد إىل حتتاج اليوم منظما  إن إذ. املعاصرة املنظما  تواجهها اليت
 بنداء  ل  تط  هذا جمهول مستقب  يف  فو  ا  أن  بتكر ا أن مبق  ره  الذ    املهارا ، املعار  م 
 مسدتوى  إىل باملنظمدة  لالرتقداء  األجند   الطر قدة  فأنهدا  األمدر  حقيقدة   يف. الفكر دة  باملوجودا  املنظمة
 لبنداء  الثقافيدة  املعا يدر التنظيمية الصيغ تع د  لق   Brown,1998:5) احلقيقية  ق راتها إمكاناتها
 املدد خال  مدد  رصينددة  قاعددد ة ءبنددا جعلد   اآلتيددة الثالثدددة اإلمكاندا   فظهددور الفكدددر ، املدال  رأس
  . Stewart, 1997 93.Miller 1998:2) الفكر دة
 راءآ سد   ح النجدا   لتحقيد   تسدتي م  ذهنيدة  عمليدا   جمموعدة  ميثد   لكونه الذكاء توسي  -أ
 الدتعل   هدي  هرئيسد  أسدباب  ةثالثد  إىل  عدزى  اإلنسداني  الذكاء فإن النفس، عل  جمال يف العلماء بع 
(Learning  التسدددددبي   (Reasoning  الرمدددددو   معاجلدددددة (Manipulation(  Hicks, 

1993:184.  
 : اآلتي خالل م   التج    االبتكار تشجي  -ب
 .السان ة  املبادئ باملسلما  االكتفاء  ع م  حت   ها املشكلة تعر ف إعادة  0) 
 . رد ئها جي ها بني  التفر   األفكار غربلة  3) 
 .املياطرة  تقب  ا العقب مواجهة عن  الصرب  3) 
 .الضعف نقاط م   التيلص القو  نقاط يف الرتكيز  9) 
 .قب  م  أح   سلكها مل طرق يف  التفكري ج   ة،   ا ا م  األمور إىل النظر  5) 
 .البيئة تل  إىل نظرتها يف  لك  البيئة يف ليس  املشكلة بأن اإلميان  6) 
 يف اإلدارة جمموعدة  تقو ة  تطل  الفكر  املال أسر بناء إن :العالقا  يف التكام  ممارسة -ج
 تتف  ج     رقط باستي ام  إع اده  املستقب  قادة  جذب األسف  إىل األعلى م  بأكملها املنظمة
  . Yogesh 1997:6) احمل  د غري التغيري كمةحي عامل طبيعة م 

  الفكري املال رأس إدارة -2

 األعمددال، إدارة فكددر يف املهددتمني قبدد  مدد  بددار ًا عًاموضددو أصددب  الفكددر  املددال رأس إدارة إن 
 آلن األهميدة،  غا دة  يف إنهدا  إذ ،املعاصدرة  املنظمدا   أعمدال  اجتدذاب  يف الثابتة البنود أح   أصبح 
 االحتددددواء حمددا ال  تقدددا م مددا كددثريًا بدد   السددديطرة اإلدارة تفضددد  ال الفكر دددة املوجددودا  معظدد 
 ميكد   مدا  بأقصدى  تعمد   قو ه إدارة توافر م  ب  ال انه  عين  هذا  .Grean, 1998:14)  االن ماج
 لقددد  . Kawatra, 1995: 68) عليدده  احملافظة الفكر  املددال رأس اسدتثمار ضمان أج  م  عمله
 -:الفكر  املال لرأس الفاعلة لإلدارة أسياسية مبادئ مخسة  Stewart ,1997:163)  ضددد 
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 مد   الود دة  العالقدا   خدالل  مد   املنظمدة  لصداحل   أعماهلا أفكارها  م اإلمكان ق ر اإلفادة -أ
 .  بائنها مو فيها
 .بينه  داخليه شبكه بناء يف  مساع ته  حيتاجونها اليت املوارد توفري -ب
 .االبتكار ة ر حها يف  كم  جناحها سر ألن الفكر ، املال رأس إدارة يف املبالغة ع م -ج
 .الصحي  املكان يف املعلوما  بناء توجه -د
 . كفاءتها فاعليتها لز ادة علوما امل اجتا  يف الفكر  املال رأس هيكلة -هد
 ذا  غدري  تكدون  قد   الفكدر   املال رأس إدارة جمال يف ذكر  اليت هذ  ك  إن سب  مما  الحظ 
 ةإلعداد  املعلومدا    استي ام عملياته  قياس الفكر  املال رأس بتطو ر اإلدارة تلتزم مل إن معنى
 .املهين  مستقبلها للمنظمة  الضعف القوة نقاط  معرفة التنظيمي التفكري
   وتطويره الفكري املال رأس تنشيط: ثالثا
  ق مده  مدا  لكد   شديء  ك  جمموع بأنه الفكر  املال لرأس  Stewart,1997) تعر ف إىل استنادًا
 القدوة  هدو  الفكدر   املدال  رأس بدأن   عدين   هذا. التنافسية امليزة متنحها أ  تز   معرفة م  املنظمة أفراد
 م   كون  عليه . خدربا   مهارا  معار  م  األفدراد عقول يف موجدود ما لك  التجميعية الذهنية
 جممدوع  ميثد   الفكر  املال رأس أن إذ ،بفاعلية  استي امه الفكر  املال رأس حت    ج ا الضر ر 
  خد ماتها  لسدلعها  املنظمدة  إنتاج جمال يف املتميزة عية اإلب ا االبتكار ة  املساهما  الذهنية القابليا 
 أن  3110:6 العندز ، )  قدول   كمدا  املنافسدة  سدوق  يف نظرياتهدا  علدى  تتفدوق  جيعلدها  الذ  بالشك 
 كد   علدى  سدينطب   الشديء   هذا. فكر  مال رأس  ع  الشركة أربا  لز ادة اقرتاحًا  ق م الذ  الفرد
 فاعلة مساهما  على احلصول  بغية. للزبائ  ناجحة حلوال  ق م جت    أ  ابتكار أ  إب اع أ  معرفة
 تطدو ر   ت  أن م  ب  فال العاليتني،  املهارة باخلربة املتميز   األفراد أ لئ  خالل م  نسبتها  توسي 
 إىل اإلنتداج  مواقد   مد    نقلدها   نشدرها  املعرفة تبادل م   االستفادة التنظيمي اهليك   تع    العم 
 املددال رأس تنشدديط  ألجد  . املعلومددا   تدد ف  لالتصداال   مالئدد  نظددام إطدار  يف سددتهال اال مواقد  
 هددذا يف كددثرية أراء فللمتيصصددني .املنظمددة لنجددا  السددامية األهدد ا  تلدد  لبلددوغ  تطددو ر  الفكددر 
 مدد   دت   أنده  الفكددر  املدال  رأس تنشديط  يف رأى قد    Michael Shulver,2003:8) فهدذا  اجلاند  
  :هي مراح  أرب  خالل
 مصادر إىل توصيلها يف  االستفادة العاملني ل ى  الضمنية الظاهرة للمعار  خارطة رس  -0
 .القرار اختاذ
 .للعاملني اجل   ة املعرفة تطو ر -3
 .للمنظمة األساسية املعرفة بواع  حت    -3
 .كك  املنظمة مستوى على املعرفة  نشر  اسرتجاع خزن -9
 الفقدرا   خدالل  مد   الفكدر   املدال  رأس تنشديط  (Nelson, 2002: 2) دراسدة  تنا لد   حدني  يف
 :يةتاال
 . النشيطني العاملني ابتكار -0
 .النشيط العم  مكان ابتكار -3
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 .كافة اإلدار ة املستو ا  يف العاملني بني االتصاال  قنوا  فت  -3
 .العاملني  معار  مهارا  تطو ر -9
 املددال لددرأس خمددز ن بندداء مندده  ددراد املهددارا  باسددتقطا يف املتقدد م األسددلوب هددذا أن   الحددظ 
 االسدتقطاب  تعتدرب  الديت ، PepsiCo) شدركة  تسدميه  كمدا  للمواه  كبري مصر   بناء الفكر ،
 . فيها العليا اإلدارة أ لو ا  سل  يف ال ائمة املهمة العملية
 لفكدر  ا املدال  رأس تنشيط يف شأن فله   3110  صاحل، 3110 العنز ،) أمثال الباحثون أما 
 التنافسدية   امليدزة   الفاعليدة  الكفداءة    ادة لصاحل مجيعها تص  كثرية أسالي  ح د ا  ق   تطو ر ،
  -:اآلتي ذكر   ما بني  م  ،للمنظمة
 التنشدديط أسددالي  مدد  النددوع  هددذا: املنظمددة إىل ال اخلددة البشددر ة املددوارد أفضدد  اسددتقطاب-0
 تلدد  علددى للحصددول الكددثرية األمددوال  صددرف  بكثددرة  اليابانيددة األمر كيددة الشددركا  اسددتي مته
 املاسدة  حاجتهدا  بدأن  منهدا  سدعياً  إليهدا  للمتقد مني   املقدابال   االختبارا  جراء م  املتطورة األسالي 
 املوهوبني األفراد أ لئ  دائ  بشك  تستقط  أن هو  ال ائمة
 خددالل مدد  إذ: ل فددراد اإلب اعيددة القدد را  إثددارة يف األفكددار عصددف طر قددة اسددتعمال -3 
 علدى  األفراد مساع ة يف كامال د را تؤد  اليت الصغرية اجلماعا  تستي م األسلوب هذا استي ام
  .اآلخر ع  الواح  بني مستق  بشك   معارفه  معلوماته   طر  اإلب اعية ق راته  إطالق
 رؤ ددة  ذ   كونددوا أن إىل مييلددون الكددربى الشددركا  قددادة نإ :العمدد  يف التحدد  ا    ددادة -3
 أخدذ   الناجحدة  األمر كيدة  فاملنظما   هلذا. احلماس فاترة اجلهود تل   تحملون  ال امل ى، بعي ة
 النوعيدة  لتحسدني  معيدارا  حتد د  أ % 51 بدد  األداء حتسدني  هد    تضد   كدأن  املد ى   اسدعة  اأهد اف  تض 
 القدادة   جتعد  ذاتهدا  حبد   األرقدام  هذ  إن .أشهر ستة خالل% 35 اإلنتاجية   ادة أ   مرا  6) حوالي
  نظددر الدديت احلماسددية اجلهددود تلدد  إىل  صددلون السددامية  القددي  احلقيقيددة الرغبددة ذ   مدد  الندداجحني
 تشدغيله  أنظمدة  يف لده  حامسدة  حتد  ا    ضد   عرب تطو ر  إىل  السعي الفكر  املال رأس يف  جودها
 .الثقايف  نسيجها التنظيمي  هيكلها ال اخلية  بيئته  أه افه
 تكدون  األفراد م  صغرية جمموعة احلماسية فاجلماعا : احلماسية ماعا اجل بفكرة العم  -9
 تراقبهددا ال حبيدد  الصددعبة  املهمددا   املغددامرة  امليدداطرة العمدد  يف العاليددة اإلجنددا ا   حتدد  نشدديطة
 بهدد   أفرادهدا  بددني املناقشدة  يف  املتعددة اإلثدارة  توليدد  عدرب   ذلدد  بنفسدها،  نفسددها تراقد   بد   اإلدارة
  . التفاؤل باحليو ة  الشعور االطمئنان
  قدي   أن يف باالسدتمرار  الفكدر   املال رأس  رغ  :للعاملني  املوضوعي العادل التقو   -5 
. اإلدارة قب  م   حيس    ار؟  كيف  تحق ؟  كيف  ت ؟ كيف التفوق ليعر  بشر   تنافس  أن
 م   جيرى  عادال موضوعيا ون ك أن  نبغي الفكر  املال رأس  رغبه الذ  التقو   أن الطبيعي  م 
 غدري  املنافسدة  نإ املثدال  سدبي   فعلدى . ختصصده   حقد   ةقمد  يف  كوندون  الدذ    األشياص أ لئ  قب 
 اإل رادا  تولي  يف مساهماته  اخنفاض الفكر  املال رأس على سلبيا  نعكس ثقيال أمرا تع  الشر فة
 .االستثمارا   حتسني
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 قياسا   ف  على األداء ضعيفو األفراد أ لئ  غربلة على العم  ضر رة إىل  الحظ هنا  م 
  كتسدبوها  لكدي  املتق مدة   املعدار   املهدارا   ذ   األفدراد  دع  م   تنوعها املهارة  ارتفاع اخلربة
 العمد   ذلد   إىل  ضدا   املنظمدة  يف املوجدودة  املتق مدة  املهدارا   تلد   مد   متميدزة  لتكدون  بالت ر  
 على  العم  مهارة تتطل  ال اليت البسيطة األعمال يف املالي راالستثما أ جه تقلي  على باستمرار
 .املنظمة على عبئا  كونون مت ربني غري أفراد استي ام م  ب ال مكننتها
 اإلدارة يف العاملدددني مشاركة يف ح    ثور  منه   هي :باألرقام املصارحة بإدارة العم  -6
 املشدددهور  كتابده  يف أ جد ها  0126 عدام   سدت   جدا  ) الباحد   إليهدا  توصد   للتفكري ج   ة  طر قة
 أذهدان  يف اجل  د ة  املعلوما  استي ام األسلوب هذا خالل م   ت  حي   األعمال يف القو ة اللعبة)
 بتوليد   باملشداركة  املالئد   اجلدو  بتدوفري  هلد   الذهنية املق را  شح  خالل م   ذل  بأ ل أ ل األفراد
 األرقدام  بلغدة  األفدراد  مصارحة هنا العم   تضم  حبي  ملنظمةا  لقاءا  اجتماعا  خالل م  اآلراء
   غريها  السوقية  اإلنتاجية البيعية
 مد   عملدها  خطدة   حتسدني  البشدر ة  املدوارد  لتنشديط  أسدلوب   هدو : املعا ري رف  استمرار ة -1 
 ايفاالحدرت  مندوه    تسدر    قد راته    توسدي    تطو ره  العاملني بني أداًء األفض  ه  م  فر  خالل
 الضر ر ة  اخلربا   املهارا  املعار  م  امزجي ميتلكون الذ   املهنيني األفراد فددر   كذل .  املهين
 للمناصد    تدرقيته   مدنه   اإلفدادة  ميكد   حبيد    الواسدعة  الطموحدة  األهد ا   لتحقي  به   السعي
 األداء ذ   األفدراد   عدزل  خاللدده   مد   فكر  مال رأس بناء م  اإلدارة تتدمك  لكي، العليا املهنية
 .املت ني

 املبحوثة املتغريات بني االرتباطية العالقات دراسة:لرابعا املبحث
 املبحوثة املتغريات بني االرتباطية العالقات دراسة :أواًل
 االسدتقاللية   توافرها، املعلوما  إمتال )  أبعادها مستقال متغريًا التمكني سرتاتيجية كان  لق  
 مدتغرياً  ونهدا ك التمكني إلسرتاتيجية مكونه فرعيه مستقلة متغريا   املعرفة متال  ا التصر ،  حر ة
 يف التحد  ا     دادة ) عناصدر    إن معتمد اً  مدتغرياً  جداء  الفكدر   املدال  رأس تنشديط  إن حني يف كليًا،
 باألرقدام،  املصدارحة  إدارة  املوضوعي، العادل التقو   احلماسية، اجلماعا  بفكرة العم  العم ،
 مكونده  فرعيده  معتمد ة  مدتغريا   كاند   ، املعدا ري  رفد    استمرار ة  املعرفية، الفكر ة األنسجة ل خ
 الديت  النتدائ   ضدوء  يف املنهجيدة  يف طرح  اليت األ ىل الفرضية اخترب   لق . الكلي الرئيس تغريللم
  . 0) اجل  ل سيوضحها
 
 ثةاملبحو ال راسة متغريا  بني االرتباطية العالقة  0) ج  ل 

 املعتم       
 
 
 املستق 

   ادة
 التح  ا 
 العم  يف

 العم 
 بفكرة
 اجلماعا 
 احلماسية

 التقو  
 العادل
  املوضوعي

 إدارة
 املصارحة
 باألرقام

 خل 
 األنسجة
 الفكر ة
  املعرفية

 استمرار ة
 رف 
 املعا ري

 تنشيط
 املال رأس
 الفكر 
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 امتال 
 املعلوما 
  توافرها

** 
1492 

** 
1453 

** 
1431 

** 
1492 

** 
1461 

** 
1451 

** 
1450 

 االستقاللية
  حر ة
 التصر 

** 
1450 

** 
1436 

** 
1451 

** 
1491 

** 
1452 

** 
1461 

** 
1496 

 امتال 
 املعرفة

** 
1463 

** 
1499 

** 
1491 

** 
1463 

** 
1496 

** 
1466 

** 
1493 

 إسرتاتيجية
 التمكني

** 
1492 

** 
1453 

** 
1431 

** 
1491 

** 
1490 

** 
1495 

** 
1453 

 
   .013) حر ة  ب رجة  1410) معنو ة  ب اللة  t) اختبار مبوج  النتائ  اخترب : مالحظة
 داللدده ذا  معنو ددة  عالقددا هنددا  إن أفدداد  الدديت األ ىل الفرضددية لييتددرب جدداء  0) اجلدد  ل إن
 الفرضية إن   هر   عناصر) الفكر  املال رأس  تنشيط   أبعادها) التمكني سرتاتيجية بني إحصائية
 مد   اإلرتباطا  مقبولية مثل  اليت  9×1) املصفوفة يف العالقا  مجي  كان  إذ%  011) أثبت  ق 
 اختبار  مبوج   013) حر ة  ب رجة  1410) معنو ة مستوى عن  طرد ة  كان  اإلحصائية الناحية
(t.  
 املددال رأس تنشدديط يف ةكددبري ةطرد دد عالقددة هلددا الددتمكني رتاتيجيةسدد نأ االختبددار هددذا مدد    بدد   
 عرب التمكني سرتاتيجية  اإلهتمام  اد كلما نها  عين  هذا  1453) االرتباط معام  بلغ حي  الفكر 
  االستقاللية  إتاحة العاملني ل ى  توافرها املعلوما  متال ا
 املدال  رأس تنشديط   اد كلمدا  املبحوثدة  املصدار   يف للعاملني املعرفة متال ا  هل  التصر   حر ة 
 اجلماعدا   بفكدرة   العمد  ، العمد   يف التحد  ا     دادة  مبكدان  الضدر رة  م   كون  بالتالي لفكر ا
 األنسجة  خل  باألرقام، املصارحة إدارة  استي ام  املوضوعي، العادل التقو    إقامة احلماسية،
 املعا ري رف  استمرار ة إىل باإلضافة  املعرفية، الفكر ة

 
 .التمكني وسرتاتيجية الشخصية تالسما بني االختالفات:ثانيا
 احلالدة  العمدر،  اجلدنس، ) الشيصية السما  متغريا  بني االختالفا  تل   3) اجل  ل  وض  
 التمكني سرتاتيجية   احلالي املنص  الو يفية،  مةاخل سنوا  ع د العلمي، التحصي  االجتماعية،
  ذلدد   املعرفددة  امددتال  لتصددر ،ا  حر ددة االسددتقاللية  توافرهددا، املعلومددا  امددتال )  أبعادهددا
 ةيالكم املتغريا  م  الشيصية بالسما  املتمثلة الوصفية املتغريا  قياس يف  في  الذ  X2 باستي ام
 التمكني بسرتاتيجية املتمثلة
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  X2) اختبار مبوج   أبعادها التمكني  سرتاتيجية للعاملني الشيصية السما  بني االختالفا   3) ج  ل

 املتغري

 التمكني تيجيةسرتا
 املعلوما  امتال 
  توافرها
  حر ة االستقاللية
 التصر 
 املعرفة امتال 

X
2
 
بة
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حمل
ا
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2
ية
 ل
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 ة
حلر
ا

 

X
2
بة
سو
حمل
ا

 

X
2
ية
 ل
جل 
ا

 

جة
در
 
 ة
حلر
ا
 

 

X
2
بة
سو
حمل
ا

 

X
2
ية
 ل
جل 
ا

 

جة
در
 ة
حلر
ا
 

 

X
2
بة
سو
حمل
ا

 

X
2
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 اجلنس

*
64
30
3

 

54
11

 

3
 94
63
1

 

14
20

 

3
 

*
24
03
6
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20

 

3
 

**
14
11
1

 

54
11
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45
3
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45
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43
15
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03
 

*
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43
53

 

30
 

03
 00
49
66
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 احلالة
االجتماع
2  ة
41
51
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91
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 14
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 التحصي 
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03
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1
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 املنص 
 احلالي

**
35
63
0

 

14
91

 

9
 

*
06
41
11
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6
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40
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6
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00
42
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91
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 . 1415) درجة عن  معنو ة تعين  *) إشارة  جود -0 :مالحظة
  .1410) درجة عن  معنو ة تعين  **) إشارة  جود -3 
 .X2 اختبار  ف  على معنو ة عالقة  جود ع م  عين إشارة  جود ع م -3 
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 -: أتي ما  3) اجل  ل م   تض 
 سدرتاتيجية ل تقدبال  أكثدر  اإلنداث  إن  هدر  حبيد   الدتمكني  سدرتاتيجية  م  اجلنس متغري خيتلف -0
 أبعداد  مسدتوى   علدى  للدذكور %  95) مقابد  %  55) نسدبته   بلغ  حي  بقلي  الذكور م  التمكني
 حبي   توافرها املعلوما   امتال  اجلنس متغري بني معنو ا اختالفًا هنا   ك  فل  نيالتمك سرتاتيجية
 مدتغري  بدني  اإلحصدائية  الناحيدة  مد   جوهر ًا اختالفًا كان  لك  احملسوبة، م  أعلى اجل  لية  X2) إن
 نسبة م  أعلى اإلناث نسبة كان  حبي  املعرفة  امتال  التصر ،  حر ة االستقاللية  ُبع   اجلنس
 مقابد   لإلنداث %  53) النسدبة   كاند   املعرفة  امتال  التصر   حر ة االستقاللية حي  م  الذكور
 أعلدى  التوالي على  14111)   24036) احملسوبة  X2) كان  حي . البع     لكال للذكور % 91)
 .البع    لكال التوالي على  54111)   14201) اجل  لية  X2) م 
 جمدال  يف إال الدتمكني  سدرتاتيجية  يف تدأثري   حيد   مد   العمر متغري يف تال اخ هنا   ظهر مل -3
  30) اجل  ليدة   X2) مد   أعلدى   334353) احملسدوبة   X2) كان  حي  التصر   حر ة االستقاللية
 اسدتجابة  أكثدر  سنه  31-31) البح  لعينة العمر  املستوى إن هذا   عين  03) حر ة درجة عن 
 الشدابة  الفئدا   مد   تعد   الفئة هذ  لكون  ذل  العم  يف التصر   حر ة ةاالستقاللي على للحصول
 الشيصددية األهدد ا  حتقيدد  لصدداحل  اسددتثمار  اجلدداد العمدد  علددى للحصددول تسددعى الدديت الناضددجة
 . للمنظمة أنفسه  للعاملني
 مجددالي،كإ الددتمكني سددرتاتيجية  االجتماعيددة للحالددة هجوهر دد اختالفددا  هنددا  تظهددر مل -3
 كان  حي  التصر   حر ة االستقاللية  ُبع  املتغري هذا بني جوهر  اختال  هنا  فقط  هر  لك 
(X2  مدد  أكددرب  094353) احملسدددوبة (X2  نأ حيدد  . 6) حر ددة درجددة عندد   034511) اجل  ليددة 
 النسددبة بلغدد  إذ املتددز جني غددري مدد  التصددر   حر ددة االسددتقاللية لقبددول اسددتجابة أكثددر املتددز جني
 .املتز جني لغري  3145) ابددد مق%  6345)
 كإمجدالي  مكنيالدت  سدرتاتيجية   العلمدي  التحصدي   مدتغري  يف جوهر  اختال  أ   ظهر مل -9
 . التمكني سرتاتيجية يف مؤثر غري فهو العلمي التحصي  كان مهما نهأ  عين  هذا  كأبعاد
 نأ  هدر  حبيد   يكإمجدال  الدتمكني  تيجيةسدرتا  مد   الكليدة  اخل مة سنوا  ع د غريمت خيتلف -5
 خ متده  تقد   الدذ    مد   التمكني سرتاتيجيةل تقبال أكثر سنه  35) م  أكثر ةخ م ل  ه  الذ   األفراد
  X2) كاند   حيد   األخدرى،  الثالثدة  للفئدا  %  60) مقابد  %  31) النسدبة   هدر   حبيد   ذل  ع 
 ُبعد    يف جدوهر   اخدتال   كدان   لكد   ، 034511)  ليدة اجل   X2) م  أعلى  034625) احملسوبة
  034616)    014036) اجل  ليدة   X2) كاند   حيد   املعرفدة   امدتال   التصدر ،   حر ة استقاللية
 .التوالي على  034511)   064131) اجل  لية  X2) م  أكرب التوالي على
 منصد   نا  هدرا  حبيد   جوهر دا  تغيريا لتمكنيا إسرتاتيجية م  ياحلال املنص  متغري خيتلف -6
  اسدتجابة  تقدبال  أكثدر   املشدرفني  الشدع ،  م راء األقسام، رؤساء) الثالثة املناص  بني م  املشرفني
  X2) كاند   حبيد  . األخدر    للمنصبني%  92) مقاب  للمشرفني%  53) بنسبة التمكني إلسرتاتيجية
 هندا   كدان   لكد   . 9) حر دة  درجدة   عند    14911) اجل  ليدة   X2) مد   أكرب  354630) احملسددوبة
  X2) مد   أكدرب   064111) احملسوبة  X2)  هر إذ أ ضا التمكني سرتاتيجية أبعاد يف ر جوه اختال 
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 احملسوبة  X2)  بلغ  ، 6) حر ة درجة عن   توافرها املعلوما  امتال  لُبع   034511) اجل  ليدددة
 حر دة  درجدة  عند   التصدر    حر دة  االستقاللية لُبع   034511) اجل  لية  X2) م  أكرب  304006)
 عند    14911) اجل  ليدة   X2) مد   أكدرب   004210) احملسوبة  X2) بلغ  املعرفة امتال   لُبع  ، 6)
  .9) حر ة درجة
   كإبعاد كإمجالي التمكني  سرتاتيجية الشيصية السما  متغريا  بني االختال  فرضية إن إذن 
 اخل مدة  سدنوا   عد د  اجلدنس، ) كدان  الدتمكني  سدرتاتيجية  مسدتوى  علدى  إذ كامد   مبستوى تتحق  مل
 اختالفدا    هدر   حبيد   الدتمكني  سدرتاتيجية  يف  اضدحاً  أثدراً   احلدالي  الدو يفي   املنص  الو يفية،
 هدذا  مد   املطر حة الفرضية صحة أثب  ما  هذا  X2) اختبار مبوج  اإلحصائية الناحية م  جوهر ة
  نظدر  حينمدا   هكذا  .العلمي التحصي  االجتماعية، احلالة العمر،) مستوى على تثب   مل اجلان 
 السدما   مدتغريا    بدني  بينهدا  االختالفدا   حالدة   3) اجلد  ل  مد    الحظ التمكني سرتاتيجية إلبعاد
 . اإلستبانة يف احمل دة الشيصية
 الفكري املال رأس لتنشيط الشخصية السمات يف االختالفات :ثالثا
 احلالدة  العمدر،  اجلدنس، ) الشيصية السما  متغريا  بني االختالفا  تل   3) اجل  ل  وض  
  تنشديط  ، احلالي الو يفي املنص  الو يفية، اخل مة سنوا  ع د العلمي، التحصي  االجتماعية،
 التقو   احلماسية، اجلماعا  بفكرة العم  العم ، يف التح  ا    ادة)  عناصر  الفكر  املال رأس
 رفد   اسدتمرار ة   املعرفيدة،  ر دة الفك األنسدجة  خلد   باألرقدام،  املصدارحة  إدارة  املوضوعي، العادل
 -:اآلتي اجل  ل م    تض  ، املعا ري
 يف إال الفكددر  املددال رأس تنشدديط يف تددأثري  حيدد  مدد  اجلددنس مددتغري يف اخددتال   ظهددر مل -0
 اجل  لية  X2) م  أكرب  034966) احملسوبة  X2) كان  حي   املعرفية الفكر ة األنسجة خل  عنصر
 الفكر ددة األنسددجة خلدد  لعنصددر اسددتجابة ثددركأ اإلندداث  عددين  هددذا  3) حر ددة درجددة عند    14201)
 .للذكور%  95) مقاب %  55) نسبته  تبلغ حي   املعرفية
 يف إال الفكددر  املددال رأس تنشدديط يف تددأثري  حيدد  مدد  العمددر مددتغري يف اخددتال   ظهددر مل -3
 اجل  ليددة   X2) مدد   أعلددى   354312) احملسددوبة   X2) كاندد   حيدد    املوضددوعي  العددادل  التقددو  
 اسدتجابة  أكثدر  سدنه   31 – 31) العمدر   املسدتوى  إن  عين  هذا  06) حر ة درجة عن   394131)
 األربعددة  للفئددا  %  13) مقابدد %  32) نسددبته   بلغدد   إذ ، املوضددوعي العددادل  التقددو    لعنصددر
 .األخرى
 املدال  رأس تنشديط  يف تأثريهدا  حيد   مد   االجتماعيدة  احلالدة  مدتغري  يف اخدتال   أ   ظهر مل -3
 تنشديط  يف مؤثرة غري فهي االجتماعية احلالة كان  مهما أنه  عين  هذا ، كعناصر كإمجالي الفكر 
 .الفكر  املال رأس
 املددال رأس تنشدديط يف تددأثري  حيدد  مدد  العلمددي التحصددي  مددتغري يف اخددتال  أ   ظهددر مل -9
 رأس تنشيط يف مؤثر غري فهو العلمي التحصي  كان مهما أنه  عين  هذا  كعناصر كإمجالي الفكر 
 .الفكر  املال
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 املدال  رأس تنشديط  يف تأثريهدا  حيد   مد   اخل مة سنوا  ع د متغري يف اختال  أ   ظهر مل -5
 مد   أعلدى   334313) احملسدوبة   X2) كاند   حيد    املوضوعي العادل التقو   عنصر يف إال الفكر 
(X2  سدنه   35) مد   أكثدر  خ مدة  لد  ه   الذ   نأ  عين  هذا  03) حر ة درجة عن   30) اجل  لية 
 للفئدا  %  60) مقابد  %  31) نسدبته   بلغد   إذ ، املوضدوعي  العادل التقو   لعنصر تقبال أكثر ه 
 .األخرى الثالثة
 املدال  رأس تنشديط  يف تدأثري   حيد   مد   ياحلدال  املنصد   متغري يف جوهر  اختال   ظهر مل -6
 األنسددجة خلدد  باألرقددام، املصددارحة إدارة املوضددوعي،  العددادل التقددو  ) العناصددر يف إال الفكددر 
 مد  أعلى ، 014963  )034533) ، 014321) لده  احملسوبة  X2) كان  حي    املعرفية الفكر ة
(X2  اجلد  لية  

  والتوصيات االستنتاجات :خلامسا املبحث
 :استنتاجات :أوال
 ،العداملني  متكدني  سدرتاتيجية   أمبد  علدى  تعتمد   حد  البب شدمولة امل اخلاصدة  املصدار   بيئة إن-0
  إتاحددة،  توافرهددا املعلومددا  امددتال  إىل احلاجددة مدد  تز دد  سددرتاتيجيةال هددذ  عمليددة نأ  هددر حيدد 
 . الفنية التفاعلية املعرفة  امتال ، التصر   حر ة االستقاللية
  املصدار  تأسديس  مد   احلدادة  املنافسدة  تواجده  أن  توقد   الديت  البح ب شمولةامل املصار  إن-3
 إىل تسدتن   مل مدا  األعمدال  بعوملة الصلة ذا  التغريا  مواكبة على قادرة غري ستكون  العاملية العربية
 املتاحة البشر ة املوارد م  لالستفادة البح  يف  هر  مما أكثر درجتها تزداد حبي  التمكني سرتاتيجية
 .املتسارعة األعمال بيئة يف التغيريا   مواجهة
 مد   متكدنه   با د داد  لد  ه   الدتمكني  سدرتاتيجية  أهميدة  تزداد املصار  يف لعاملنيا إن أتض -3
 الفنيدة  للجواند   امدتالكه   مسدتو ا    رف . عمله  أداء يف حيتاجونها اليت املعلوما  على احلصول
 حبر دة  الدزمالء  مد   التصدر   مسدتوى   ارتفداع   تبادهلدا  املعلومدا   علدى  للحصدول  الال مة  اإلدار ة
 .املعلوما  بتل  املشاركة مسؤ لية يف ه شعور م  انطالقه 
  تكو    األفكار اآلراء بتوضي   ، اآلخر   املباشر   الرؤساء م  املباشر احلوار باعتماد-9
 الكافيدة  املهدارا    امدتال   اجلمهدور  مد   للتعامد   املهمدة  العمد   إجراءا  الختبار الضر ر ة املعار 
 أللئد    املهمدة  الضدر ر ة  املعرفدة  امدتال   حندو  التوجه الةح تزداد ،اجلان  هذا يف العالي  االستع اد
 .املصار  يف العاملني
 توجدد  حبيد   ،التنظيميدة  هياكلدها    ضدو   التأسدديس سدنوا   يف املصدار   أق ميدة  إن  بد   -5
 الفكدر   املدال  رأس تنشديط  يف كدثرياً  تفيد   البشدر ة  املوارد  تطو ر للت ر   أقسام اهلياك  هذ  داخ 
 األ سدط  الشدرق  مصر  جع  ما بالفع   هذا ح البب شمولةامل للمصار  معريف مال رأس   صب 
 املددال رأس  تنشدديط الددتمكني إسددرتاتيجية جددانيب يف املتميددز   ًا كوندد أن العراقددي التجددار  املصددر  
 إىل  لديس  املعرفدة  سدوق  إىل االنتقدال  باجتدا   هلمدا  احلامسدة  النجدا   عوامد   أح   اعتبارهما الفكر 
 .السلعة سوق
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 األكثدر  اإلنداث   املو فدا   سدنة   35) م  األكثر اخل مة  ذ   العاملون، املشرفون ُع  لق -6
 املصدار   داخد   الدو يفي  مسداره   لتحسدني  مهمدة  عمد   خطة  اعتبارها التمكني إلسرتاتيجية تقبال
 .اخلاصة
 شدمولة امل املصدار   يف للعاملني الشيصية للسما   حقيقي جوهر  اختال  أ   ظهر مل-1 
 الو يفيددة، اخل مددة سددنوا  عدد د علمددي، حتصددي  اجتماعيددة، حالددة العمددر، جددنس،) مدد  حدد البب
 رأس بأن أساس استنتاج على   ل  ما  هذا ،الفكر  املال رأس تنشيط يف  احلالي الو يفي املنص 
 التوجده  يف اخدتال   أ  تبا   أ  ب  ن السما  خمتلف على به العم  ميك  مه  كمتغري الفكر  املال
 . غريها د ن الفئة هذ  وحن

   التوصيات:ثانيا
 أن شأنها م  اليت،املهمة التوصيا  م  ع د إىل وصولال م  الب  السابقة االستنتاجا  ضوء يف 
 صحي  بشك   تطبيقه البح  مبوضوع األخذ حنو الصحي  بالتوجه ح البب شمولةامل املصار  تفي 
 -: أتي كما  هي القر   املستقب  يف اقرعال ا عيشه أن  توق  اليت املتطورة احلالة م   نسج 
  التكنولوجيدا  املتطدور  اإلنتداجي   السدوق  احلادة املنافسة ستواجه اليت اخلاصة املصار  إن -0
 سددرتاتيجيا ال تعتمدد  مل مددا املرجددوة اجل  دد ة احلالددة تلدد  مواكبددة علددى قددادرة غددري سددتكون احل  ثددة
  . املفكرة املتمكنة البشر ة املوارد م  باالستفادة الصلة ذا  املعاصرة
 عاليدة   اسدبقيه  العليدا  لدإلدارة  فلسدفه   جعلدها  املتمكنة العم  بيئة  تطو ر إجياد على العم -3
 بشدك   الصدحيحة  ممارسداتها  يف تسدري  املصدار   تلد   جلع  كربى  مسؤ لية اخلاصة املصار  إلدارة
 . املصريف العم  وىمست على العراقية السوق يف ستجر  اليت التغيريا  تل   واك 
 تطدو ر  يف إسدهاماته    تعز دز  املهنيدة  مهداراته    تطدو ر  اخلاصدة  املصار  يف العاملني تأهي -3
 الشدرق  مبصر  معمول مبا أسوة  االستشارا   الت ر   التطو ر أقسام  تشكي  بفت   ذل  العم 
  األ سط
  اح ة باعتبارها بامللكية اركةاملش سرتاتيجية أتباع يف اخلاصة املصار  إدارا  تفكري ةضر ر-9
 بإعطاء  ذل  التغيري مقا مة  تقلي  القرارا  اختاذ يف العاملني مكانة لتعز ز املهمة سرتاتيجيا ال م 
 د ن عليه  املميزة األربا   تو    التمكني عملية يف كبري د ر هل   كون الذ   للعاملني أسه   من 
 أ  الو يفددة أسدداس علددى العدداملني مجيدد  علددى املتسددا  ة آ املكافدد بتو  دد  اخلاطئددة األسددالي  إتبدداع
 .اخل.. .اخل مة سنوا 
 رأس تطو ر إىل باالستناد إال  ت  ال املعاصرة املنافسة  ر   يف اخلاصة للمصار  البقاء إن-5
 تصدامي   إجيداد  مد   الدتمك   بهد     ذلد  ،  تنشديطه   اسدتثمار   إدارتده   كيفية داخلها الفكر  املال
 جهدة  مد    د   ا  الزبدائ   خل مدة  متنوعدة  ةج    طرق ادجي أ املتق مة املصرفية اخل ما  اجإلنت ج    
 يف اال دهدار  ملتطلبدا     فداءً   العشر   الواح  القرن متطلبا  م  انسجامًا ثانيه جهة م   إلكرت نيا
 .العراقية السوق اقتصاد
 إلعمددال  سياسددة إدار ددة سددرتاتيجية  اعتبددار  الفكددر  املددال بددرأس مدداماالهت حنددو التوجدده-6
 قر بده  تكدون  تكداد  نهاأ تب   اليت املتق مة  املهارا   املواه حر ب ملواجهة  ذل  اخلاصة املصار 
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 اجليد     األفدراد  عد   تبحد   أن إىل اخلاصدة  املصدار    د عو  مدا   هدذا  العراقية السوق يف  اقعا  أمرا
 ممد   البحد   يف أهميته   هر  الذ   العاملني أل لئ   خاصة ممكنة م ة أطول بقائه  على  حتافظ
 .فأكثر سنة  35) خ مه سنوا  ميلكون
 للمتيصصددني إداراتهددا بدد عوة  ذلدد  اخلاصددة للمصددار  عراقددي منددوذجأ بندداء حنددو السددعي-1
  قياسده   حت  د    النمدوذج  هدذا  بنداء  يف خدرباته   لتقد     األخرى  الو ارا  اجلامعا  يف اخلارجيني
، البشدر   املدال  بدرأس  تتمثد   أساسديه  مكوندا    تندا ل  حبي  ار املص تل  مستوى على  تشييصه
 ..االجتماعي املال  رأس، الزبائين املال  رأس، اهليكلي املال  رأس

   املقرتحات: ثالثا
 مقرتحدا   تقد م  أن هدي  الصدحيحة  العلميدة  البحدوث  إن أسداس   على لبحثه  الباحثني ختام يف 
 -:اآلتية املوضوعا  ب راسة الباحثني  قوم أن أ اارت فق ، العلمي املشوار لتكملة مستقبلية
 بأفكدار   العراقدي  النمدوذج  إىل تسدتن   العراقيدة  املنظما  مستوى على للتمكني فلسفه  ض -0
 .العراقي للمجتم   االجتماعي  الثقايف اإلسالمي بالبع  الصلة ذا  احلضار ة
  العم  ع  الو يفي ضى الر الو يفي اإلثراء بسرتاتيجية التمكني سرتاتيجية ربط-3
 . جناحها املنظمة فاعلية يف  تأثريها ا مراحله التمكني حياة د رة دراسة-3
 املتمكندة  العمد   فدرق   دراسدة   اجلماعي الفرقي العم     يف التمكني سرتاتيجية استي ام-9
 .سواء ح  على  احلكومية اخلاصة املصرفية املنظما  يف
 ليكددون الفكددر  املددال رأس  تنشدديط الدتمكني  رتاتيجيةبسدد الثقافددة مددال رأس موضددوع ربدط - 5
 .بينهما  سيطًا متغريا
 مد   يف املدذكورة   مؤشدراته  لعناصر  خمتلفة قياسا     يف الفكر  املال رأس قيمة تسعري-6 
 .البح 
 تشددكي  إطددار يف  قياسدده الفكددر  املددال س رأ تشددييص خددالل مدد  التنظيميددة املعرفددة إدارة-1
 هددذا يف املنظددر   للعلمدداء الفكر ددة  املدد اخ   النمدداذج النظر ددا  إىل  سددتن  لدديحم أ  عراقددي منددوذجأ
 .اجملال
 .احلكومية للمصار  اجلوهر ة املوجودا : الفكر  املال رأس تنشيط-2

 املصادر
 العربية املصادر: أواًل

 : الكتب -أ

 لشدعيب، ا الدرتاث  إحيداء  دار ،كدثري  أبد   تفسدري  خمتصدر  ، 3110، )علي حمم ، الصابوني-0
 . لبنان بري  ،
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 االستبانة: (1) ملحق
 
 ……………… احملرتمة املو فة األخ  إىل
 ………………    احملرتم املو ف األخ إىل
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 استبانة/ املوضوع
 … طيبة حتية
  
 املدال  رأس تنشديط  يف الدتمكني  إسرتاتيجية أثر)  املوسوم البح  إلجنا  استبانة الكرمية أ   ك  بني
 يف املاجسدتري  شهادة على احلصول لغرض  املع  العراقية اخلاصة املصار  يف حتليلية دراسة  الفكر 
 .األعمال إدارة
 الديت   العوامد   املصدار   هدذ   يف املدو فني  ل فدراد  التمكينيدة  القد را   حت  د   إىل البح   ه  
 آثددار علددى التعددر  إمكانيددة عدد  فضدداًل جيدد  بشددك  عملدده  أداء يف املددو فني متكددني تعز ددز يف تسدده 
 .املصار  هذ  داخ  الفكر  املال رأس تنشيط لغرض التمكني يف املستي مة اإلسرتاتيجيا 
 الديت  اإلجابدا    تأشدري  االسدتمارة  مبد   مشدكور     تفضلوا أن األعزاء  أخوننا أخوتنا م  نرجو
  توصديا   نتدائ   إىل للوصدول  األثدر  أبلغ هلا سيكون ليتا الصرحية  مواقفه   تف  مبا مناسبة  ر نها
 .اجل    العراق بناء    يف استشرافه يف  تساه  الواق  تفي  قّيمة
  التق  ر الشكر فائ   تقبلوا
 
 
 
 

 الباحثان
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 التمكني مؤشرات :(2) ملحق
  تنشيطه الفكر  املال رأس تطو ر  مؤشرا 
 )* التمكني مؤشرا 

  توافرها علوما امل امتال : أ اًل
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 اليت املعلوما  على احلصول عملي مبكان السهولة م  -0
 .بو يفيت احتاجها

     

 على للحصول الال مة  اإلدار ة الفنية اجلوان  امتل  -3
 . تبادهلا املعلوما 

     

 اإلجابة م  متكننا اليت املعلوما  تل   املصر يف تتوافر -3
 .العم  يف نواجهها اليت  املشاك  األسئلة مجي  على

     

 اخلاصة املعلوما  على اآلخر ن  طل  ان على احرص -9
 .عنه  احجبها  ال باملصر 

     

  تق ميه  يف معي العاملني األفراد بقابليا  أث  -5
 .ذل  مسؤ لية   لتحم  استع اده  الصحيحة للمعلوما 

     

 شعوره  م  انطالقًا حبر ة معي اآلخر ن  تصر  -6
 .ل  ه   معلوما  م  باملسؤ لية

     

 م  االستفادة على كافة العاملني ل ى حرص  وج  -1
 .للصر  املتاحة االتصاال  قنوا  مجي 

     

 
 
 

                                                
 األداء  حتقيد    النمدو  البقداء  أجد   مد   البيئيدة   املدتغريا   التحد  ا   ملواجهدة  املنظما  تستي مها سرتاتيجية (*)
 حر دة   ا املسدتو  مجيد   يف  مدنحه   بالعداملني  االهتمدام  علدى  ترتكز إدار ة فلسفة هي  كذل  التنافسي، السرتاتيجي
 .الذاتية الرقابة إىل  اللجوء القرارا  اختاذ  صالحية تواجهه  اليت املشكال  أمام التصر 
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 التصر   حر ة االستقاللية: ثانيًا
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      . غا اتها املنظمة أه ا  ع   اضحة رؤ ة ل ّ  -0

      .املنظمة أه ا  لتحقي  املنظمة  سرتاتيجيا  خطط بوض  اسه  -3

 اإلدارة م  أفكار   مناقشة بي املناطة األعمال أداء حر ة امتل  -3
 .العليا

     

 إىل الرجوع د ن  قوعها عن  االحنرافا  حي تص صالحية امتل  -9
 .املباشر الرئيس

     

      .النتائ  م  تردد د ن األعلى إىل حبر ة  استفساراتي اقرتاحاتي اق م -5

 املشكال  حل  امتلكها اليت املعلوما  حبك  تصريف  تح د أحيانًا -6
 .املباشر الرئيس إىل الرجوع د ن القرارا   اختاذ

     

 حت  حبي  األعلى م   مباشرة ش   ة رقابة علّي متارس بان ارغ  ال -1
 .اإلب اعية ق راتي م 

     

 

 املعرفة امتال : ثالثًا
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      .املشكال   ح  املواقف م  التعام  يف تأهلين كافية خربة ل   -0

 املشكال  م  بالتعام   تعل  ملا عاليا  استع ادا كافية مهارة ل أمت -3
 .العم  يف أ اجهها اليت

     

 العم  اداء لتحسني ج   ة طرق ع  بالبح  املباشر رئيسي  شجعين -3
 . تطو ر 

     

 حقيقية فرص إنها على املألوفة غري  املوضوعا  األخطاء م  أتعام  -9
 .للتعل 

     

      .العم  أسلوب اختيار يف الكافية عرفةامل ل   -5

 ح  حول أفكار  إل ضا   اآلخر   رئيسي م  املباشر احلوار اعتم  -6
 .املعق ة املشكال 

     

      .العم  يف امتلكها اليت  معاريف املرتاكمة خربتي على باالعتماد للمستقب   أحتس  -1
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  تنشيطه )* الفكر  املال رأس تطو ر مؤشرا 

 العم  يف التح  ا    ادة: أ اًل
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 يف  حامسة ج  ة حت  ا  لوض  باستمرار اإلدارة تسعى -0
 .العم 

     

 بعي ة مستقبلية رؤى ذ    كونوا أن إىل املصر  قادة ميي  -3
 .احلماس ةفاتر اجلهود تل   تحملون  ال امل ى

     

 اإلجنا   كثرية امل ى  اسعة أه افًا باستمرار املصر   ض  -3
 .العاملني ل فراد

     

 املصر  لقادة حقيقية رغبة تع  العم  يف التح  ا    ادة ان -9
 . أخالقياته  قيمه  م   جزءا

     

 حت  ًا اكثر التشغي  أنظمة  العم  بيئة جع  إىل املصر   سعى -5
 .األخرى باملصار  نةمقار

     

 مالئمني منظمية  ثقافة تنظيمي هيك  إجياد إىل املصر   سعى -6
 .البيئة يف املستج ا  ملواكبة

     

 

 احلماسية اجلماعا  بفكرة العم : ثانيًا
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 أداء يف عم  فرق بناء إىل باستمرار اإلدارة تسعى -0
 .الصعبة املهما 

     

      مب أ  ف  على تعم  العم  مجاعا  اإلدارة جتع  -3

                                                
 يف   سدهمون  املد برة  بدالعقول   تميدز ن  الدذ    العداملني  األفراد م  املنظما  متتلكها اليت املعرفية املوجودا  (*)
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 ..الزبائ  رغبا  استجابة على قادر   جتعله   اسعة
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  العراق يف األعمار إلعادة واالجتماعية االقتصادية التنمية سرتاتيجية تقييم

 الحسيني خليل احمد. د .م .أ
 كاظم جواد حيدر. م.م

  -:املقدمة
 حتددول االقتصدداد   احلصددار احلددر ب مدد   3113-0121) عامددا    عشددر أربعدده مددر ر بعدد 
  امكاندا   هائلدة  طبيعيدة  مدوارد  مد   -االقتصاد ة القوة مقوما  م  بالع    تتمت  د لة م  اقالعر
  االجتماعيددة  االقتصدداد ة السياسددية املسددتو ا  علددى لدده  رثددى صددع   ضدد  إىل -مؤهلددة بشددر ة
 إىل االجتماعية األ ضاع   صل  االقتصاد  النشاط  ت هور األساسية البنية دمر  إذ كافة  البيئية
 .خطرية مع ال   بلوغها  الفقر البطالة ارتفاع    يف الرتد  م  ش   ة رجةد
 اقتصداد ا  املتأ مدة   ضدعيته  م  رسي  ق  العراق على األخرية احلرب نَّفإ األ ضاع هذ    سط
 املرافد   مد   تبقى ملا ت مري م  احلرب ليا آ اح ثته ما بسب  األسوأ إىل السيئ م   نقلتها  اجتماعيا
 .برمتها احلياتية النشاطا  توقف  العامة
 تفدوق   اجتماعيدة  اقتصداد ة  أ مة م ، 3113 مارس) آذار يف ج   ة مرحلة يف العراق دخ  لق 
 األخدددذ اسددت ع   األخددرى  الناميددة  البلددد ان عرفتهددا  الدديت  أال مددا    حددد تها مشوهلددا  حيدد   مدد  
 .االقتصاد ة باإلصالحا 
 أنندا  إال  االجتماعيدة،  االقتصداد ة  القدرارا   يف االسدتقاللية   ع م االحتالل  جود م   بالرغ 
 االقتصدداد  الصددعي    علددى احلاضددر الوقدد  يف العددراق  نتهجهددا الدديت السياسددة بددأن نقددول أن ميكدد 
 نصدائ   إىل منها كبري قس  يف تستن "  االعمار  إعادة االقتصاد  اإلصال "عنوان حت   االجتماعي
 .االقتصاد ة صالحا اإل خبصوص ال  لية التمو   مؤسسا   مشورة
 قد   كاند   اليت" األساسية احلاجا  ي يتق  ثيقة" إىل مستن   جاء  فق  األعمار إعادة سياسة إما
 .ال  لي البن  م  بالتعا ن املتح ة االم   ضعتها
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 انتهداء  مندذ   اض  بزخ  انطل  "قتصاد اال  اإلصال  األعمار إعادة" مسي ما نَّأ م   بالرغ  
 العمليدة   التد ابري  اإلجدراءا   م  جمموعة ع  عبارة تزال ال السياسة هذ  ان إال ةالعسكر  العمليا 
  برندام   ا  خطدة ) قدانوني  بشدك   رمسيا  حم د  متكام  شام  مرجعي اطار إىل ردها ميك  ال اليت
 سدوى  العدراق  يف حاليدا  بهدا  املأخوذ االقتصاد  اإلصال  سياسا  تقو   إىل سبي  م   بَ  مل ه علي
  م  اختاذ  االن حتى مت ما م  العامة التوجها  هذ  ةمتابع
  تقيدي   القطاعيدة  التنميدة  سياسا  على الرتكيز البح  هذا يف  سنحا ل عملية  ت ابري إجراءا 
 .االجتماعي النهوض سياسا   كذل  التحتيه البنى أعمار إعادة سياسا 
 حصد   ملا خاصة بأهمية راه ال الوق  يف العراقي االقتصاد موضوع حيظى -:البح  أهمية* 
 هندا  م . السوق اقتصاد حنو  انتقاله املركز ة على املبين  االقتصاد  السياسي النظام يف تغيري م  فيه
 األ ضاع متليها ملحة ضر رة كونها االقتصاد  اإلصال  موضوعة يف للبح  ال راسة أهمية جاء 
 حت  د   عد   فضدالً  االجتماعيدة   الرفاهيدة  تصداد ة االق بالتنمية  ترتبط  اخلارجية ال اخلية االقتصاد ة
 .املنظور الزمين امل ى خالل ال  لي االقتصاد بيئة إطار يف العراقي االقتصاد سيحتله الذ  ال  ر
 خمتلدف   علدى  قاسدية   در    مد   طو لدة   منيدة  فدرتة   منذ العراق عانى -:ال راسة مشكلة* 
 الديت  االقتصداد ة  للسياسدا    كدان   اخل... منيدة األ السياسدية،  االجتماعية، االقتصاد ة،) األصع ة
  مواردها باستي ام بنيتها تطو ر م  فب اًل االقتصاد ة البنية ختر   يف د ر املتعاقبة احلكوما  انتهجتها
 اختدداذ عليدده تسددت عي املشدداك  هددذ  معاجلددة إن. االقتصدداد ة املشدداك  مجيدد  فيدده تتددوافر البلدد  أصددب 
 هدذ   احلرب بع  ما مرحلة يف احلكومة  اجه   ق  االقتصاد ة البنية يف إصالحية اقتصاد ة سياسا 
 دراسة فإن هنا  م  العراقي االقتصاد تنمية إىل ته    إصالحية إعمار ة سياسا   أتبع  املشاك 
  حدد  العراقددي االقتصدداد  النشدداط يف تأثريهددا ملعرفددة قصددوى ضددر رة اإلصددالحية السياسددا  تلدد 
 .االقتصاد ة املشاك 
 هلا االقتصاد  اإلصال  سياسة إن) مفادها فرضية م  ال راسة انطلق  -:ال راسة رضيةف* 
 .    االقتصاد ة املشاك   معاجلة االقتصاد تنشيط يف إجيابي د ر

 :القطاعية التنمية سياسات -1
 األساسدية  القطاعدا   يف التحتيدة  البنيدة  تأهيد    إعادة  الصناعة  الزراعة النفط قطاعا  تشم  
 كدبرية  مشداك   مد   تعاني القطاعا  هذ  مجي   ان   االسكان  االتصاال   النق   املاء كهرباءال)
 .العراقي الشع  احتياجا  م  االدنى احل  س  على قادرة  غري  التنظيمية  الفنية التحتية البنى يف

  النفط قطاع 1-1

 سدواء  متو د   كمصد ر  خلدام ا لدنفط ا تصد  ر  عوائد   علدى  شد   اً  اعتمداداً  العراقدي  االقتصاد  عتم 
 النعداش   االقتصداد   البنداء  عدادة ال فداق نا حما لدة  أ  فإن  بالتالي االجتماعية ام االقتصاد ة للتنمية
 .النفطي القطاع يف حت ث اليت بالتطورا  ترتبط ان م  الب  النمو
 بانتداج  ندة مقار  3116)  فربا در ) شباط يف برمي  مليون  3492) النفط م  احلالي االنتاج  بلغ اذ
  003) مق ار  العامل يف خمز ن اكرب ثاني العراق  ميتل   0111)  وليو يف برمي  مليون  345) ق ر 



 
 

48 

 اخلامس الع د
 

 انتداج  مسدتوى  علدى  سنة  22)   احلالي االنتاج مستوى على سنة  033)  كفي ما  هو رمي ب مليار
(0111 .  
 الصددحراء منطقددة يف بعدد  تكتشددف مل اخددر برميدد  مليددار  011) بوجددود اخددرى تقدد  را   هنددا 
 قدد م ترليدون   005) تبلددغ الطبيعدي  الغددا  مد   كدبرية  كميددة ل  ده  العددراق فدان  ذلدد  إىل اضدف  الغربيدة 
 . 0)كام  بشك  دمر  ق  التو    شبكا  ان اال ،مكع 
 اذ احلاليدة  احتياطياتده  مثلدي  ميتلد   الصب  النفط ع  التنقي  العراق استطاع لو، 3)البع    رى
 حنو دامتا اللتني الكو   م  ث   رانا م  احلرب بسب   0121) العام م  ب ءًا قي التن مالعا توقف 
 ى فض مل .ال  لي احلصار بسب  احلربني هاتني بع  التنقي  استئنا  العراق  ستط   مل اعوام عشرة
 صدناعة  بهدا  حلقد   الديت  االضدرار  بسب  االنتاج تراج  إىل ادى ب   تنقي  ع م) احل  هذا إىل االمر
 عام حتى النفط تص  ر االقتصاد ة العقوبا   منع  ، الثانية اال ىل اخللي  حرب يف العراقية لنفطا
 اخلدام  للدنفط  حمد د  بتصد  ر  مسد   الدذ    126) القدرار  الد  لي  االمد   جملس اص ر عن ما  0116)
  مقابدد الدنفط  برندام  ) بدد   عدر   مدا   هددو احلدرب   تعو ضدا   االنسدانية  املسداع ا   لتمو د   العراقدي 
  .الغذاء
 الصدادر   0923) ال  لي االم  جملس قرار مبوج  العراق ع  االقتصاد ة العقوبا  رفع   ق 
 مقابد   الدنفط  برندام    انتهدى  قيدود  د ن  مد   حبر دة  النفطيدة  الصدادرا    أستؤنف   3113) عام يف
 ص ارة يف فطالن قطاع  ض  فينبغي رفع  العقوبا  ان  مبا 3113  نوفمرب) الثاني تشر   يف الغذاء
 ،Under Investment االسدتثمار  قصدور  ادى فقد    املنتيبة) العراقية للحكومة االستثمار ا ليا 
 ةحالد  يف الدبرت ل  تر  إىل  الغيار قط   اردا  تقليص إىل املتح ة االم  عقوبا  م  عق  ع  فضاًل
 لتطدو ر  برندام    ضد   هد فها  ع   0115) عام عق  مؤمتر يف السابقة احلكومة عرب   ق  .هلا  رثى
 علدى   وميدًا،  برميد   مال دني   6) تبلدغ  انتاجيدة  طاقدة  إىل الوصول بغية العقوبا  رف  بع  النفط قطاع
 خدالل  برميد   مال دني   3) اضدافة   ميكد  . د الر مليدون   31) اسدتثمار   حبج  سنوا  مخس م ى
 اململكدة  مسدتوى  نفدس  علدى  النفطيدة  العدراق  طاقدة  تصب    بذل سنوا  س  إىل مخس بني ما فرتة
 . 3)السعود ة العربية
  فدوق  رمبدا  مسدتوى  إىل النفطيدة  العدراق  طاقدة  بز دادة  نفسده  اهلد    املتحد ة  الوال ا  اعلن   ق 
 ستح د اليت العوام  اه  اما سنوا  مخس ع  تق  ال فرتة خالل السعود ة العربية اململكة مستوى
 : 9)يه العراقي النفطي للقطاع املستقبلي للتطور املسار

 .النفطي القطاع لتطو ر  املالية التقنية املتطلبا  -أ 
 .العاملية النفط سوق إىل العراقي النفط عودة ا اء  ا ب ) يف االعضاء البل ان فع  رد -ب 

                                                
 ،3119  ونيو ،حز ران ،اخلاص الع د ،العربية املصار  احتاد جملة تطو ر،.. انفتا .. تغيري.. العراق العربية، املصار  احتاد  )
.31 ص
.50ص ،3113 ،دمش  ،الفكر دار ،العراق على االمر كية احلرب يف النفطية االبعاد (…) لنفطا انه ،صارم مسري. د  3)
 الرؤ دة  ،العدراق  اعمدار  اعدادة  كتداب  يف ،امل ى بعي  املنظمة ،العراقي االقتصاد  تطو ر االعمار اعادة ،الفضي  عب  حممود. د  3)
.36ص ،3113 ، ور نيو ،املتح ة االم  ،االنتقالية الفرتة لتح  ا  العربية
 الع د، العربي املستقب  جملة ،اال ما   ر      يف التنمية اسرتاتيجا  ،العراق بناء اعادة ،قادر   علي ،قربصي عاطف  9)
.56ص ،العربيه الوح   دراسا  مركز ،315)
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 خصيصة بشأن مستقلة قرارا  اختاذ يف اليه يةالعراق احلكومة ذه ت ان ميك  الذ  امل ى -ج 
 .النفط قطاع
 – النفطدي  قطاعده  تاهيد   العدادة  النطداق   اسدعة   ماليدة  تقنيدة   ا مسداع  حقداً  العراق  سيتطل 
 مد   الثمانينيدا    ا ائ  السبعينا  ا ائ  يف  نتجها ان اعتاد اليت  اليوم/  برمي  مليون 345) االنتاج
  05) اال اسدتغالل   دت   مل  املقومدة  تشدفة املك  19) الدد  النفطيدة  حقولده  اصد   فم  – العشر   القرن
 مدد  كددبرية مبددالغ إىل سددتحتاج ةلغاملسددت النفطيددة احلقددول  حتددى الددنفط قطدداع حمللددي حبسدد  حقدداًل
 بدني  مدا  إىل العدراق  حيتداج   قد   الكامد   االنتاج استئنا  ستطي ت نا قب  االصالحا    االستثمارا 
  تدرمي   اصدال   كلدف   سدتبلغ   0111) لعدام  الساب  االنتاج مستوى إىل للعودة شهرًا  02-36)
 . 5)السنو ة التشغي  نفقا  لتغطية امر كي د الر مليارا   5) حنو ابقًاس املستي مة املراف 
 مستوا  إىل االرتفاع يف النفطي االنتاج سيأخذ النفطية املصايف  حت    اصال  يف االستمرار  م 
 يف العراقدي  الدنفط  تصد  ر  ا درادا   سدتأخذ  ث   م   0111) عام احلصار فرض قب  عليه كان الذ 
 حبلدول   وميداً  برميد   مليدون   2) إىل للعدراق  النفطدي  االنتاج رف  حنو ا ىل خطوة ذل    ع  االرتفاع
 احلقدول  تطدو ر  جمدال  يف الضديمة  اسدتثماراتها  بضدخ  االمر كيدة  الشدركا   قام  ما اذا  3101) عام
 ع ائيدة  فعد   رد د  دثري  ان ميكد   االمر هذا لك   6)د الر مليار  91) ع  تز   بكلفة العراقية النفطية
 الدد  ل منظمددة عضددو ة تددر   راء مدد  للعددراق حقيقيدة  فائدد ة  النددرى أ بدد  مدد  اخددر   اعضدداء مد  
 غدري  الز دادة  فدان  خمططدة   غدري  منسدقة  غري بطر قة النفطية صادراته   ادة ا   ا ب ) للبرت ل املص رة
 مدا   هو للنفط اخر   منتجني م  فع  رد د  ثري ان ميك  العراق جان  م  النفطي االنتاج يف املنسقة
 .الطو   االج  يف املستهلكني مبصلحة  حتى كافة باملنتجني الضرر  لح 
 مبصدلحة   ضدر  ان شدانه  مد   احلاضر الوق  يف مفرط انتاج  ا  للتج    قابلة غري ثر ة هو النفط
 مؤكد ة  قيمدة  تنسد   ان الصدع   م  جي ًا   يفتها تؤد  مستقبلية اسواق غياب  يف القادمة االجيال
 حلالة بالنظر الراهنة الظر   يف النفط قطاع خلصيصة خمطط أ  ان كما احلاضر الوق  يف النفط هلذا
 .القادمة العراقية االجيال ةمبصلح  ضر ان شانه م  املكتملة غري االسواق
 إىل تد عو   خارجهدا  االمر كيدة  احلكومدة  داخد   االصدوا   ارتفعد   فقد   ذلد   مد   الرغ   على
 قطداع  خصيصدة  إىل الد عوا   هدذ   تكد    مل فيده  املركز دة  الغاء ا  العراق يف النفط قطاع خصيصة
 حمدافظني  جان  م  ال عوا  هذ  كان  ب  مقن  اقتصاد  حتلي  ا  تارخيية حقائ  إىل مستن   النفط
 العدراق  يف الدنفط  قطداع  هيكليدة  اعدادة   جدوب  إىل تدذه   اليت ا   ولوجية باعتبارا  م فوعني ج د
 هدو  املدنيف   العدراق  انتداج   ان اإلنتاج ادارة يف اخفق  ق  وطنيةال النفط شركا   ان  خصيصته
  ق  للسياسة اجل د احملافظني اجتيا  فان هذا ع   فضاًل الوطنية النفط شركا  مركز ة اعراض م 

                                                
 رقدد   ثيقددة ،العددراق يف االقتصدداد بندداء اعددادة  عمليددة االنسددان حقددوق ؟ مدد  عدد  نيابددة العددراق ،ال  ليددة العفددو منظمددة  5)
.00ص ،3113 ، ونيو ،حز ران ،09/032/3113
 حبددوث ، دديب ابددو ،العددراق يف االعمددار اعددادة  عمليددة العراقددي االقتصدداد مسددتقب  االسددرتاتيجية، لل راسددا  اخللددي  مركددز  6)
.3ص ،3113 ،آب ، دراسا 
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 العلددين دعمهدد  عدد   اعددرب الددذ   العددراقيني ا لئدد  تؤ دد  الدديت البنتدداغون سياسددة علددى انعكددس
 . 1)العراق يف طالنف قطاع يف الو ائف صيصةخل
 املشدر عا   بشدأن  الد عوى  مد   بكدثري  اقدوى  العراق يف النفط قطاع خصيصة ض  ال عوى لك 
 خدالل  بالذا  العراق احوال بسب   بالتح     سياسية  اقتصاد ة تارخيية السباب. لل  لة اململوكة
 احلجد   علدى  يد  التعل مد   بد  ال االعتبدارا   هدذ   نتندا ل  ان  قب  االخرية  العشر   الس  السنوا 
 :أهمها  اليت لليصيصة املؤ  ة
 االقتصدداد إىل التدد ف  علددى االجددنيب االسددتثمار ستشددج  اخلصيصددة ان  هددي: األ ىل احلجددة
 ام عامدة  اكاند   سدواء  امللكيدة  بشدك   مقيد اً  لديس  كهدذا  تد فقاً  ان حيد   خداطئ  الزع   هذا العراقي
 املدال  رأس كدان  اال ل امللكيدة  مد   لشدكلني ا كال الطو   البرت لي تارخيه يف العراق جرب  ق  خاصة
 مثلتده   كما  0113) عام إىل  0135) عام م   IPC) العراق برت ل شركة متثله كان  كما االجنيب
 . INOC (2) لل  لة اململوكة العراقية الوطنية النفط شركة
 ميكنه كان لذ ا االقصى املستوى م  ادنى النفط م  العراق انتاج بان الزع   هي:  الثانية احلجة
 قد   العدراق  نفدط  كان لو انه اخرى  بعبارة النفط م  الضيمة العراق احتياطا  إىل بالنظر  تحق  ان
 انتداج  ان هدو  احلجدة  هدذ   تغفلده  مدا   لكد   بالفع  كان لو مما بكثري اعلى انتاجه لكان خصيصته مت 
 شدركة  حقبدة  يف  امندا  ة،الوطنيد  الدنفط  شدركا   حقبة يف فقط ليس االقصى املستوى د ن كان العراق
 . 1)العراق برت ل
 الدنفط  انتداج  علدى  االبقداء   دت   كدان  – العراق برت ل شركة أ  – اخلاص القطاع تنمية حقبة ففي
 جع  حنو على العراق برت ل شركة هيك  ان إىل ذل  يف السب    عود  كون، ان ميك  كان مما ادنى
 بدرت ل  شدركة  حدرم  الدذ   االمدر  مقد ماً  سدنوا   عشدر  إلنتداج ل ختطدط  سياسدة   تبندون  املؤسسة مالكي
 .املتغرية الطل  احوال م  االنتاج تكييف يف املر نة م  العراق
  رقدى  النتاجا  ك  ل ف – العراقية الوطنية النفط شركة – الوطين النفط قطاع باداء  تعل  فيما اما
 مل الدنفط  احتياطيدا   ان حبقيقدة   درتبط   كد   مل هذا  لك  النفطية، العراق ملصادر املعتربة القيمة إىل
 ال جزءًا النفط م  مز   انتاج يف االخفاق كان لق  –حمليًا ام كان اجنبيًا – اخلاص القطاع با    تك 
 ثالثدة  مد ى  علدى  االقتصداد ة   العقوبا  السابقة احلرب بسب  كك  البل  يف القطاع ت مري م   تجزأ
 .عامًا عشر
 هدي  الديت   التكنولوجيدا ) ةند قات ال املدال  راس تد ف   على فزحت اخلصيصة ان  هي: الثالثة احلجة
 لعد ة  املهمدة  التقنية االجنا ا  هوام  على تبقى ان على اجرب  كان  صناعة يف اليها احلاجة مسبا
 استئنا  فان احليو ة امل خال  هذ  م  حمر مة كان  العراق يف النفطية الصناعة ان   حني  يف. عقود
 العدراق  لد ى  ان املؤك ة احلقائ  م  ان. اخلصيصة باجراءا  مشر طًا  كون ان إىل حيتاج ال ت فقها

                                                
(7)  Middle East Economic Survey , 14 February 2003, and , 5 May 2003. 

  :إىل انظر  2)
  ترمجددددددددة ،املسددددددددتقب   توقعددددددددا  للتنميددددددددة الدددددددد مار بددددددددني العراقددددددددي االقتصدددددددداد ،النصددددددددرا   عبدددددددداس. د -
.32-03ص ،0115 ،بري   ،اال ىل العربية الطبعة ،العز ز عب  سعي  حمم . د
 الوحددد   سدددا درا مركدددز ،319) العددد د، العربدددي املسدددتقب  جملدددة ،،اخلصيصدددة ضددد  الددد عوى ،النصدددرا   عبددداس. د  1)
.21-22ص، العربيه،بري  
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 املزا دا  هلذ   نظرًا. العامل يف التكاليف ادنى م  هي فيه االنتاج تكاليف  ان كبرية، نفطية احتياطيا 
 للصدناعة  اخلصيصدة  علدى  جيدرب  ان د ن املد خال   هدذ   اجتدذاب  علدى  قادرًا العراق  كون ان  نبغي
 ذر ة  يف التسدعينا   يف –  قعد   ال  ليدة  الدنفط  شدركا   مد   كيثدر  ان هندا  بالتأكيد    ج  ر. طيةالنف
 موضد   النفطيدة  ملصدادر   البلد   ملكية  ض  د ن العراق يف النفطية املصادر لتنمية عقودًا – العقوبا 
 . 01)التساؤل
 لرابطدة ا هدي  احلجد   هدذ    احد ى  اخلصيصدة  ضد   احلجد   تقدي   اخدرى  اعتبدارا   هندا    ا ضًا
  لقد    0130) عدام  يف السياسدي  النظدام  ب ا ة منذ للبل  السياسي ر التطو النفطي القطاع بني لوثيقةا
 العددراق شددع  يف عميقددة اثدار   الدد  لي الددوطين    يالصددع علدى  النفطددي القطدداع يف للتطددورا  كدان 
 املزعزعده  التأثريا  انواع ك  إىل الطو لة التارخيية العالقة هذ  يف فجائي انقطاع  سيؤد   مؤسساته
 .عنها غنى يف العراق  كون ان جي  اليت لالستقرار
 عمد   حر دة  مد   احلد   هدي  األجدنيب   فرضدها  اليت خصيصة لفع  العواق  اخطر اح   سيكون
 االقتصاد ة اهليكلية املشاك  بع  تصح  ان تر   ،دميقراطيًا منتيبة حكومة فإن ،اجل   ة احلكومة
 احلكومة هذ   ستحرم.  االحتالل االقتصاد   االنهيار احلرب  ر   يهاال اد  اليت  االجتماعية
 النفطدي  القطداع  خصيصدة  خدالل  مد   الدوطين  امليدرج  م  ضي  قس  إىل الوصول على ق رتها م 
 .خطرية بصورة شل  ق  ستكون العم  يف السياسي النظام حر ة فان  باختصار
 مدا  منيلتدأ  امللحدة   احلاجدة  املنظدور  سدتقب  امل يف النفط انتاج على املتوقعة القيود االعتبار يف ًا أخذ
 كدان  إذا مدا في صدعبة  خيدارا    واجده  العدراق  فدإن  ،تنميدة ال  االقتصداد  بنداء  العادة السيولة م   كفي
 د الر دة  سدن ا   اصد ار  إىل  لجدأ  سدو   انده  ا  النفطيدة،  حتياطاتده ا بضدمان   قدرتض  سو  العراق
 .االجنبية النفط شركا  مأما الباب فت  إىل مباشرة  لجا ان ا  ،املستقبلية النفطية ا راداته بضمان
 املشاركة اتفاقا  هو مؤخرا ال  لية النفط شركا  م  العراق ابرمها اليت العقود أساس كان  ق 
 راس مد    كفدي  مدا  بانفداق  مبقتضاها االجنيب املستثمر  تكف  اليت الصيغة  هي  PSAS) اإلنتاج يف
 االجدنيب  املسدتثمر  حد   مد     كدون  االنتاج م  معني مستوى إىل  الوصول نفطال حقول لتطو ر املال
 مقاب  النفط عليه  طل  ما) املسته   االنتاج م  معينة نسبة بلوغه حتى  نفط) عينًا انفقه ما استعادة
 بدني  اقتسدامها  فيدت    Profit Oil الدرب   حصدة ) رمسدي  انتداج  مد   تبقدى  ما اما  Cost Oil – التكلفة
 االسدتثمار   حجد   النفطي احلق  طبيعة  ف  على التفا ض حي دها بنسبة  املستثمر العراقية ةاحلكوم
 .املطلوب

 :الزراعي القطاع 2 -1

 هدذا  تنميدة  شدأن  فمد   مسدتقبلية  خطدة  أ  يف باالهتمدام  اجل  رة القطاعا  اح  الزراعة قطاع  ع 
 للعراق  ميك  .الغذائية الواردا  حاليًا هتستغرق األجنيب النق  م  كبري ق ر توفري يف املساع ة القطاع
 مدا  بتدوفري  ام الغذائيدة  للمدواد  بالتح  د   سواء األجنيب النق  م  احتياجاته يف نقص م  ل  ه ما تغطية
 تكدو    يف املسداهمة  علدى  ق رتده  يف القطداع  هدذا  أهميدة   تكمد   استريادها على إنفاقه  ت  سو  كان

                                                
.11-21ص الساب ، املص ر نفس 10)
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 مسدتلزما   لده  تدوفر   مدا  اذا احمللدي  الندات   مد  %   91) عدادل   مبدا  القدومي   اإلنتاج ال خ  إمجالي
 . 00) ستحقها اليت األهمية  أعطي كافة تطو ر 
  فرص الغذاء بتوفري العراقي االقتصاد عجلة تسيري يف مهمًا تارخييًا د رًا الزراعة قطاع أدى  لق 
 خدالل  القطداع  هدذا  أهمد   فقد   ذلد    مد   ، *)حجمداً  السدكان  قطاعا  كربأل ال خ   تولي  العم 
 املتح ة االم  فرضتها اليت العقوبا  به اضر  كما  الثمانينا  السبعينا  يف  النفطي الر اج) حقبة
 االنتداج  اخنفد   اذ القطداع  هدذا  انتاجيدة  تد هور   فقد   لدذل    نتيجة .املاضي القرن م  العراق على
 للفدرد  الندات   متوسط  اخنف  سنو ًا%   040) مبع ل املاضية عشرة اخلمس السنوا  خالل الزراعي
   الر   الشعري القم ) احلبوب انتاج ملحو ة بنسبه اخنف  كما السنة يف%   341) بواق  الزراعة م 
 . 03)الغذائية احتياجاتها م %   11) م  اكثر ال  لة  تستورد
 ما اخل  يف  نقص الضر ر ة الزراعية امل خال  يف النقص ،الت هور هلذا الرئيس السب   كان
 أذار بعد   االخدرية  اال مدة   اد   قد   الدر   شدبكة   خاصدة  حمطمه التحتية البنيه فأصبح  ،املساع ة
 هدا كمتل الديت  الزراعي االنتاج مع ا  فق ان ا  ته م خالل م  الوض  هذا ح ة م  3113  مارس)
 .اخلاص لقطاعا أم ال  لة
 للمحاصددي  االنتدداج   ددادة لددىع املسددتقبلية التنميددة اهدد ا  تركددز ان  نبغددي ذلدد  علددى  تأسيسددا
 للدبالد  الغذائي االم  م  اكرب درجة حتقي  ميك  حتى  الر   الذرة  الشعري القم  مث  االسرتاتيجية
 .املستورد  الغذائية املوارد على االعتماد  خف 
 توليد   يف  سده    هدو  الزراعة قطاع ع  املتفرعة املهمة القطاعا  اح  احليواني االنتاج ع   كما 
  تتمثد   عام بوجه الغذائي االم  م  ق ر حتقي  يف  سه  كما  مهمًا) اسهامًا االمجالي احمللي نات ال
 احليدواني  العلدف  انتداج  علدى  القد رة  يف  تنميتده  الفرعدي  القطداع  هدذا  مندو  علدى  االساسية القيود اح 
 مدا   حسد  . نيدة احليوا الثدر ة  تنميدة  سياسدا   علدى  املسدتقبلية  التنميدة  خطدط  يف الرتكيدز   نبغي كذل 
 بنظدام  األخدذ  يف األ لو دة  ا دالء  جيد   العدراق  يف الزراعدة  قطداع  مسدتقب   حدول  ح  ثدة  دراسدة  ا ردته
 ال مشد   سدط  منداط   يف للغدالل  املنتجدة  املنداط   يف القمد   احزمدة  علدى  املعتمد ة  ةالزراعي ال  را 
 الزراعيدة   را للد   القصدوى  اال لو دة  الءا د  فيجد   العدراق   جندوب   سدط  حمافظدا   يف امدا  العراق
 للدر   االساسدية  البنيدة  تأهيد   الزراعيدة  السياسا  هذ  مث  ت عي    تطل . الر   راعة على القائمة
   نبغدي  الر  قنوا   صيانة ،الرتبة ملوحة درجة    ادة اجلوفية امليا  مستوى ارتفاع إل قا   البزل
 م . امل ى متوسطة املستقبلية نميةللت خطة ا ة ا لو ا  ص ر يف امليا  موارد لتطو ر خطة  ض  كذل 
 .د لية اتفاقيا  تنظمها  ال العراق ح  د خارج م  تأتي املائية املوارد هذ  ان االعتبار بنظر االخذ

                                                
، 3113،املتحد  ،اكتوبر  االمد  ، العدراق  يف  االعمدار  البنداء  العدادة  املشدرتكة  التقد  را   املتحد ة،  االم  ال  لي، البن   00)
.30ص
 مد   نسدمة  مال دني   1)  متدول  العدراق  يف فالو دائ  مد  %   31)   االمجدالي  احمللدي  النات  م %   31) بنسبة الزراعة تسه   *)
 :يف أنظر الر ف سكان
.30ص ساب ، مص ر ، تطو ر.. انفتا  … تغيري العراق،) العربية املصار  احتاد -
.91ص ،الساب  املص ر العراق، يف  االعمار البناء العادة املشرتكة التق  را  املتح ة، االم  ال  لي، البن   03)
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 :التحويلية الصناعة قطاع 1-3

 العدراق  يف التحو ليدة  الصدناعة  قطداع  لتطدور  اال لية املؤشرا  بع   3 - 0) اجل  الن  وض 
  .0119 – 0121) الفرتة خالل
 املعطيدا   ضدوء  يف فانده  البياندا   هدذ    مصد اقية  دقدة  علدى  ترد اليت ا التحفظ ك  م   بالرغ 
  .0 - اجل  ل) يف الواردة

   0) ج  ل
  0119 ،0121) العراق يف التحو لية للصناعة األساسية املؤشرا 

 املؤشرا 
 الصناعية
 االساسية
0121 
 الرق 
 القياسي
0125 
 الرق 
 القياسي
0111 
 الرق 
 القياسي
0119 
 الرق 
 القياسي

 املضافة القيمة
 ال  الرا  مال ني

 اجلار ة االسعار –

3111
 

011
 3616
 

012
 3633
 

015
 

616
 3113
 

 أال  التو ف
 املو فني

011
 

011
 

019
 1213
 

039
 

1545
 

001
 

6640
 

 حج ) االنتاجية
 مقومًا عام  لك 
 باألسعار بال  الر
  اجلار ة

31011
 

011
 90011

 

09043
 56911
 

01342
 00261
 

9141
 

 امل خال  نسبة
 تكو   يف الوسيطة
 )%  النهائي النات 

61
 011
 

91
 2041

 

53
 2641

 

56
 1343

 

 نيو ددور  ،االنتقاليددة الفددرتة لتح  دد  العربيددة رؤ ددةلا – العددراق أعمددار إعددادة ،االسددكو :املصدد ر
 31ص ،3113
 
 يف التحو ليدة  الصدناعة  قطداع  يف املتولد ة  فةاملضدا  القيمة مستوى يف حادًا اخنفا ًا هنال  ان نالحظ
 القددرن مدد  التسددعينا  عقدد  ا ائدد  يف الصدناعة  قطدداع يف املسددتي مة العمالددة حجدد  يف  كددذا. لعدراق ا
 الصددناعا   حافظدد بينمددا هددذا العددراق علددى ملتحدد ةا االمدد  عقوبددا  تطبيدد  بسددب   ذلدد  املنصددرم
 ،انفسده   اجلار دة  باالسعار) املضافة القيمة ستوىم على الطباعة  مواد الورقية  املنتجا  الكيميا  ة
 املنصدرم  للقدرن  التسدعينا   ا ائد   يف ًاحداد  ًاتد هور  الصدناعي  النشاط م  االخرى الفر ع عان  بينما
 . 3) ج  ل يف موضحة  كما العراق على املفر ضة العقوبا  نتيجة
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  3) ج  ل
  0119 ،0121) *سةالرئي الصناعية الفر ع يف املضافة لقيمةا تركيبية  وض 

 فر ع
 التحو لية الصناعة يف االمجالية املضافة القيمة يف النسبية االهمية

0121 0125 0111 0119 

 240 0343 0149 0541 % النسيجية الصناعة

 143 149 149 145 % األثاث أالخشاب

 946 345 343 341 %الطباعه  منتجا  الورق

 9149 9143 9146 3341 %الكيميا  ه الصناعه

 0046 0141 0049 0641 % اهلن سيه املع نيه الصناعا 

 ،نيو دور   ،االنتقاليدة  الفدرتة  لتح  د   العربيدة  رؤ دة لا – العدراق  أعمدار  إعدادة  ،االسكو :املص ر
 .32ص
 يف الصددناعية  الشدركا   املشددر عا  علدى  مدد مرة اثدار   الثانيددة اال ىل اخللدي   حلربددي كدان   لقد  
 االنتاجيدة   لتسدهيالتها  معد اتها  مد   لقسد   ا  هلا الكام  الت مري م  صان امل بع  عان  فق  العراق
 طو لة لفرتة معطلة ت مر مل اليت املصان  بع   ل  كما ، صيانتها بعضها تأهي   اعادة م  بالرغ 
 ال اخ  حنو موجهة تكون ان مستقبلية صناعية اسرتاتيجية أ  حتتاج  لذا .الال مة الصيانة اجراء د ن
 مد   احملليده  املدواد  م  ق ر اكرب استي ام على  تعتم ان جي  انها مبعنى البناء العادة اال ىل ملرحلةا يف
  ض    نبغي اخلارج م   الوسطية اال لية للمواد االسترياد م  اق  ق ر على  االعتماد البالد داخ 
  لديس  _ بينهما م  التكا التعا ن تأكي  م   اخلاص العام القطاعني بني بالوضو   تس  فاص  خط
 .امليتلط قتصادالا اطار يف _ بينهما التنافس
 ميكد   الديت   الزراعيدة  النفطية امل خال  على الصناعية القطاعا  تعتم  ان  نبغي اخرى  بعبارة
 يف تسده   حتدى  خلفيدة  تدرابط   عالقدا   اماميدة  تدرابط  عالقدا   خل  االنتاج سل  يف االدنى حللقاتها
 :اآلن القول  ميك  االخرى االساسية االستهالكية  الصناعا   النسيجية الغذائية الصناعا  دع 

 سدنوا   خدالل  باكملده  ج    جي  ترعرع إذ الصناعية العم  قوة تأهي  العادة حاجة هنا  .1
 الدال م  التد ر    م   حرمانه  العسكر ة خ مته  م ة طول بسب  تقنية خربة د منا احلرب
 .العم  موق  يف

 بني التكام  عالقا  م  مرتف  مستوى ضمان م  الصناعي االنتاج يك ه تنو   إىل احلاجة .2
 .الصناعي اهليك  فر ع خمتلف

 مد   األساسدية  مد خالتها  تتكدون  الديت   للتصد  ر  املوجهة) الصناعا  م  حم  د ع د تطو ر .3
 العراقي الوطين البشر  املال راس على باالعتماد املعرفة كثيفة  األنشطة البشر  املال راس
 .فريالو

                                                
 مد   اكثدر  تو دف  الديت  الكدبرية  الصناعية للمنشأ  اجلار ة باالسعار ال  الرا  ملال ني الصناعة قطاع يف تول ةامل املضافة القيمة *
.الكهرباء تولي  آال  منها تستثنى عراقي د نار الف  011) الرأمسالية نفقاتها تفوق  اليت اشياص عشرة



 
 العراق يف األعمار إلعادة  االجتماعية االقتصاد ة التنمية سرتاتيجية تقيي  

 

55 

. احلجد    املتوسطة الصغرية الصناعية املشر عا  معظ  خلصيصة التصمي  جي  برنام  تطبي  .4
  راء مد   مكسد   مثدة  فلديس  العامدة  املشر عا  تاهي  اعادة على مب ئيًا تركيزًا هذا  تطل   ق 
 لشدراء  كافيدة  مد خرا   اجلمهدور  لد ى  تكون ال  ق   خصيصة محلة) يف اال ان قب  االخنراط
 تكدون  ال حدني  اخلاص القطاع إىل بالنسبة جذابة املشر عا  هذ  تكون ق  كما شر عا امل هذ 
 الدنمط  ذلد   مد   صدعبة   در     د   يف  اخلصيصدة  فعلية، قيمة أ  د ن  م  تشغي  حالة يف
  تو    االصول تعر ة إىل عمومًا تؤد  الساب  السوفييت  االحتاد الشرقية ا ربا يف ح ث الذ 
  .الصناعي القطاع يف اخلطأ  االطرا على االصول
 انتداج  علدى  قدادرة  املشدر عا   هذ  تصب  ان ما العامة املشر عا  خصيصة يف النظر  نبغي كما
 لتو  د    ثيقة خطة توض  ان  بع  فعلية ا رادا  تور    على  بكفاءة مرحبة بصورة  خ ما  سل 
  دنج   لد   كمدا   ، *) Treuhund - هند   تر ) منوذج للملكية التو    هذا  اخذ ان  ميك  امللكية
 هدذا   تطدو ر  جيد ة  حمليدة  إدار دة  مواهد   غيداب   د   يف  تنشيطه اخلاص القطاع لتمكني جاد برنام 
 تسدتي م  ان املفصد   هدذا  عند   اهميدة  اكثدر   كدون   رمبدا  . 03)صعبًا امرًا  ع  القصري االج  يف اجلان 
 . **) TOKTEN - توكتني)  برنام غرار على بربنام  هذا ربط ميك   رمبا اجنبية خربا 
 م  بتمو   الوط  إىل  عود ا ان الت ر   م  عالي مستوى على للعراقني  تي  ان شأنه م  الذ 
 ام النظد  القدانون   توطيد   العراقدي  الد  نار  اسدتقرار   كدون   قد   اخرى متربعة  مصادر املتح ة االم 
 دعد   برندام   أ   لكد    طدنه   إىل للعودة العراقني للمثقفني كافيني   حافز مؤخرًا املكتسبة  احلر ة
 د ر سيؤد  فهو. عالية ب رجة فيه مرغوبًا سيكون   سهلها العودة هذ   طأة م  خيفف ان أنهش م 
 ا ضداً  ضدر ر    هو العراق داخ   املتطلبا  اخلارج يف االشياص بني توف  اليت التو يف مؤسسة
 العائد     العدراقيني  تشجي  شأنها م  ا  اجراء معلوما   قواع  مؤسسا   خل  سياسا  لتنفيذ
 .بل ه  يف الستثمار  ماهل  راس معه  جيلبوا ان على
 :التحية البنية تأهيل إعادة -2
 :  اإلسكان  ،ال االتصا  النق ، املاء، الكهرباء، قطاعا   تشم 

 :الكهرباء -1

  ادارة امليددا  نقيددةت حملطددا  ال مددة فهددي احليو ددة القطاعددا  مجيدد  يف الكهربائيددة الطاقددة تدد خ 
  لحد   ضرر  ا  االقتصاد ة الوح ا  يف االنتاج عجلة  ادارة التعليمية العملية  انتظام املستشفيا 
 . املتكاملة املنظومة هذ  يف  ؤثر الطاقة بتولي 
 االمدر   0110) اال ىل اخللدي   حدرب  خدالل  كدبرية  ألضدرار  العراق يف الكهرباء قطاع تعرض لق 
 حمطددا  فيهددا مبددا املائيددة سدد  د ال الكهربدداء توليدد  حمطددا  مدد  كددبرية اعدد اد  مريتدد عليدده ترتدد  الددذ 

                                                
 قبد   تاهيلدها  اعدادة  مسدؤ لية   توىل  ان العامة املشر عا  ك  العراق شع  ع  نيابه ميتل  ان ميكنه متبادل ضي  صن  ق  *)
.العشر   القرن تسعينا  يف املانيا يف جرى ما حنو على خصيصتها
 .53ص ،ساب  مص ر ،اال مة  ر      يف التنمية  اسرتاتيجية العراق بناء اعادة، القادر  علي قربصي، عاطف  03)
 االمد   برندام   عدرب   نفدذ   هدو  املهداجر    املدواطنني  عدرب  املعرفدة  نقد   إىل   رمدز  مركد    TOKTEN) تدوكتني  مصطل  أن  **)
 ،نفسده  املصد ر ،  قدادر    علدي ، قربصدي  عداطف  عد   نقدال ،  الناميده  الد  ل  يف الوطنيده   احلكوما   UNDP) االمنائي املتح  
.59ص
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 قد رة  كاند   حيد   العدراق  يف الكهربائيدة  للطاقدة  اإلمجدالي  الوضد    3) جد  ل    ليص كهر مائية
 يف سليمة بقي  اليت  الق رة   اط ميكا 1210) حوالي 0111 عام يف املقامة الكهربائية الطاقة تولي 
 ان إىل االشدارة    نبغي. املشي ة الق رة م %   142) أ   اط ميكا 111 حوالي  0110 ر  اب) نيسان
 النطداق   اسدعة  اضدرار  حلقد   امندا  الكهربائيدة  القدوة  توليد   علدى  قاصدرة  تك  مل حلق  اليت االضرار
  خاصة النق  خطوط بع   كذل   UHV)  الفائ    HV العالي للضغط الفرعية احملطا  ببع 
 الديت  احملافظدا   يف التو    شبكا   اس  نطاق على تضرر  فق   كذل   مشاله العراق جنوب يف
%   1-% 5) مبع ل  زداد الكهرباء على لطل ا كان ذل  م  ة،املباشر احلرب اعقاب يف كثريًا تأثر 
  .09)ًسنو ا
 مواجهدة  اجد   مد   اساسدية  غيدار  قطد   باسدترياد  العدراق  علدى  فرضد   اليت العقوبا  تسم   مل
 م  االنتاج على االبقاء اج   م  املعتادة الطاقة حمطا  معظ  يف الكهرباء على فرض  اليت   داحل
 املنداط   يف للكهربداء  مدربم   قطد   إىل احلكومدة  جلدأ   املرسدومة،  قيمتهدا  عن   ح ة ك  م  الكهرباء
 مسدا   مد   مسدة  احلالدة  هدذ   اصدبح    قد   العاملدة،  القليلدة  احملطا  على احلم  لتيفيف امليتلفة
 .قائمة التزال معاناة سب  مما العراقية اليومية احلياة

  3) ج  ل
  الق رة 0111 سبتمرب _ اال ل كانون يف العراق يف املقامة الكهرباء تولي  على الق رة مليص
 0110 ابر   - نيسان يف املتبقية الصافية

 النوع
 الق رة
  ميكا اط)0111املقامة
 نيسان يف املتبقية الق رة
  ميكا اط) 0110
 )%  السليمة الق رة

 349 61 3530 كهر مائية

 341 331 5531 خبار ة

 341 911 0161 غا  ة

 142 111 1210 اجملموع

 إىل 0110 مد   الفدرتة  اثناء العراقية االعمار اعادة جهود م  مناذج) جعفر، ضياء جعفر: املص ر
 ا لدول  ،العربية الوح ة مركز ،العشر ن  السادسة السنة 315 الع د ،العربي املستقب  جملة  3113
 .006ص ،3113  سبتمرب)
  املعادن الصناعة لو ارة التابعة الكهربائية للصناعا  العامة الشركة قب  م  الشبكة تصلي   بع 
 آذار أ مدة  بعد   فاخنفضد   عداد   ثد    اط ميكدا   9511) إىل الطاقة إنتاج ق رة ارتفع  _ العراق يف
 نصدف  حندو  أ   اط ميكدا   3311 – 3111) بدني   درتا    الذ  احلالي هامستوا إىل 3113  مارس)
 . 05)  اط ميكا  1111 – 6511) بني  رتا   مبا تق ر اليت املمكنة الق رة جمموع

                                                
 ،العربدي  املسدتقب   جملدة  ،3113 إىل  0110 مد   الفدرتة  اثنداء  العراقيدة  االعمدار  اعدادة  جهدود  م  مناذج  جعفر، ضياء جعفر  09)
.005ص ،3113 ،سبتمرب ،ا لول ،العربية الوح ة مركز ، العشر ن السادسة السنة ،315 الع د
(.31ص – 32ص ،ساب  مص ر ،العراق يف  األعمار بناء إلعادة املشرتكة التق  را  املتح ة،  االم  ال  لي البن   05)
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 اعددادة هددي  3111-3111) قادمددة سددنوا  لددثالث األجدد  املتوسددطة ا األهدد  تصددب   عليدده
 بدد  تقد ر  تولي  دة   بطاقدة  0111 عدام  قبد   ليده ع كاند   مدا  إىل  الفاع  مستواها إىل الكهرباء منظومة
 يف اجلار دة  األعمدال   اسدتكمال  تأهيد   اعادة يف االستثمار استمرار  تطل   هذا  اط ميكا  1111)
 . 06)التالية اخلطوا  تتيذ ان جي  اهل   هذا  لتحقي   اط ميكا  3111) بإضافة القطاع هذا

 الكهربداء  جتهيدز  عمليدة   دؤم   مسدتوى  إىل  التوليد  طاقدة     دادة  الكهربداء  شدبكة  انشاء اعادة 
 .االنقطاعا  م  ادنى  حب  مستمر بشك 

    اعال  اهل   حيق  الذ  بالشك  التو    شبكة حت. 
 التنفيذ ني  املشرفني العاملني كفاءة    ادة لت ر   االم   متوسط قصري  مين ج  ل اع اد 
 .كفاءته لز ادة القطاع هذا يف
 بهدد   االداء كفدداءة  حتسددني جم  ددة اسددتثمار ة  سياسددة عقالنيددة ثددراك سددعر ة سياسددة اتبدداع 
 القطداع  مامدا  اجملدال   فسد   الكهربداء  علدى   الطلد   العرض بني احلالية الفجوة على القضاء
 .القطاع هذا يف االستثمارا  و  لتم اخلاص

 :الصحي والصرف املياه -2

 جيدد  بشددك  تعمدد   0110) عددام اخللددي  حددرب قبدد  الصددحي  الصددر  امليددا  خدد ما  كاندد 
 ان املتحد ة  االمد   فيها مبا شتى مصادر م  الواردة البيانا   ت ل انذا  السائ ة التكنلوجيا  تستعم 
 سكان م %  15) إىل  احلضر ة املناط  سكان م %   15) إىل بانتظام تص  كان  النقية الشرب ميا 
 يف للمعاجلدة  ضدخ   حد ة   0010) ل  كدذ  امليدا   جلدة ملعا تقلي  ة حمطة  302) هنال   كان  الر ف
 كاند   الر دف  يف التغطيدة  ان اال امل ن، م   15)  غطي الصحي الصر  نظام  كان احلضر ة املناط 
 . 01) فقط%   91) ع  تز   ال نسبتها
 الضدخ   حمطدا   الشدرب  ميدا   تنقيدة  حمطدا   مد   الع  د   تعرض  0110) اخللي  حرب اثناء  يف
 ملهن سدني ا قد رة  مد   الرغ   على اجلزئي ا  الكلي للت مري امليا  بشبكة ةاملتعلق  االجهزة  امليتربا 
 يف احلداد  الدنقص  م  بالرغ  املنشأ  هذ  م %    61-%  51) بني ما تأهي  اعاد ا الذ   العراقيني
  مشدكلة  خطدورة  ميثد    دزال  ال االمدر  فدان  اخلدارج  مد   استريادها  صعوبة التصفية  مواد الغيار قط 
 .العراقي للمجتم  اليومية ملشكال ا م  مزمنة
 تسدب   الدذ   الشرب ميا  تلوث هاأهم م  مجة مشكال  م  العراق يف حاليًا امليا  قطاع   عاني
  تسدرب  الشدرب،  ميدا   نقد   انابيد   شدبكا   تهالد   إىل التلوث هذا   رج  االمراض م  الع    يف
 .نفسها امليا   انابي داخ  البكرت ولوجي التلوث ع  فضاًل ،اليها امللوثا 
  مدارس ) اذار قبد   مسدتوا   إىل اخلد ما   اعدادة  علدى  القطداع  هدذا  ع  املسؤ لة االدارا   تعم 
 . 02)خالل م   ذل  3113
 .منتسبيها  ت ر   اجملال هذا يف العاملة املؤسسة تأهي  اعادة -

                                                
.33ص ،3119 اال ل تشر   ،(3111 – 3115) الوطنية التنمية اسرتاتيجية  ،ائياالمن  التعا ن التيطيط   ارة  06)
.31ص – 32ص ،الساب  املص ر ،العراق يف  االعمار البناء العادة املشرتكة التق  را   ،املتح ة  االم  ال  لي البن   01)
 – 31ص ،سداب   مصد ر  العدراق،  يف  األعمدار  البنداء  إلعدادة  املشدرتكة  التقد  را   املتحد ة،   االمد   الد  لي  البن : انظر  02)
 .30ص
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%   05) مبعد ل  احلضدر ة  املنداط   يف الصدحي  الصدر   مد   املسدتفي     تغطيدة  نسدبة    ادة -
 .الر فية املناط  يف الصحي الصر  الدخال شاملة خطة   ض 
 % .  05) بنسبة امليا  تسرب تقلي  -
 يف%   31) إىل  املد ن  يف%   05) إىل احلضدر ة  باملنداط   امليدا   علدى  احلصدول  نسدبة    ادة -
 .الر ف
 يدد مج يف  اخلدد ما  الشددبكا  توسددي  حددول ترتكددز اال لو ددا  فددأن املتوسددط املدد ى علددى إمددا
 مد    ذلد    الر فيدة  احلضدر ة  املنداط    تغطية باخل ما  التوس    ادة به    ذل  العراق حمافظا 
 :خالل
 .الر ف يف%   31) إىل %   31) إىل امل ن يف الشرب ميا  خ ما  يف التغطية نسبة   ادة-
 .%  31) مبع ل التسرب نسبة ختفي  -
 .الر ف يف%   51)  إىل  امل ن يف  % 05) مبع ل الصحي للصر  التغطية مع ال  رف  -
 .املؤسسا  كفاءة رف  يف االستمرار -

 :واالتصاالت النقل -3

 مد   مدرت  كيلدو   3965)   الرب دة  الطرق م  مرت كليو  91611) م  العراق يف النق  قطاع  تكون
 كركو   املوص ) هي حملية مطارا   ثالثة   البصرة بغ اد) هما د ليني  مطار    هاحل    السك 
 مد   مهمداً  جزءًا تع  جسرًا  0056) هنا  ان كما للبرت ل  اثنني للبضائ  موانئ  6) كذل    اربي 
  . 01) الطرق شبكة
 مدد  عدانى  اندده إال التنمو دة  العمليددة يف النقد   قطداع   ؤد دده الدذ   الفعددال الد  ر  مدد  الدرغ    علدى 
 الشدبكا   هدذ   تسدتعي   ان الضر ر  م  هأنف لذا أدائه على سلبًا اثر مما األخرية السنوا  يف اإلهمال
 البناء مشر عا  استمرار على  العم   اخل ما  البضائ   توصي  العم  م  اجملتم  لتمكني د رها
 آذار قبد   مدا  إىل العدودة  أسداس  علدى  املاليدة  االحتياجدا   ا لو ا  حت د   ق  ،االقتصاد   اإلمناء
 اطدار  اجيداد  علدى   دت   الرتكيدز  فدأن  توسدط امل  ىللمد  بالنسدبة  امدا  القصدري  املد ى  على 3113  مارس)
 . 31) املستقب  يف القطاع  توسي  تنمية إىل  ؤد   مؤسسي سياسي
 العدامل  يف تطدوراً  االتصداال   شدبكا   اقد   م   اح  العراق فل ى االتصاال  لقطاع بالنسبة اما
 الد مار  عد   فضدالً  احل  ثدة  التكنلوجيدا  علدى  احلصدول  يف العراق ق رة  ع م االستثمارا  قلة بسب 
 مد   هائد   كد   إىل القطداع  هدذا   حيتداج  االقتصداد    احلصدار  احلدرب  مد   طو لدة  اعدوام  خلفتده  الذ 
   سدتطي   إقليميدا  منافسداً  قطاعداً   صدب   حتدى  السياسدا   تغديري  يف كبري عم  جان  إىل االستثمارا 
 السددر عة  األجهددزة ةاحل  ثدد التكنلوجيددا باسددتي ام القطدداع هددذا يف ملموسددة قفددزا  حيقدد  ان العددراق
 السياسدا   مد   إطدار  إىل أ ضدا  القطداع  حيتاج كما  اخلاص العام للعم  مؤاتيه بيئة إمناء يف للمساع ة
 . الرقابية التنظيمية  العمليا 

                                                
  .33ص ،ساب  مص ر ،العراق يف  األعمار البناء إلعادة املشرتكة التق  را  ،املتح ة  األم  ال  لي البن   01)
. الساب  املص ر نفس   31)
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 ان أتضد   حيد   االسدتثمار  مد   االتصداال   قطداع  احتياجدا   بتقد  ر  ال راسدا   أحد ى   قام 
 . 30)احلالية التكنولوجية بالثورة للحاق سنوا   سب  د الر مليار  9) إىل حباجة العراق
 :اإلسكان -4

 مد   التسدعينا   يف  مشدكلة ) إىل الثمانيندا   يف  نقدص ) مد   العدراق  يف اإلسكان مشاك  تطور 
 ملحة انية حاجة هنال  االسكان   ارة مصادر  حس  3111  عام بع   أ مة)إىل ث  املاضي القرن
  . 33)سكنية  ح ة مليوني حلوالي
 عد   ندت   ذلد   جاند   إىل لالجدئني  املنتظدرة  العدودة  عند   القطداع  هدذا  على الضغط  زداد   سو
 نفددا عددا القطا يف احلددال هددو  كمددا  . 33)سددكنية  حدد ة  5111)  قددارب مددا تهدد    االخددرية اال مددة
 احلكومدة  اخدذ    قد   اخلاص للقطاع ضئي  ب  ر السما  م  ال  لة فيها تتحك  اإلسكان سياسا 
 مصددر   كددان املسددلحة القددوا   افددراد املددو فني كبددار حاجددة الرضدداء املسدداك  فريتددو عاتقهددا علددى
  مد   السياسدية  السديطرة  حتد   كاند    االسدكان  قدر ض  لتمو   الوحي  املص ر هو الوطين االسكان
 .املركز ة احلكومة
 مساك  توفري م  اخلاص القطاع متك  بيئة اجياد على املقبلة السنوا  يف كبري اهتمام ا الء   نبغي
 الرتكيدز  مد   عدام  بوجده  السياسدا   تنسدي   علدى  العدام  القطداع  ت خ  قصر م  الناس ا    متنا ل يف
 جندا    درتبط   لدذل   ،الدبالد  يف الد خ   فةيضع للفئا  السكنية االحتياجا  تلبية على خاص بوجه
 سدتثمارا   اال لالسدواق  اقتصداد   العدراق  فدت   ب رجدة   ثيقداً  ارتباطداً  املسدتقب   يف اسكان سياسة أ 
 . ي التشي البناء قطاع تنمية يف كبريًا د رًا التمو لية املؤسسا  العطاء
  بلددغ ا لددي مددال بددراس صددن  ق بانشدداء قامدد   الددتعمري االسددكان   ارة ان إىل االشددارة  جتدد ر
 الد خول  اصدحاب  ملسداع ة  د الر الدف   03 – 5) بدني  صدغرية  قر ض لتق    د الر مليون  311)
 احلكومدة  قبد   مد   رمز دة  باسعار هل  تباع صغرية اراضي قط   ختصيص هل  املساك  لبناء املنيفضة
 املصدر   خدالل  مد   احلكومدة  يف العداملني  ختص االسكان لتمو   ال راسة حت  اخرى طرائ   هنا 
 . 39)املساك  لبناء ادخاراته  لز ادة العقار 

 ( 2002) لعام والتطوير األعمار إعادة برنامج تقييم
 حيد   اإلمندائي   التعا ن التيطيط   ارة قب  م  3119 لعام األعمار إعادة برنام   ادإع مت لق 
 عنهدا  حمد دة  بيانا  تق    م  3119     لعام األ لو ة ذا  املشار   اقرتا  كافة الو ارا  م  طلب 
  اجتماعدا   عقد    اإلمندائي   التعدا ن  التيطديط  لدو ارة  الفنية ال  ائر يف املشار   هذ  درس   ق 
 األ لو ة  حس  امليتلفة القطاعا  يف املشر عا  م  سلسلة اختيار  مت الفنية الو ارا  م  مشرتكة
. مشدر عاً   131) تشدم    د الر مليدارا   9) عد   تز د    بكلفة احلاجا  تقيي   ثيقة يف إليها املشار

                                                
 بدالثورة  للحاق سنوا   سب  د الر مليار 09 إىل حباجة العراق التكنلوجيا اخرتاع يف ساه  ان بع  ،السامرائي مفي  امح   30)
.3110   ونيو) حز ران  396) الع د ،العربية املصار  احتاد جملة ،احلالية التكنلوجية
  مندوذج  الراهندة  اال ضداع  ضدوء  يف الطفيلدي  االقتصداد   دعد   اخلاص القطاع يف التصنيف أسباب ،سلمان الوهاب عب . د  33)
 .0ص ،ساب  مص ر ،(0151 عام التنمو  املشر ع انطالق عن  احمللي ذاءبالغ مكتفيًا كان العراق ، 3) التنمية
. 0ص ،ساب  مص ر ،العراق يف  االعمار البناء العادة املشرتكة التق  را  ،املتح ة  األم  ال  لي البن   33)
.32ص ،3119،اال ل تشر   ،3111 – 3115  الوطنية التنمية اسرتاتيجية ،االمنائي  التعا ن التيطيط   ارة  39)
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 اإلمندائي  التعدا ن   التيطديط    ارة عد   ممثلني م  تتكون فنية جلنة قب  م  املشار   هذ  نوقش   ق 
 مالئمتهدا  مد ى   فد   علدى  االحتالل سلطة ع   ممثلني املالية الرقابة  د وان  املالية اخلارجية    ارة
 .العراق أعمار إعادة عملية اه ا  حتقي  يف مساهمتها  م ى املقرتحة لال لو ا 
  قد   األعمدار  عدادة إل االسرتاتيجية اهليئة على النتائ  عرض مت املعمقة النقاشا  م  سلسلة بع 
 املقدرت   للربندام   بد  ره   املداحنون  اسدتجاب   لق  املاحنني مؤمتر على النتائ  بعرض  أ ص  أقرتها
 الدد  لي  البندد  املتحدد ة ل مدد  ابعنيتددال الصددن  قني بتشددغي  للبدد ء د الر مليددار مبلددغ ختصدديص  مت
 .للماحنني  يب ابو اعاجتم يف عرض  اليت  كلفتها باملشار   خالصة  عطي  9) رق   اجل  ل
 سدوى  لد  ها  لديس  الدو ارة  ان  الحظ التيطيط   ارة قب  م  املقرتحة للمشار   دقيقة نظرة  يف
 بأهد ا   حمد دة  مشدار    تربط  اضحة اسرتا تجية  ب   فيما ل  ها  توفر ان د ن املشار   م   قائمه)
 .االقتصاد ة التنمية
 أساسي فارق هنا  إذ االقتصاد  النشاط أسس  ت ع   تعز التحتية البنيه م  ع   ة أنواع فهنا 
 .لالستهال  داعمة حتتية بنية  بني لإلنتاج داعمه حتتية بنيه بني
  املاء الكهرباء قطاعا  يف الكلية التحتية البنية تأهي  إلعادة برنام   وض  ان، النها ة يف   نبغي
 الديت  هدي  اإلنتاجيدة  التحتيدة  البنيدة  كدون ت ان  نبغدي  األ لو دة  أسداس  على  لك   االتصاال   النق 
 سدد  إىل  حتتدداج التحتيددة البنيددة تأهيدد  إعددادة ألغددراض ترصدد  أمددوال بأ ددة األ ل املقددام يف ختصددص
 االعتبدارا   علدى  األسدبقية  هلدا  تكون ان جي  التو يف است امة  لك  للسكان املباشرة االحتياجا 
 مد   فانه كذل   اخل.. .الطوارئ غر ) املو  ا  ياةاحل بأمور تتعل  التحتية البنية تك  مامل األخرى
 احملليدة  الصدناعة  علدى  فعدال  طلد   خبلد   مرتبطداً  سديكون  ةالتحتيد  البنية تأهي  إعادة بني ربطال اجمل  
 .الو ائف خل   مبجهود

  9) رق  ج  ل
 :3119 لعام الو ارا  على األعمار العادة املشار    كلف ع د تو   

 %  النسبة  د الر ألف) الكلفة   املشار ع د الو ارة  

 2453 3514131 03 الرتبية 0

3 
  البح  العالي التعلي 
 العلمي
05 3514111 5411 

 3436 11111 01 الصحة 3

 1416 30221 031 االجتماعية  الشؤ ن العم  9

 9430 0214133 00 العامة  األشغال البل  ا  5

 3412 0664113 01 بغ اد أمانة 6

 1413 3334333 05 النق  1

 3435 0364111 5 االتصاال  2

 35435 041514615 313 الكهرباء 1
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 3433 13133 1  التعمري اإلسكان 01

 1413 3304211 2 الزراعة 00

 5496 3114601 30 املائية املوارد 03

 1461 324115 36 اإلمنائي  التعا ن التيطيط 03

 1439 05111 0 العراقي املركز  البن  09

 1439 01111 0 املالية الرقابة د وان 05

 2430 3994096 36 الصيانة 06

 3403 214311 9 التجارة 01

 0431 594511 30 األلغام إ الة 02

 1413 314126 1 اخلارجية 01

 1463 364131 09 الثقافة 31

 0413 134511 11  التكنولوجيا العلوم 30

 0491 524151 31 الشباب 33

 1409 5115 9 ر ناملهج 33

 1490 014951 01 اإلنسان حقوق 39

 3405 114111 3 الع ل 35

 0431 510614135 35 البيئة 36

 %011 940214932 131 اجملموع

 بغدد اد ،3119 لعددام العددراق أعمددار إعددادة برنددام  اإلمنددائي  التعددا ن التيطدديط   ارة :املصدد ر
3119. 
 الدذ   املد مر  الصدراع  بعد   قدربص  كاند   حيد   جملدال ا هدذا  يف الد  ل  بعد   م  االستفادة  ميك 
 . 35)احمللية الصناعا  بتنمية التحتية للبنية التأهي  إعادة ربط يف متامًا ناجحة 0119 عام خاضته
 يف املغداالة  لتجند   التحتية البنية بناء اعادة ادارة هنا االهمية م  نفسه الق ر هلا اليت األمور  م  
 خيلد   مسدتقلة  مراجعدة  د ن مد   للقوميدا   العدابر   املؤسسدا   اخندراط  ان ،النفقدا    جتا   االسعار
 .  36) صعوبتني
 املؤكد   مد   ب  املرج   م  النفقا  بتجا    معر فة التكاليف ةظباه املؤسسا  هذ  ان:األ ىل
 الكهربداء  قطداع  بنداء  اعدادة  تق  را  ان  احلقيقة الثم  باهضة مستوردة  مهارا  منتجا  تفض  ان

                                                
(25) Gearge corm. "Identifying the MainFinancial and Monetary Issusein Iraq" 
Paper Presented at: Escw Awork shol on Iraq and the Region after the War, at 9-
10-Julay 2003.      

.53ص ،ساب  مص ر ،اال مة  ر      يف التنمية  اسرتاتيجية العراق بناء اعادة ،القادر   علي ،قربصي عاطف  36)
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 العابر  املؤسسا  أح ى قب  م  ال  الرا  م  مليارا  01 بد حم دة كان  الثانية اخللي  حرب بع 
 .فقط د الر مليون  311) مقاب  بنائها  عي  ا ان م  العراقيون متك  حني يف للقوميا 
 البنداء  إعدادة  كلدف  بتضديي    النهد   السدرقة  عد   تعدرب  هدا  لكن ماليًا حجمًا اق  مماثلة  اقعة  يف 
 أعلند   إذ األخدرية  احلدرب  جدراء  مد   تضدرر  الذ  إىلد  جسر بناء إعادة تق  را  تضمن  مار األع
 ان بعدد  د الر مليددون  51) مببلددغ أمر كيددة لشددركة إىلد دد جسددر مقا لددة تسددلي  عدد  االحددتالل سددلطة
 . 31) فقط د الر ألف  311) بنحو إلصالحه أ لية كلفة تق  ر إىل عراقية هن  ة شركة توصل 
  لع  ،احمللية الصناعية الق رة بناء عن  التحتية للبنية انفصااًل ستيل  عمليتها بطبيعة انها :الثانية
 مد اها   ربط االنتاجية القطاعا   خ مة التحتية البنية تاهي  اعادة بني اجلم  هو حسمًا األكثر األمر
 بنيد   حيد   لبندان  حالدة  يف كان كما فعاًل النفقا  باهظ مراال هذا ان لالقتصاد الفور ة باالحتياجا 
 حتمد   علدى  االقتصداد  قد رة  مبد ى  كايف اهتمام هنا   ك  مل الذ  الوق  يف  ار ع اضي  حتتية بنية
 تأهيد   إعدادة  تدرتبط  ان  نبغدي  اذ تكاليفهدا  دف  جراء م  نت  الذ  ال    خ مة  دف  صيانتها نفقا 
  عملياتهدا  صديانتها  نفقا  تس د ان م  ها ةالن يف متكنها إنتاجية بنشاطا  بنائها  إعادة التحتية البنية
 .د نها  استهال 

 :االجتماعي النهوض سياسات
 تشدك   ذلد    مد    األبعداد  اإلطدرا    متعد دة  معقد ة  عملية العراق يف االعمار إعادة عملية ان
 العدراق  بنداء  اطدار  يف االعمدار  اعدادة  جهود م   حيو ًا أساسيا بع ًا االجتماعي األعمار اعادة عملية
 يف االجتماعيدة  األ ضداع  يف مهمدة  تشدوها    احلصدار  للحدرب  الطو لة السنوا  ترك  لق  اجل   ،
 الع    على  القضاء االجتماعية البنية تاهي  العادة عاجلة برام  اع اد  ست عي الذ  االمر العراق
 .االخرية سنة عشر اخلمس خالل العراقي اجملتم  اجتاح  اليت االجتماعية االمراض م 
 االكثدر  االجتماعيدة  املشداك   معاجلدة  بهد    االجتماعيدة  السياسدا   م  جمموعة  ض  م  ب  فال
 : 32)املشاك  هذ  ابر   م  البالد يف احلاحًا
 العراقية العاملة الي      م %  55 تبلغ  هي) املنح  اجلي   افراد الشباب بني املتفشية البطالة.  
 مت اليت االجبار  التهجري  سياسا  احلرب بسب   حلني املر املشرد   السكان م  الكبري ع دال 
 .سابقًا اعتمادها

  اضدطراب  بسدب   العراقدي  اجملتم  م   اسعة شرائ  منها تعاني اليت املنيفضة املعيشة مستو ا 
 .اجلام   التضي  املنيفضة  االجور العي  سب 

 الفقر  العمود تشك  كان  اليت الوسطى الطبقة على املزد ج  االقتصاد  االجتماعي الضغط 
 .احل  ثة العراقية لل  لة

                                                
 االنرتنيددد  علدددى املوقددد  ،؟ ا ددد  إىل العراقدددي االقتصددداد ،رشدددي  محيددد  الوهددداب عبددد . د:انظدددر التفاصدددي  مددد  للمز ددد   31)

.
 جلندة  نظمتهدا  الديت  مد  الع  رشدة   توصديا    مناقشدا   حبدوث  ،احلرجدة  االنتقاليدة  املرحلة حت  ا  ،الفضي  عب  حممود. د  32)
 االقتصداد   االعمدار  اعدادة  قضدا ا  _ احلدرب  بعد    املنطقدة  العراق) (االسكوا) اسيا لغربي  االجتماعية االقتصاد ة املتح ة االم 
.33ص ،3119 ،بري   ،اال ىل الطبعة ،العربية الوح ة دراسا  مركز ، االجتماعي
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 االطفدال  مد   فقدط  %  30) نسدبة  ان اذ  تالمذ ده  العدراق  اطفدال  منهدا   عداني  الديت  احلادة اال مة 
 .االطفال عمالة  اهرة انتشار ع  فضاًل العراق يف االبت ائية امل ارس  رتاد ن املؤهلني

 احلرب نتيجة املعاقني السكان م  الكبري ع دال. 
 العنا دة اجلي ، النظيفدة،التعلي   امليدا   إىل النفداذ  احيدة ن مد   االجتماعي احلرمان م  املرتف  ع لامل 
 .االجتماعي االم    اال لية الصحية
 خدالل  احلاحداً  االكثدر  املسدائ   اجل  د ة  العمد   فدرص   خلد   ،البطالدة  مسدائ   تشدك   ذلد    م 
 السدنة  خدالل  البطالدة  هدذ   مد   التيفيدف  لدى ع االقتصداد   النشاط ضعف  ساع  فل  احلالية املرحلة
 الفدرتة  خدالل  العدراق  اسدتقرار  عد م  يف فاع  بشك  ساهم  اليت العوام  م  تكون ق  اليت املاضية
  .املذكورة
 خمتلفدة  صيغ ذا  البطالة م  جزء الستيعاب االم  قصرية  سياسية  قتية اجراءا  اعتماد مت لق 
 االستي ام لسياسة املرتكزا  اه   لي  فيما القادم العام خالل تعز زها ميك   اليت العام هذا خالل
 . 31)املذكورة

   :العمل فرص خلق رامجب. 1
 هدوالء  ملدن    ذل  حم  دة لفرتة العاطلني  تشغي  استي ام فرص خل  إىل الربام  هذ   ته  
 ن بد    قصدري   قد   خدالل  نشداطا   تنفيدذ  خدالل  مد    كفدوء  عاجد   بشدك   نق  دة  سيولة العاطلني
  احملدال   الشدوارع   صدبغ  تنظيدف   كدذل   ام  حراس استي ام ذل  على  كمثال اضافية تكاليف
  الدر   راعيدة  الدز   االعمدال  املد ارس   اعمدار  تاهي  اعادة لتشم  الربام  هذ  توسي   ميك  العامة
 .كبرية عم  فرص خل  يف تساه  اليت الكثيفة بالعمالة تتميز  اليت
 :املهارات تنمية. 2

 عمد   فدرص  هندا   تكدون  ان فالبد   للعداطلني  دخ   اجياد السر عة العم  فرص خل  جان  إىل
 اجملدال  هدذا  يف مهمداً  د رًا  دؤد   ان همند   نتظر اخلاص القطاع ان م   بالرغ  الضعيفة للفئا  خاص
 خلد   عمليدا   توا   ان الضر ر  م    كون نفسه لله   خاصة برام  للحكومة تكون ان فالب 
 مدد  مسددت ام عمدد   وجدد  ان شددأنه مدد  املهددارا   تنميددة للتدد ر   بددرام  مدد  ملكثددفا العمدد  فددرص
 العمد   لدو ارتي  التابعدة  التد ر    مراكدز  اسدتطاع    قد   العم  سوق  تطلبها اليت املكتسبة املهارا 
 .احمللية السوق الحتياجا  مالئمة دائمة إعمال لتطو ر برام  وض ب  الرتبية االجتماعي  الضمان
 ذا  العاطلددة العاملددة لال دد   املهددارا  تطددو ر يف  سدداه  الت ر بيددة املراكددز هددذ  تأهيدد  اعددادة ان
 لتشدجي   ج  د اً  أسلوبا االجتماعي  الضمان العم    ارة استي م  كما املنيف  التعلي  مستوى
 .فيه للم ربني ملساع ةا  تق    اخلاص القطاع ل ى املت ربني اجور دع  طر   ع  الت ر  

 :ةالصغري لتمويلا برامج. 3

 لسد   صدغرية  قدر ض  بتقد     الضدعيفة   الفئدا   الصدغار  املسدتثمر    مساع ة الربام  هذ  ته  
 فدرص    دادة  علدى  اخلداص  القطداع  مسداع ة  شدأنها  م  اليت موجوداته   تعز ز العاجلة احتياجاته 

                                                
 .33ص ،ساب  مص ر ،3111 – 3115 الوطنية التنمية ةاسرتاتيجي ،اإلمنائي  التعا ن التيطيط   ارة  31)
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 ق رته تعز ز بع   املصريف املالي القطاع خالل م  تنفذ ان ميك  الربام  هذ  ان  االستي ام، العم 
 .الصغري للتمو   دائمية منافذ تاسيس يف

 :املالية التسهيالت. 4

 مد   اجملتمد   يف ملهجدر    ا املهداجر    دم  لغرض مالية تسهيال  تأسيس يف بالنظر احلكومة قيام
 .هل  عم  فرص خل  يف  مساع ته  القر ض منحه  خالل
 :التمويل منافذ. 5

 املد ني  اجملتمد    منظمدا   احملليدة  اجملدالس  ل ع  متو   منافذ اسيست فكرة احلالية احلكومة ت رس
 .العامة  االدارة  الرقابة احملاسبة جماال  يف الشباب ت ر   لغرض

 أالستنتاجات
 عد م  حالدة  يف منده  جيعد   الدذ   األمدر  الدنفط  عائد ا   على كبري بشك  العراقي االقتصاد اعتماد .1
 تنشديط  يف الدذا   علدى  االعتمداد   سدتوج   ممدا  القر   ستوىامل على ةاملالي املوارد توافر يف  قني
 .اخلاص القطاع أ  الو ارا  مستوى على ذل  أكان سواء مباشر  بشك  املشار  

 علدى  الديقني  عد م  م  ةحال  وج  مما النفط عائ ا  على مفرط بشك  العراقي ادصاالقت اعتماد .2
 .مستقبال ةاملالي املوارد توافر مستوى

 األحدوال  مد   تناسد   ال ة اقعيد  غدري   االحدتالل  سدلطة ) تولتهدا  الديت  ةصيصد اخل دعوا  كان  .3
  حتدو   ةلل  لد  ةمملوكد  ةشدرك  013  جدود  يف ةاخلطدور  متثلد  ، السدواء  على العراق يف ةالسائ 
 ةقابلدد منهددا ا  تكدد  مل لنفطابدد ةاملتصددل الصددناعا  سددتثناءا ب مو ددف الددف  511) إىل ما صدد 
 انهدا  أ  ةمسدتنزف  كاند   موجوداتهدا  ألن امدا  أساسدا  ةللتصدفي  قابد   غري كان فبعضها، لالستمرار
 سدو   ةلل  لد  ةاململوكد  للشدركا   ةالسدر ع  ةاخلصيصد  ان كمدا . النه  السل  ملوجة تعرض 
 رفد   يف حقيقدي  بشدك   تسداه   أن د ن ةالرأمساليد   تشدجي   العمد   عد   العداطلني  ئ قدوا  تطي 
 .ةالوطني ةامليزاني

 العدراق  يف ألقتصداد  ا األصدال   عمليدة  اطالق على اعوام ثالثة م  اكثر مضي م  الرغ  على .4
 عد   عبدار    أمندا ، األقتصداد  بنداء  ألعدادة   متكامد   شدام   برندام   أ  خطة هنا  تك  مل انه اال
  املشور   النصائ  احلاجا  ختمني دراسة يف جن ها اليت ةالعام  الت ابري أألجراءا  م  ةجمموع
 .ةال  لي ة املالي ةاالقتصاد  املؤسسا   ال  لي النق  صن  ق  ق مها اليت

  تشدغي   ةاإلنتاجيد   رفد   التكنلوجيدا  نقد   علدى  ةالقدادر  ةاألجنبيد  االستثمارا  إىل احلاجة بر   .5
 .ةاحمللي ةالعامل األ   

  -:التوصيات
 للطاقدة  كمحفز  االعمار اعادة سياسة) تستي م ان  نبغي االقتصاد ة السياسة صياغة عن  -0
 كما النفطية موارد  على املفرط اعتماد  تقلي  م  للعراق تارخيية فرصة هذ   تع  جتم للم االنتاجية
   اخلربة يف نقص فيه  ج  فيما اال االجنية الشركا  است عاء  نبغي ال
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 للعدراق  املرتفعدة  امل  ونية إىل  بالنظر لالستمرار  قاباًل متنوع انتاج هيك   جود لع م نظرًا -3
 حد  ث  د ن املسدتقبلية  املعدامال   تثبيد   اجد   مد   العدرض  السدعار  ثابد   نظدام  علدى  االبقاء  نبغي
 . االنتاج االستثمار  عي  ان شانه م  ما الفائ ة اسعار يف  ارتفاع تضي 
  العمد   املؤسسدا    بنداء  السدوق  احوال تظهر حتى ال  لة شركا  خصيصة م  الرت   -3
  اململوكة الشركا  هيكلية  اعادة مسان ة على
  -:التالية اجملاال   يف فقط استشار ة بصيغة ال  لي  البن  النق  بصن  ق االستعانة -9
  الوطنية العملة استقرار حتقي  -
  اخلارجي ال    ادارة -
  الضر يب النظام اصال  -
  خالل م   االقتصاد ة االجتماعية االحتياجا  معاجلة -5
  الو ائف خلل  املهمة االمكانية  ذا   املباشر الواض  االثر ذا  املشار   ختطيط -
 يف  تدددو يفه  1/9/3113 احددد اث بعددد  اسدددتبعاده  مت الددديت االشدددياص ترتيددد  اعدددادة -
  مستقباًل اخلاص القطاع ا  لل  لة اململوكة  املشار   املؤسسا 
  .السكنية اجملمعا   اصال  ائتمانية تسهيال  تق    -

  املراجع
 الع د العربية، املصار  احتاد جملة تطو ر،.. انفتا .. تغيري.. قالعرا العربية، املصار  احتاد .1
 .3119  ونيو حز ران، اخلاص،

 مليددار 09 إىل حباجدة  العددراق التكنلوجيدا  اخدرتاع  يف سدداه  ان بعد   السددامرائي، مفيد   امحد   .2
 الع د ،العربية املصار  احتاد جملة ،احلالية التكنولوجية بالثورة للحاق سنوا   سب  د الر
  3110   ونيو) حز ران  396)

 االم ، عراقال يف  االعمار البناء العادة املشرتكة التق  را  املتح ة، االم  ال  لي، البن  .3
 .3113،املتح  ،اكتوبر

 إىل 0110 مد   الفدرتة  اثنداء  العراقيدة  االعمدار  اعدادة  جهدود  مد   منداذج   جعفدر،  ضدياء  جعفر .4
 الوحدد ة مركددز  العشددر ن، السادسددة نةالسدد ،315 العدد د العربددي، املسددتقب  جملددة ،3113
 .3113 سبتمرب، ا لول، عربية،ال

 تشددر   ،3111 – 3115 الوطنيددة التنميددة اسددرتاتيجية االمنددائي،  التعددا ن التيطديط    ارة .5
 .3119، اال ل

 يف ،املد ى  بعيد   املنظمدة  العراقدي،  االقتصداد   تطدو ر  االعمدار  اعدادة  الفضدي ،  عبد   حممود .6
 ،املتحدد ة االمدد  ،االنتقاليددة الفددرتة لتحدد  ا  العربيددة الرؤ ددة ،اقالعددر اعمددار اعددادة كتدداب
 .3113 ،نيو ور 

  رشدة   توصيا   مناقشا  حبوث احلرجة، االنتقالية املرحلة حت  ا  الفضي ، عب  حممود .7
  االسددكوا) اسدديا لغربددي  االجتماعيددة االقتصدداد ة املتحدد ة االمدد  جلنددة نظمتهددا الدديت العمدد 
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 مركددز  االجتمدداعي، االقتصدداد  االعمددار اعددادة قضددا ا _ احلددرب بعدد   املنطقددة العددراق)
 .3119 ،بري   ،اال ىل الطبعة العربية، الوح ة دراسا 

 يف االقتصداد  بناء اعادة  عملية االنسان حقوق ؟ م  ع  نيابة العراق ال  لية، العفو منظمة .8
 .3113  ونيو، حز ران، ،09/032/3113 رق   ثيقة العراق،
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 زواج املسلم بغري املسلمة

 دراسة حتليلية مقارنة بني الشرائع السماوية وبني القانون املقارن

 الياسري د. حسن 

 ملخص البحث
 م  املوضوعا  احليو ة املرتبطة مبوضوع الدز اج، فمد  املعلدوم     ، تنا ل البح  موضوعًا مهمًا
اج أمٌر فطر   نسج  م  فطرة اإلنسان،   تس  م  الشدرائ  السدما  ة  القدوانني الوضدعية،     أن الز 

 املواثي   العهود ال  لية. ها  عّ  معلمًا بار ًا يف منظومة حقوق اإلنسان اليت أك ت
ملا تق م، فإن باإلمكان أن تكون رابطة الز جية بني شيصني، أح هما مسل   اآلخر غري  نظرًا 
 ذا اآلخر )املرأة  ق   كون كتابيًا م  أه  الكتاب، أ ق   كون ع ميًا لل  انة السما  ة.مسل ،  ه

م  هنا جاء البح  ليسلط الضوء على هكذا   اج،  دراسة مد ى مشدر عيته، مد   جهدة نظدر      
 الشر عة اإلسالمية،  الشرائ  السما  ة األخرى،  م   جهة نظر القانون املقارن.

 املقدمة
 لتنا ل احملا ر اآلتية: خصص ح  إن مق مة الب

 د موضوع البح   إشكاليته د ه   البح  د نطاق البح  د منه  البح  د خطة البح .
 ـ موضوع البحث وإشكاليته:1

 أن الز اج هو قوام األسرة. الر   يف أن األسرة هي النواة األساسية للمجتم ، 
ارتباط الرج  باملرأة برابطة الز جيدة، إال يف    لع  م  نافلة القول أن اجملتمعا  اإلنسانية ال تبي 
 قانونية. أمصورٍة خاصة،  يف ح  د معينة، ترمسها النظ  االجتماعية، د نيًة كان  
ذل  أن رابطة الز اج ليس  مطلقًة،  ليسد  خاضدعًة جملدرد د افد  الغر دزة،  مقتضديا  امليدول        
ود لتيتلف يف مجلتهدا  تفاصديلها بداختال     الطبيعية، ب  هي رابطة مقي ة بع ة قيود،  إن تل  القي
 الزمان  املكان.
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إن م  القيود املهمة يف هذا املقام، تل  القيود املتعلقة باختال  ال    بني طريف عقد  الدز اج، إذ   
ق   كون الرج  مسلمًا،  املرأة م  د ٍ  آخر، مسيحيًا كان هذا ال    أ   هود دًا، أ  غدري ذلد ، أ     

   د  .لعلها تكون غري ذا
 م  هنا ترب  هذ  اإلشكالية،  هي املتعلقة مب ى مشر عية هكذا   اج.
  هذ  هي اإلشكالية اليت  طرحها البح ،  جيعلها حماًل لل راسة.

 ـ هدف البحث:2
إن اهل   الرئيس للبح   تمث  بالقول أن الز اج  إن كان أمرًا فطر ًا  نسج  م  الفطرة،   نب  

،  إن بعضًا م  هذ  املوان  مبعثها  كم  أحيانا أن مثة موان  تقف حائاًل د نهم  طبيعة اإلنسان، بي  
 يف ال   .
طبيعدٍة قانونيدة،  ذلد  بعد  أن أخدذ القدانون        اطبيعٍة د نيٍة، لكنه صار ذ اإن هذا املان   إن كان ذ
 به،  م  ث  غ ا هذا املان  مانعًا مزد جًا.
همًا، ذا  هدو املتعلد  بعد م النظدر اىل الدز اج بوصدفه امدرًا        إن هذ  الفرضية لترب  بالتأكي  جانبًا م

شيصيًا فحس ، ب  هو أمٌر عام  رتبط باجملتم   ميس مصاحله بالصدمي ،  ال سديما اذا كدان الد        
 أحكامه  لقي بظالله علدى ذلد  اجملتمد ،  هدو مدا نلمسده يف جمتمعاتندا العربيدة  اإلسدالمية،  د ر          

 الشر عة اإلسالمية فيها.
 ـ نطاق البحث:3 

 أـ النطاق الشخصي:

 أعين به األشياص الذ    سر  عليه  البح ،  ه  عبارة عد  طدريف عقد  الدز اج، الرجد       
  املرأة، على أن  كون الرج  مسلمًا،  املرأة ليس  مبسلمة.

 ب ـ النطاق املوضوعي:

  أعين به الز اج الذ   ق  بني الطرفني امليتلفني د نًا.
 يعي:ج ـ النطاق التشر

 أعين به التشر عا  اليت  عتمد ها البحد ،  تتمثد  يف األسداس بقدوانني األحدوال الشيصدية،        
 عراقيًة  عربيًة  أجنبيًة.

 ـ منهج البحث:4
 املنه  الذ   عتم   البح  باآلتي:  تمث 

 أ ـ أسلوب املقارنة:

كدون ال راسدة املقارندة    لق  مت تبين أسلوب املقارنة، ملا هلذا األسلوب م  مزا دا كدثرية،  بدالنظر ل   
 بني الفقه اإلسالمي  القانون، فق  مت االعتماد بص د الفقه اإلسالمي املذاه  السبعة اآلتية:
 ))الشيعي اإلمامي، الشيعي الز   ، احلنفي، املالكي، الشافعي، احلنبلي، الظاهر   .
ية، باإلضدافة اىل  أما بص د القانون، فلق  اعتم  البح  على تشر عا  األحوال الشيصية العرب
 قانون األحوال الشيصية العراقي،  القوانني امل نية يف بع  ال  ل األجنبية.
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ب ـ لقد آثرت اختيار املنهج التحليلي يف الدراسة املقارنة، ملا هلذا املنهج من عمٍق وصواًل إىل معرفة 

 الرأي الراجح.

 
 خطة البحث: -5

ثنني، أتندا ل يف األ ل  اأقس  البح  على مبحثني بغية اإلحاطة مبوضوع البح ، فلق  آثر  أن 
منهما   اج املسلمة بغري املسلمة يف ضوء أحكام الشر عة اإلسالمية،  الشدرائ  السدما  ة األخدرى،    
 هذا املبح  سأ  عه اىل مطال  ثالثة، أخصص األ ل منها لز اج املسل  بالكتابية،  أقصر الثداني  

اجملوسددية،  أكددرس الثالدد  منهددا لددز اج املسددل  بع ميددة الدد        منهددا علددى   اج املسددل  بالصددابئية    
 السما  .
 

أما املبح  الثاني فسأخصصه للح    ع    اج املسل  بغري املسدلمة يف القدانون املقدارن،  هدذا     
املبحدد  بدد  ر ، سينقسدد  علددى مطلددبني إثددنني، أتنددا ل يف األ ل منهمددا موقددف القددانون العراقددي،     

   يف الثاني منهما موقف بع  القوانني األجنبية. القوانني العربية،  أحب
 

  م  ث  أخت  البح  خبامتٍة متث  حصيلًة أله  النتائ  املستيلصة.
 هذا ما سأتنا له تباعًا إن شاء اهلل،  منه سبحانه أستم  العدون  السد اد،  إ دا  أرجدو التوفيد .       

 لطانًا نصريًا.جع  لي م  ل ن  س م خ  ص ٍق  أخرجين خمرج ص ٍق  ارب أدخلين

 زواج املسلم بغري املسلمة يف الشريعة اإلسالمية ويف الشرائع السماوية األخرى:ـ املبحث األول:
، -أ   هود دًة أ  نصدرانيةً   -إن املرأة اليت  ر د  الرجد  املسدل  اإلقدرتان بهدا قد  تكدون كتابيدةً        
،تدارًة ثانيدة، أ   تكدون    -ة  هدي الصدابئية  اجملوسدي   -تارًة، أ  تكون مم  ُأختلدف بكونهدا كتابيدًة    
 ع مية ال    السما  ، تارًة ثالثة.

 بغية تسليط الضوء على هذ  التفر عدا ، فدإن ذلد   قتضدي تقسدي  هدذا املبحد  علدى مطالد           
ثالثددة، نتنددا ل يف األ ل منهددا   اج املسددل  بالكتابيددة،  نتحدد ث يف الثدداني منهددا عدد    اج املسددل       

الثالدد  منهددا يف   اج املسددل  بع ميددة الدد    السددما  .  هددو مددا    بالصددابئية  اجملوسددية،  خنددوض يف  
 سنتنا له تباعًا إن شاء اهلل.

 املطلب األول: زواج املسلم بالكتابية:
ن حند د املقصدود بأهد  الكتداب، م  ثد  نبحد  يف مد ى صدحة  مشدر عية   اج          أ  نبغي ابتد اءً 

تلد  الصدحة  املشدر عية مد   جهدة       املسل  بالكتابية م   جهة نظر الشر عة اإلسدالمية، ثد  نبحد    
 نظرالشر عتني اليهود ة  املسيحية.  هذا ما  ست عي بالضر رة تو    هذا املطل  اىل فر ٍع ثالثة.

 

 الفرع األول:حتديد مفهوم أهل الكتاب:

 : د أقسامعلى ثالثة  األخرى العقائ   األد ان أصحاب،الشر عة قس  فقهاء 
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  لح  به    األصنام األ ثان ه  عب ة  كتاب، م  ال كتاب مسا   هل ، ال شبهة .0
  0)املرت  ن.
 إليه هل  شبهة كتاب انه ق  انزل  إنجملوس،  معنى ا هؤالء ه   ،م  هل  شبهة كتاب .3

 كتاب فحرفو   قتلوا نبيه  فرف  هذا الكتاب م  بينه . 
ن بالتوراة  النصارى الذ    ؤمنو م  هل  كتاب  ؤم  به كاليهود الذ    ؤمنون بالتوراة، .3
       3). اإلجني 
اهلل  مبا اندزل علدى ذلد  الدنيب      أنبياءم   الكتاب ه  " الذ    ؤمنون بنيٍب أه  إن تبني م  هذا    
  3)م  كتاب ".
 هؤالء ه  اليهود  النصارى على اختال  مذاهبه .  إن املتف  عليه 
 لك  ليس بصورة ،النصارى فقطاليهود   إنه الكتاب فقالوا  أه  ق  تش د الشافعية يف حت    
 مطلقة ب  قسموهما على قسمني اثنني: د
 إبددراهي ، عقددوب بدد  اسددح  بدد   أ الدباالسددرائيلني   أراد ا اإلسددرائيليني، غددري  اإلسددرائيليني
بغري االسرائيلني م  دخ  يف اليهود ة ا  النصرانية م  العرب  العج   الدرت   هدؤالء قدالوا      أراد ا
 : د  أصناثالثة  إنه 
 . صنف دخلوا يف النصرانية  اليهود ة قب  التب    )التحر ف  كالر م. 0
 . صنف دخلوا فيها بع  التب   . 3
 . صنف ش  يف  ق  دخوهل  ه  كان قب  التب    ا  بع   كنصارى العرب.  3
قبد    الدذ   دخلدوا يف د دنه     ني الصدنف اال ل مد  غدري االسدرائيلي     اإلسدرائيليني ث  قدالوا ان       

التحر ف  التب    ه  اه  الكتاب حقيقة.  اما الصنف الثاني م  غري االسرائيلني الذ   دخلوا بعد   
 كدذل  الصدنف الثالد      ،التحر ف  التب    فحكمه  حكد  عبد ة اال ثدان،أ  ليسدوا اهد  كتداب      
          9)الذ   ش  يف  ق  دخوهل .
ء الشافعية،  صدع  ان جيد  لده مسدتن ًا، اال     مما انفدرد بده فقهدا   هو  ميك  القول ان هذا التفصي  
 لتف  اليه فقهاء املذاه  االخرى. الكان ق  
كصددحف  ،ئة  اجملددوس  مد  هلدد  كتد  ا  صددحف غدري التددوراة  االجنيد     بلدف بشددأن الصدا   اخُت
  كما سيأتي الحقًا.ابراهي    بور دا  د 

 سالمية:الفرع الثاني: زواج املسلم بالكتابية يف ضوء أحكام الشريعة اإل

اجددا  للمسددل  الددز اج   بالكتابيددة  مدد ى مشددر عيته، األ ل هنالدد  رأ ددان بصدد د   اج املسددل    
 من  ذل ،  حس  التفضي  اآلتي: د  الثانيبالكتابية، 
 ، 1)،  الشافعية 6)،  املالكية 5)ذه  مجهور الفقهاء م  احلنفية أ.
 ، 00)شيعة االمامية،  بعٌ  م  ال 01)ية،  االباض 1)،  الظاهر ة 2) احلنابلة
،اىل تبين الدرأ  اال ل فأجدا  ا للمسدل  ان  تدز ج كتابيدًة )حدرًة ،  هد          03) الشيعة الز   ة     

  ستن  ن يف رأ ه  هذا على األدلة اآلتية: د  
اَب ِحلٌّ لَُّكْم اْلَيْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتقوله تعاىل يف سورة املائ ة  .0

َوَطَعاُمُكْم ِحلُّ لَُّهْم َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن 
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ْر َقْبِلُكْم ِإَذا آَتْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ُمْحِصِنيَن َغْيَر ُمَساِفِحيَن َواَل ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن َوَمن َيْكُف
  03). ِباإِليَماِن َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن

فق  عطف اهلل تعاىل احملصنا  يف اآل ة على الطيبدا  املصدر  حبلدها يف صد ر اآل دة،  احملصدنا        
قتضددى معناهددا احلرائددر ا  العفددائف، فتكددون اآل ددة دلددياًل علددى حدد  الكتابيددة احلددرة ا  العفيفددة،الن م 
 العطف التشر   يف احلك   هذ  اال ة هي حمكمة. 
ان بع  الصحابة ق  تز جوا بكتابيا  كاخلليفة عثمان الذ  تز ج نائلة بن  الفرافصة الكلبية  .3

 هي نصرانية،  طلحة ب  عبي  اهلل ق  تز ج  هود ًة م  اه  الشام، كذل  تز ج اجلار د ب  
 املعلى  اذ نة العب  . 
جلوا  بهذا الز اج عمر  عثمان  طلحة  حذ فة  سلمان  جابر  غريه   مم  ر   عنه ا .3

قوله: ))نتز ج نساء اه  الكتاب  ال  تز جون    ر ى ان جابر ر ى ع  الرسول
 . 09)نساءنا  
، اىل    تبين الرا  الثاني  06)،  بعٌ  م  الشيعة الز   ة 05)ذهب  طائفٌة م  الشيعة االمامية ب.
 ل   بالكتابية  قالوا بع م مشر عيته،  ق  است لوا على رأ ه  هذا باألدلة اآلتية: د فمنعوا   اج املس
ْْوِرَكاِت َحتَّوُ ُيوْؤِمنَّ َوَةَموْة مُّْؤِمَنوْة َخْيوْر مِّون         قوله تعاىل يف سورة البقدرة  . 0 َواَل َتنِكُحووْا اْلُم

ِِْرِك ِْْرَكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم َواَل ُتنِكُحوْا اْلُم ْْوِرٍو َوَلوْو         مُّ يَن َحتَّوُ ُيْؤِمُنووْا َوَلَعْبوْد مُّوْؤِمْن َخْيوْر مِّون مُّ
اِتِه ِللنَّواِس َلَعلَُّهوْم   َأْعَجَبُكْم ُأْوَلِئَك َيْدُعوَن ِإَلُ النَّاِر َوالّلُه َيْدُعَو ِإَلُ اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرِة ِبِإْذِنِه َوُيَبيُِّن آَي

   01).َيَتَذكَُّروَن
اللة انه سبحانه  تعاىل حرم املشركا  بالنهي الوارد يف اآل دة،  الكتابيدة مشدركة فيحدرم      جه ال 

نكاحها، تشه  اللغة  القرآن  السنة بشر  الكتابية. اما اللغة فكون الشر  معنا  االشرا  بني شيئني 
َزْيوْر اْبوُن الّلوِه    َوَقاَلِت اْلَيُهووُد عُ القرآن ع  قول اليهود  النصارى  اذ حني حت ث ،فهو ناط  بذل 

اذ قال عز م   ،ذكر بع  ذل  ان هذا  ع  اشراكًا به سبحانه 02).َوَقاَلْت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن الّلِه
ِْْرُكوَنقائ    فلق  نس  اليه  القول باألبنية هلل  هو شر   اهر.   ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلُ َعمَّا ُي

))عد    01)بصدفة الشدر ، فقد  ر ى البيدار  يف صدحيحة      كذل  السنة الشر فة جداء  لتصدفه   
اللي  ع  ناف  ع  اب  عمر كان اذا سئ  عد  نكدا  الرجد  النصدرانية ا  اليهود دة قدال: د حدرم اهلل          
املشركا  على املؤمنني  ال اعل  شيئًا م  اإلشرا  أعظ  م  ان تقول املرأة ربها عيسدى،  هدو عبد     

 م  عباد اهلل  .
بشركه   نط  بعلة تسميته ،  كيف ال تكون الكتابية مشدركة  قد  تدوفر      فق  صر  احل    

فيها علة النهي املقتضدية للتحدر  ،  الوصدف الدذ  نعد  بده املشدركون يف قولده تعداىل يف آخدر اآل دة            
  31)املذكورة سابقًا ))أ لئ    عون اىل النار  .
.فق  حدرم سدبحانه    30) ُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِرَوَلا ُتْمِس.  مما  ؤ   قوهل  باملن  ا ضًا قوله تعاىل 3

على املؤمنني متسكه  بالز جا  الكافرا ،  حرم عليه  ان جيعلوه  يف عصدمته  بنهيده الدوارد يف    
هذ  اآل ة، فكان ذل  دلياًل على حتر   ابت اء نكاحه ، النه طر   اىل النهي عد  احملدرم  مدا  دؤد      

 . 33)اىل حمرم فهو حمرم
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  عمر   جته مليكة بن  اميدة  هدي " ام ابنده عبد  اهلل":     ذكر انه عن ما نزل  هذ  اآل ة طّل       
فتز جهددا معا  ددة  كددان  ومهددا مشددركًا،كذل  طلدد  عيدداض الفهددر    جتدده ام احلكدد  بندد  ابددي        

 . 33)سفيان
يت جتيدز   ق  ذه  فقهاء الشيعة االمامية اىل ان هذ  اآل ة نسي  اآل ة الواردة يف سورة املائد ة الد  
"عد  قدول اهلل عدز       اج الكتابيا ، فق   رد ع   رارة ب  اعني قال: سأل  ابدا جعفدر " البداقر   

  ج : د 
َوَلوا ُتْمِسوُكوا   فقال: هي منسدوخة بقولده:    َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُكْم

 . 39) ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر
كدددان  نهدددي عددد  ذبددائ  نصدددارى العدددرب  عددد  صدددي ه   عددد    م علدددي . ر   ان االمددا 3
  35)مناكحته 
ر   ان اخلليفة عمرق  فرق بني م  تز جوا بكتابيا   أ  اجه ،   حني تز ج طلحة  هود ة،  .0
نطل   ا امرياملؤمنني فال تغض ، صرانية غض  غضبًا ش   ًا،فقاال:  حذ فة ب  اليمان ن
حه ،  لك  انتزعه  منك ، ف ل هذا على ع م جوا  فقال: ان ح  طالقه  فق  ح  نكا

نكا  املسلمني الكتابيا  النه لو كان حالال جائزا ملا غض  عمر  النكر عليه الصحابة   لص  
  36)الطالق، فكان تفر قه  ع م اجا ته الطالق دليال على حرمته .

 هو قوله تعاىل   ضا  اىل ذل  دلي  عقلي اخر  هو ان الكتابية امرأة تعارض دلي  حلها .3
َواَل م  دلي  حرمتها  هو قوله تعاىل  َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُكْم

ِْْرَكاِت َحتَُّ ُيْؤِمنَّ  .َوَلا ُتْمِسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر  قوله تعاىل: َتنِكُحوْا اْلُم
ممدا  لدزم االحتيداط      31)االص   هو التحر  ، ألن االبضاع  يف مث  تل  احلالة  لزم الرجوع اىل 

  32)فيها فيحرم على املسلمني هلذا الز اج بالكتابيا .
أما فيمدا  تعلد  بالر ا دا  الدواردة عد  الشديعة اإلماميدة خبصدوص   اج املسدل  بالكتابيدة،  فدان            
 املالحظ عن  حتقي  هذ  الر ا ا  أنها ت  ر حول حما ٍر ثالثة:
  31)ا  الز اج مطلقًا )كما مر .. جو0
                       . من  الز اج مطلقًا.                3
 . 31).التفرقة بني الز اج ال ائ ، الز اج املنقط 3

فالز اج بالكتابية جائز يف حالدة الدز اج املنقطد ، بينمدا هدو غدري جدائز يف الدز اج الد ائ ،  ذلد            
بيحة، فإن ما دل على املن  حيم  على الز اج ال ائ   ما دل على االباحة مجعًا بني االدلة املانعة  امل

  30)ه.ئحيم  على املنقط   هذا هواملشهور يف املذه ، عليه اتف  اكثر فقها
 ان كددان الفقهدداء املتددأخر ن مييلددون اىل القددول جبددوا    اج املسددل  بالكتابيددة مطلقددًا،أ  يف حالددة  

  33)  سواء.الز اج ال ائ   املنقط  على ح
ان مذه  اجلمهورالذ  ابا  الز اج بالكتابية مطلقًا،قد  اجداب عد  حجد  املدانعني مد  الفر د         

 الثاني مبا  أتي: د 
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ِْْرَكاِت َحتَُّ ُيْؤِمنَّان قوله تعاىل  .0 غري موج  لتحر   الكتابيا  م  َواَل َتنِكُحوْا اْلُم
  جهني: د 
ملشركني امندا  تندا ل عبد ة اال ثدان عند  االطدالق  ال       ان  اهر لفظ املشركا  ا  ا الوجه اال ل:

  خ  فيه اه  الكتاب، داللة ذل  ما جاء م  آ ا  قرآنية تفرق يف احلك  بدني املشدركني مد  جهدة،     
مَّووا َيووَودُّ الَّووِذيَن َكَفووُروْا ِمووْن َأْهووِل اْلِكَتوواِب َواَل    مدد  جهددٍة اخرى،منهددا قولدده تعدداىل     اهدد  الكتدداب

ِْْرِكيَن    33).َأن ُيَنزََّل َعَلْيُكم مِّْن َخْيٍر مِّن رَّبُِّكْماْلُم
ْْووِرِكيَن ُمنَفكِّوويَن َحتَّووُ َتووْ ِتَيُهُم          قولدده تعدداىل   َلووْم َيُكووِن الَّووِذيَن َكَفووُروا ِمووْن َأْهووِل اْلِكَتوواِب َواْلُم

   39).اْلَبيَِّنُة
ان  كدون املعطدو  مغدا رًا    ففرق بني اه  الكتاب  املشدركني يف اللفدظ،  االصد  يف العطدف          
   35)للمعطو  عليه.
اال اذا قامد  القر ندة علدى مشدول االسد  للجميد   انده ُأخدر بالدذكر لضدرٍب مد  التعظدي  ا                   
َموون َكوواَن َعووُدّوا لِّّلووِه َوَمِِ َكِتووِه لددى املغددا رة آنئٍذ،كقولدده تعدداىل التأكيدد ، فددال  كددون العطددف دااًل ع

 . ِميَكاَلَوُرُسِلِه َوِجْبِريَل َو
 فأفرد جرب    ميكال بالذكر تعظيمًا لشأنهما م  كونهما م  مجلة املالئكة. 
ِْْرَكاِت َحتَُّ ُيْؤِمنَّلو كان  آ ة  الوجه الثاني: على العمدوم لوجد  ان تكدون    َواَل َتنِكُحوْا اْلُم

   فتكدون الكتابيدة   خمصوصة بآ ة احل  يف قوله تعاىل )) احملصنا  م  الذ   ا توا الكتاب م  قدبلك  
   36)مستثناة م  احلك ، بينما  بقى حك  م  سواها م  املشركا  هو التحر  .
اذ اخلاص  قيّ  العام. ا  ان تكون آ ة احل  يف سورة املائ ة ق  نسي  آ ة التحر   يف سورة البقرة 
س العكدس.  كدذا   ،  الالحد   نسدخ السداب   لدي     31) السيما ان نز ل اال ة اال ىل متأخر ع  الثانية
اذ قالوا بنسديها بآ دة احلد  يف سدورة املائد ة النهدا       َوَلا ُتْمِسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِراحلال بالنسبة لآل ة 
  32))آ ة احل   متأخرة يف النز ل.

ا  ان الكوافر كان  تعين املشركا  عب ة اال ثان ال الكتابيا ، خصوصًا  ان اآل ة ق   رد  يف 
  31)ية،  هّ  كذل .مشركا  احل  ب
ان االحتجاج مبا ر   ع  اب  عمر ال   ل على حتر   الكتابيا  ألنه ر   ع  اب  عمر كذل   .3

جوا  نكاحه ، كما ر   عنه الوقف ا ضًا، فق  ر ى ميمون ب  مهران قال ))قل  ألب  
أ علّي عمر:  انا بأرٍض خيالطنا فيها اه  الكتاب افننك  نساءه   نأك  م  طعامه ؟ قال فقر
آ ة التحر    آ ة التحلي ، قل  اني اقرأ ما تقرأ أفننك  نساءه   نأك  طعامه  ؟ قال فأعاد 
 هعلي آ ة التحلي   آ ة التحر    .  جواب اب  عمر   ل على توقفه  ال   ل على قطع
  91)باالباحة ا  التحر  ، فما ر   عنه حيم  على الكراهة  ال حيم  على التحر  .

على االحتجاج بالر ا ة الواردة ع  عمر، بالقول انها حتم  على الكراهة ال كذل  رد ا  .3
التحر   اذ ر   انه )عمر  قال للذ   تز جوا بكتابيا ، طلقوه ، فطلقوه  ااّل حذ فة فقال 
طلقها، قال تشه  انها حرام، قال هي   90)له عمر طلقها،قال تشه  انها حرام ؟ قال هي مخرة
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انها مخرة  لكنها لي حالل،فلما كان بع  طلقها، فقي  له اال طلقتها مخرة، قال ق  علم  
  93)حني امر  عمر؟ قال كره  ان  رى الناس اني ركب  امرًا ال نبغي لي.

ة للر ا دة الدواردة    هذا ما  ؤ   كون عمر كان  قول بالكراهة ال بالتحر  .  كذا احلال بالنسدب      
  على الكراهة  ال التحر    هكذا فأن ك  الر ا دا  االخدرى   اذ قالوا بأنها حتم ع  االمام علي
حتم  على الكراهة فتبقدى اصدالة احلليدة  عموماتهدا  اطالقاتهدا، يف       اليت ت ل على املن  ا  التحر  
  93)ذل   تحق  اجلم  بني ك  االخبار.
ند  ا  مسدتامنًة اال   على اباحة الز اج بالكتابية احلرة ذميدًة كا   على الرغ  م  اتفاق اجلمهور     
اذ  رد عد  الشدافعي قولده:      95)امدا احلربيدة فالكراهدة فيهدا اشد        99)انه  قدالوا بكراهدة ذلد  الدز اج    
  96))) أح  الي لومل  نكحه  )الكتابيا   مسل   .
 سُئ  اب  حنب ، ترى للرج  املسل  ان  تز ج نصرانية ا   هود دة ؟ قدال مدا احد  ان  فعد            
  91)ل  بع  اصحاب النيب.ذل   إن فع  ذ

  رد ع  البع  قوله )) لك  نكا  الكتابية مكر   فاأل ىل ان ال  تز جها )أ  املسل  ال  تز ج 
  92)الكتابية  الن عمر قال للذ   تز جوا م  نساء اه  الكتاب طلقوه   .
 اما سب  كراهة تز    الكتابية فهو: د 
 ه الفتنة يف ال   . . اخلو  م  املي  اىل الكتابية فتح ث مع0
. اخلو  م  تعر   الذر ة على التيل  بأخالق الكفر ذل  ان الكتابية يف دار االسالم ال حيرم 3

عليها شرب اخلمر  ال اك  حل  اخلنز ر  ال الذهاب اىل الكنيسة  ليس للز ج منعهدا مد  ذلد   هدي     
   51)  91)تغذ  اال الد فيشبون على خمالفة ال   .
مد     ء: ))انا بدر أن سب  الكراهة فيها ان الز ج رمبا خيتار باملقام معها  ق  قال اما احلربية ف
   50)ك  مسل  م  مشر   .

فعندد  اجلمهددور مدد  الشددافعية  املالكيددة    53)هددذا كلدده اذا كاندد  الكتابيددة حددرة، امددا اذا كاندد  امددة 
 . 53)احلنفية   احلنابلة ان الز اج بها ال جيو ، بينما هو جائز عن

 : ـ املسلم بالكتابية  يف ضوء الشريعتني اليهودية واملسيحيةزواج رع الثالث:الف

 الفقرة األ ىل: يف الشر عة اليهود ة:      
اذ  األكيد ة، ن الرجوع اىل نصوص التوراة  بني ان اختال  ال     ع  مانعًا م  موان  الز اج إ    
جيدو  للمدرأة   إذ ال العكدس، ا  كدذ  ذلد ،  غري أ مسيحيًةمسلمًة أ  ال  تسنى لليهود  ان  تز ج امرأًة
 هما.مسيحيًا ا  غريمسلمًا أ  اليهود ة ان تتز ج رجاًل 
 على ذل   غ     اج املسل  بإمراٍة  هود ةٍ )كتابية  باطاًل يف الشر عة اليهود ة.  بناًء
  هذ  بع  النصوص التوراتية احملرمة هلذا الز اج: د  
 : ا اليت  رثها اسرائي  ) عقوب  ع  ابية اسح تذكر التوراة يف مق مة الوصا .0

  59)))ف عا اسح   عقوب  باركه  ا صا  فقال له: ال تأخذ امرأًة م  بندا  كنعان  .
 م  بع  اسح    عقوب كان  هذ  الوصية يف مق مة ما تذكر  التوراة يف تعالي  اهلل  .3
 اذ تقول: وسى مسبحانه  تعاىل اىل 
   55) تأخذ م  بناته  لبني   . …سكان االرض ))احرت  ان تضرب عه ًا ل
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ث  جاء يف سفر التثنية: )) اذا ادخل  الرب اهل  االرض اليت ان  صائر اليها لرتثها  .3
 استأص  اممًا كثرية م  امام  جه .. ال تقط  معه  عه ًا  ال تأخذ  به  رأفة  ال 

نه  غو  ابن  ع  اتباعي ابنت  ال تعطها البنه،  ابنته ال تأخذها ألبن ،أل …تصاهره  
فيعب  آهلة اخرى فيشت  غض  الرب عليك    بي ك  سر عًا. ألن  شع  مق س للرب 
اهل   ا ا  اصطفى الرب اهل  ان تكون له امة خاصة م  مجي  االم  اليت على  جه 

  56)االرض  .
س  جاء يف سفر عزرا: ))ان االرض اليت تذهبون اليها لتملكوها هي ارض منجسة بأدنا .9

 اآلن  …شعوب االرض م  رجاساته  اليت ملؤها بها م  الطر  اىل الطر  بنجاسته  
بناته  لبنيك   ال تطلبوا سلمه   ال خريه  اىل االب   تأخذ افال تعطوا بناتك  لبنيه   ال 
  51) .أفنعود  ننق   صا ا   نصاهر ام  هذ  الرجاسا  
 جاء: د  ذاته يف السفر  .5
 إسدرائي     قال هل : انك  ق  تع  ت   اختذمت نساء غر با  لتز   ا يف اث  ))فقام عزرا الكاه   

  52). النساء الغر با    األرض أم فأعرتفوا اآلن للرب اله آبائك ،  اعملوا مرضاته  اعتزلوا 
اذ تغلد  النزعدة الع ائيدة      أمدر،  أدهدى اما نصدوص التلمدود فهدي     التوراة، وصهذ  هي نص     
  فيه:رأة  الز اج جاء مل تعل  با  فيما صه،السافرة على نصو

 .)) قال موسى: ال تشتِه امرأة قر ب  فم   زني بأمرأة قر بة  ستح  املو   
 .جائز األجان   تيان   جاا التلمود ال  ع  القر   اال اليهود  فقط  على هذا ف
 ألن كد  عقد    استنت  احلاخام )رشيت  ان اليهود  ال خيطئ اذا تع ى على عرض االجدنيب  ق  

كبهيمة، العقد  ال  وجد  يف   هدي  نكا  عن  االجان  فاس  ألن املرأة اليت مل تك  مد  بدين اسدرائي     
  51)البهائ   ما شاكلها.

   61) ق  امج  على هذا الرأ  احلاخاما  ))بشا   ليفي  جرسون  .
 إذ ، شدبه ذلد    لنصوص التوراة  التلمود فقد  جداء  النصدوص القانونيدة اليهود دة مبدا        مسا رًة
جاء يف  فلق غري .  أ مسيحيًا مسلمًا كان أ  اليهود ة مب  خيالفهما يف ال     أ منع  الز اج لليهود  
  ما  أتي: لإلسرائيلينيالشيصية  األحوال  م  01املادة )

م  مذه  آخر فال  أ كان اح  االثنني م  غري ال     فإذا))ال     املذه  شرط لصحة العق ، 
  60)كان باطاًل    إاللعق  بينهما جيو  ا
 نستنت  ما  أتي: د  أن مما تق م ميك  
الفقهاء   ان اختال  ال      آراءبنصوص التوراة  التلمود  لق  ع   الشر عة اليهود ة ))ممثلًة .0
مرأة  هود ة، م  هنا اليهود  ال  نبغي أن  تز ج إال بامما  عين أن هو مان  م  موان  الز اج،
  جييز ن   اج املسل  باليهود ة البتة.فإنه  ال
التكييف الشرعي  القانوني لعق  الز اج م  اختال  ال    على  ف  املنظور التشر عي  إن .3
مثرة هذا الز اج ه  الذ     األ الد ،العق  باط   ال  نت  آثار  إذ ،اليهود  هو البطالن
 غري شرعيني. أ الدا كونون 
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تق مة ان االختال  املان  م    اج اليهود بغريه  ليس هو  تض  م  النصوص التوراتية امل .3
 اختال  ال    فقط ب   تع ا  لالختال  يف العنصر ا  القومية. 

   بأنها ناشئة ع  امر  : د  ميك  تفسري نظرة اليهود املانعة م  الز اج م  اختال  ال  .9
امليتار يف  االرض اما  انها ناشئة ع  النظرة املتعالية على بقية الشعوب  انه  شع  اهلل . أ
 نه  ال حرمة هل  " بزعمه  ". اغريه  م  الشعوب ف
 هي ناشئة ا ضًا ع  النظرة املعاد ة للشعوب االخرى  اليت ترج  يف جذ رها اىل احقاٍد  . ب
        63)مما عانا  اليهود على مر الزمان  مما اخرب به القرآن الكر   غري مرة. ،ق    تارخيية  ثأٍر
 يف الشر عة املسيحية:د لثالثة: الفقرة ا
اذا رجعنا اىل نصوص العه  اجل     االجني  باخلصوص فأننا ال جند  نصدًا  احد ًا ميند    اج          
ا   اذ ال توج  كلمة  اح ة تدنص ا  تشدري اىل ذلد  يف اقدوال السدي  املسدي         ، بغريه نياملسيحي
دعدوا  لآلخداء االنسداني يف     لسدي  املسدي   العكس ان يف اقدوال ا  ب  جن  ،سائر احلوار ني مجيعًا
        ، باركوا العنيك  أحسنواأع اءك  أحبوام  ذل  ما  رد: )) ا س  م ى،

  63)  .…اىل مبغيضك   صّلوا ألج  الذ    سيئون اليك    طرد نك   
 ق  جن  بع  النصوص اليت  رد  على لسان الرسول )بولس   يف رسائله اىل اه  كورنثدوس  

ال  فه  منها حرمة هذا الز اج، منها مدا جداء يف رسدالته الثانيدة )بدولس  اىل اهد  كورنثدوس         لك  
  69)نها ا ة شركة بدني الدرب  األثد   ا دة خمالطدة للندور مد  الظلمدة.        اف ،))ال تكونوا قرناء للكفر  يف نري

  علدى هدذا     اض  م  هذا النص ان الرسول )بولس  حيذر م  الز اج بغري املسيحني  لكنه ال حيك
  65)الز اج بالبطالن ب  ق   فه  منه انه مكر  .
 يف العصور اال ىل نظرًا لقلة ني ق  جرى آباء الكنيسة بالفع  على التسام  يف الز اج بني املسيحي
ني  تو عه  يف ا ساط ال ت    باملسيحية فلما ع  ال    اجته هؤالء اىل التش د  ق   هر يع د املسيح
جملام  اال ىل يف صورة  فرض عقوبا  كنيسية على االخدالل بواجد  عد م االقدرتان     هذا التش د يف ا

بغري املسيحي ث  انتهى االمر بع  ذل  اىل جع  اختال  ال    مانعًا م  موان  الز اج  تقر ر بطدالن  
    اج املسيحي بغري املسيحي، م  اشت اد ح ة الشقاق بني املذاه  املسيحية امت  املان  اىل االختال
 . 66)م 950الالذقية قب  ان  ستقر يف جمم  خلقي  نيا سنة  يف املذه   ق   هر هذا التوس  يف جمم 

  كاد  تف  املسيحيون )فيما خدال الرب تسدتان   علدى ان اخدتال  الد    هدو مد  مواند  الدز اج          
  غريهدا،  كدذا   ا  هود دةً مسدلمًة كاند  أ    املبطلة اذ ال جيو  للمسيحي ان  قرتن بامرأة غدري مسديحية   
 هذا ما اتف  عليه الكاثولي   االرثوذكس.  ي،احلال للمسيحية فال جيو  ان تقرتن برجٍ  غري مسيح
 . 61))) ال  تز ج مؤم  بغري مؤمنة  ما  أتي: فلق  جاء يف قوانني اب  لقل  

  املدان   32ث  جاء بع   اب  العسال يف كتابه اجملموع الصفو   ا رد يف باب موان  الدز اج )املدادة  
االتددي: ))الرجدد  املددؤم  ان  تددز ج بغددري املؤمنددا  بشددرط دخددول الز جددة يف االميددان، فأمددا النسدداء     
املؤمنا  فال  تدز ج  بالرجدال اخلدارجني عد  االميدان لدئال  نقولدوه  اىل مدذاهبه   خيرجدونه  مد            

تز ج برج  غدري مدؤم      م  هذا الكتاب ما نصه: د ))ك  امرأة مؤمنة ت 11  رد يف املادة ).االميان  
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خترج م  اجلماعة  ان تاب   اختلف  عنه فتقب  كم   رج  عد  كفدر   بعد  التدربء الواجد  ختدتلط       
 . باملؤمنني  تعطي القربان  
 : د  أتيما    62) جاء يف املسألة السابعة عشر م  اخلالصة القانونية
 :  61)جمموعة اب  دا د))امليالفة يف ال    املسيحي متن  الز اج ابت اًء  . جاء يف 

))ان الددز اج  كددون بدداطاًل اذا كددان احدد  طرفيدده مدد  غددري املسدديحيني  التفر دد   اجدد  مددتعني  ال  
  صح  الز اج دخول الز ج االخر يف االميان  . 
   م  االرادة الرسولية للكاثولي  الشرقيني على ان: 61 نص  املادة )
  10).يص معتم  باط    ش  11)))الز اج املعقود بني شيص غري معتمد 

  تض  مما تق م ان الكاثولي   االرثدوذكس قد  اتفقدا علدى ان اخدتال  الد    مدان  مد  املواند           
 هود ددة ا  أ  ندد  مسددلمًة كاغددري مسيحية، املبطلددة للددز اج اذ ال  صدد  للمسدديحي ان  تددز ج بددأمرأةٍ  
  هود دًا ا  غدري ،  كدان أ    مسدلماً ال جيو  هلا ان تتز ج رجداًل غدري مسيحي،  إذ غريها، كذا املسيحية 
 خيرجدان مد    نين الدبطالن هدي نتيجتده، ان الدز ج ا  الز جدة املسديحي      اهذا املدان  فد   م  ان مت العق  
 اجلماعة. 

  تأسيسًا على ذل   كون   اج املسل  باملرأة املسيحية باطاًل يف نظر الشر عة املسيحية.
ميكدد  التفسددي  عندده بددبع  الشددر ط     ن هددذا املددان  ))اخددتال  الدد          مدد  اجل  ربالددذكر أ 
  مد  االرادة الرسدولية للكاثوليد  الشدرقيني     60 االجراءا  املذكورة سابقًا اليت نص  عليها املادة )

امددا   13)يف حددني ان بعدد  الطوائددف املسدديحية ال تقبدد  التفسددي  عدد  هددذا املددان  حبدداٍل مدد  االحددوال.  
يف كما انه مل  درد  .م  موان  الز اجهوال     الرب تستان  فل   ذه   عيمه )لوثر  اىل ان اختال 
اال انده ميكد  ان  فهد  مد        13)التقنني الرب تستاني نص على ان اختال  ال    هو م  موان  الز اج.
اختال  ال    م   كوننصوص ذل  التقنني ان الرب تستان   تفقون م  الكاثولي   االرثوذكس يف 

اذ  ،  التطلي  اذا خرج اح  الز جني ع  الد    املسديحي  ذل  ان تشر عه   بي  طل ،موان  الز اج
 ي: د أت  م  تشر   الرب تستان  ))املصر ني   بص د االمور اليت تبي  الطالق ما  02 رد يف املادة )
 اذا اعتن  اح  الز جني د انة اخرى غري ال  انة املسيحية  طل  الز ج اآلخر الطالق  . ))
  19).أ ىل هو م  باٍبز جان خمتلفان د انة ن مين  انعقاد الز اج  الفإل

 بناًء على ك  ما تق م يف هذا املطل  فدان   اج املسدل  بالكتابيدة  كدون   اجدًا مشدر عًا يف نظدر        
الشر عة اإلسالمية ))كمب ٍأ عام  ، بينما هو غري مشدر ع  باطد  يف نظدر الشدرائ  االخدرى اليهود دة       

  املسيحية. 
 لم بالصابئية واجملوسيةزواج املس: املطلب الثاني
ان ما ذكر يف املطل  األ ل م  هذا املبح ، امنا كدان  تعلد  بدز اج املسدل  بالكتابيدة فيمدا لدو             

كان   هود دًة ا  نصدرانيًة، امدا لدو كاند  صدابئيًة ا  جموسديًة فدان احلكد  خيتلدف بدأختال  النظدر اىل             
 كتاب ا  ال. عقي تها،  ما اذا كان ))الصابئة  اجملوس   م  اه  ال
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إن ذل   ست عي القاء نظرةٍ سر عة لبيان مفهوم ))الصابئة    ))اجملوس   بشدكٍ  خمتصدر  بقد ر    
ما خي م البح  .لذل  سيكون مطلبنا هذا مو عًا اىل فرعني، خنصدص األ ل منهمدا لتح  د  مفهدوم     
 وسية.الصابئة  اجملوس،  نكرس الثاني منهما للح    ع    اج املسل  بالصابئية  اجمل

 الفرع األول: حتديد مفهوم الصابئة واجملوس:

 الصابئة: د أ اًل: 
فهنال  ، قيد  انهدا غدري عربيدة     ،قي  ان لفظة الصدابئة ا  الصدابئني ))مجد  صدابئ   هدي عربيدة      
 ثالثة ملص رها:  احتماالٌ 
اما ان تكون م  صبأ )باهلمزة  مبعنى خرج،  صبأ ناب الصيب اذا طل   صبأ  النجوم  .أ 
رج م  مطالعها  ق م اليه الطعام فما صبأ فيه أ  ما  ض  فيه    ، فتعين اللفظة اذًا أ  خت

    15)انه  خرجوا ا  انتقلوا م  د   اىل د   آخر.
ا  تكون م  صبا )ب  ن اهلمزة  مبعنى مال، النه  مالوا ع  سائر االد ان اىل د نه  ا   .ب 
       16)م  احل  اىل الباط .
 ان كلمة الصابئة مشتقة م  فع  )صبا  اآلرامي  معنا  االرمتاس   ذه  رأ  ح    اىل .ج 

 االغتسال باملاء اجلار  فه   قولون يف صيغة اآلذان عن ه  )أن  صابي مبصبته شلمى  
أ  ك  م   تعم  باملعمود ة  سل ، كما  قولون يف التعمي  )االغتسال  )صبينا امبصبته  اد 
  الكبري.  كثريًا ما ترد كلمة )مصبته   غريها على بهرام ربه  أ  تعم   بعماد ابراهي

السنته  مما  عق  معه ان االقوام الذ   كانوا جيا ر نه   كثرٌي منه  آراميون ق  اطلقوا 
  11)عليه  اس  الصابئة أ  املغتسلة باللغة اآلرامية.
ؤرخني ألن االغتسال  التعميد  )مصدبته  هدو شدعاره  االساسدي  قد  فطد  لدذل  بعد  املد               

  12)املسلمني فأمساه  بد ))املغتسلة ا  صابئة البطائ   .
  11) ق  أ   الرأ  االخري كثرٌي م  الباحثني املعاصر  .

  ا ًا كان االمر فان ك  هذ  املعاني تتقارب فيما بينها  ليس مثة فرق جوهر  بينها.
الء القوم فان م   راج  كت  هذا م  ناحية اشتقاق املصطل  لغو ًا، اما م  ناحية حت    د   هؤ
 االد ان  التفسري  الحظ ان هنال  خلطًا كبريًا يف حت    ذل ، مرد  امران: د 

ان الذ   كتبوا ع  الصابئة ق  اعتم  ا اساسًا على جمرد السماع ا  على النق  اجملرد م   .0
 الكت  الق مية د ن متحيص ع  حقيقية هذا النق .        
ف فهنا  صابئة العراق )املن ائيني   هنا  صابئة حران،   صابئة ان الصابئة على طوائ .3

اهلن ، هكذا، بع  هؤالء ه  م  املوح    ))كصابئة العراق املن ائيني    بعضه  االخر 
 ثنيني كصابئة حران،  ملا مل  عتم  املفسر ن على كت  الصابئة املن ائيني م  جهة  مل 
مموا حك  الصابئة احلرانيني عليه   اتهموه   لتقوا بعلمائه  م  جهة اخرى فانه  ع

 بالوثنية، عز  ذل  احلك  ما كان  تس  به الصابئة م  عزلة  كتمان حلقيقة د نه . 
 نسوق االن بع  ما قي  ع  الصابئة يف كت  االد ان  التفسدري ليتجلدى مد ى اخللدط يف فهد          
 حقيقة هذا ال   : د 
  21) اجملوس  اليهود  النصارى ليس هل  د  .فمنه  م  قال ان الصابئة ه  قوم بني
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 الزبور. ن قي  انه  م  اه  الكتاب  قرؤ 
  20) قي  انه   ؤمنون بال اله اال اهلل فقط د ن انبياء،كانوا جبز رة املوص .
  23) قي  انه   عب  ن املالئكة.
  قي  انه  موح  ن   عتق  ن بتأثري النجوم  انها فاعلة.
  23)الكواك .  قي  انه   عب  ن

 قي  انه  ليسوا على د   اليهود  ال النصدارى  ال اجملدوس  ال املشدركني  امندا هد  بداقون علدى        
فطرته   ال د   مقرر هل   تبعونه   قتفونه لذا كان املشركون  نبدز ن مد  اسدل  بالصدابئ أ  خدرج      

  29)ع  سائر اد ان اه  االرض اذ ذا .
  25) قي  انه  على د   نو .
انه  قوم مد ار مدذاهبه  علدى التعصد  للر حدانيني  اختداذه   سدائط  ملدا مل  تيسدر هلد             قي  

التقرب اليها بأعيانها  التلقي منها بدذ اتها فزعد  مجاعدة مدنه  اىل هياكلدها فصدابئة الدر م مفزعهدا         
السيارا   صابئة اهلن  مفزعها الثواب ،  مجاعة نزلوا ع  اهلياكد  اىل االشدياص الديت ال تسدم      

  26)ال تبصر فالفرقة اال ىل منه  عب ة الكواك   الفرقة الثانية منه  عب ة االصندام. 
 قي  انه   ؤمنون بكتداب  ال  عبد  ن الكواكد   لكد   عظمونهدا كتعظدي  املسدلمني للكعبدة يف         
  21)االستقبال اليها اال انه  خيالفون غريه  م  اه  الكتاب يف بع  د اناته 
   على الباح  حني  ر م احلك  يف هذ  املسألة ان  تب  اآلتي: د ان املنه  العلمي حيت
الرجوع اىل كت   مصادر الصابئة  معرفة معتق اته  م  خالل تل  الكت  ال م  خدالل مدا   . 0

 كت  عنه ، ا  يف االق  الرجوع اىل م  قام ب  ر  بالرجوع اىل تل  املصادر. 
 . . االلتقاء بعلمائه   معرفة حقيقة عقي ته 3

بدددالرجوع اىل كتددد     22) اتباعدددًا لدددذل  املدددنه  العلمدددي فقددد  قدددام عددد ة بددداحثني معاصدددر         
الصابئة))املن ائيني    ال سيما  ه   عيشون بني  هرانينا يف العراق الذ   ع  مهد  الصدائبة املند ائيني    
 تعلد  بعقيد ته     التقوا بعلمائه   رأ ا طقوسه  ال  نية بأم اعينه   توصلوا اىل النتائ  االتية فيما 

 ال  نية: د 
))تعتق  الصابئة " املن ائية " ان اخلال   اح  ا لي ابد   ال ا ل لوجدود   ال نها دة لده، مندز  عد        
عامل املادة  الطبيعة ال تناله احلواس  ال  فضدي اليده خملدوق  انده مل  لد   مل  ولد   هدو علدة  جدود          
ا ع  اعتقاد املسلمني فيه   عتق  ن انه   تبعدون  االشياء  مكونها  ال خيتلف اعتقاده  يف اخلال  هذ

تعالي  آدم  ل  ه  كتاب )الكنز  ربه  صحف آدم، غري ان تقادم العه   نشوء بع  املذاه  الزائفة 
لييلص ال    م  هذ  املذاه ،  مل   االد ان الوثنية ادخلتا تعالي  غر بة إىل ال    فجاء حييى 
   21)  . ك  رسواًل ب  نبيًا خاصًا به 

 هذا  عين ان الصابئة املن ائيني اناس موح  ن، هذا ما دف  ابو حنيفة للحك  عليه  بأنه  مد   
مجلة اهد  الكتداب،  هدو مدا دفد  ا ضدًا بعد  املفسدر   احملد ثني اىل القدول فديه :))االرج  انهد              
عليه قومه  م  )الصابئة  تل  الطائفة م  مشركي العرب قب  البعثة الذ   سا ره  الش  فيما كان 
عبادة االصنام فبحثوا ألنفسه  ع  عقي ة  رتضونها فاهت  ا اىل التوحي   قالوا انهد   تعبد  ن علدى    
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احلنيفية اال ىل ملة ابراهي   اعتزلوا عبادة قومه  د ن ان تكون هل  دعوة فيه  فقال عنه  املشركون 
      11)انه  صبأ ا أ  مالوا ع  د   آبائه   .
االخددتال  احلاصدد  بددني املفسددر    الفقهدداء حددول حقيقددة الصددابئة فقدد  اختلددف يف   بددالنظر هلددذا

كونه  م  اه  الكتاب ام ال. فذه  ابو حنيفة اىل انه  م  اه  الكتداب، بينمدا ذهد  صداحبا  ابدو      
  وسف  حمم  اىل خال  ذل   انه  م  عباد الكواك   عاب  الكواك  كعاب  الوث . 

فأنه  مل جيزموا بذل ،  امنا قال فيه  انه  إن كدانوا  وافقدون النصدارى     اما احلنابلة  الشافعية   
عه كانوا منه   ان كانوا خيالفونه  يف اصدول د دنه  مل    ا  اليهود يف اصول د نه   خيالفونه  يف فر
  10) كونوا منه .

 عد م     رد عدنه  ا ضدًا التوقدف    ، 13)  رد عن  الشيعة االمامية ان الصابئة ليسدوا بأهد  كتداب   
القطد  الن حقيقددة هددذا الد    غددري معر فددة  قينددًا  عليده فددأن حتقدد  انهدد  طائفدة مدد  النصددارى كددانوا     

  19) اعي  مال  انه  ليسوا بأه  كتاب.   رد ع  اال  13)حبكمه   ااّل فال.
 ثانيًا: اجملوس: د  
اهد  اللغدة ان    ان اجملوسية هي حنلة م  النح   اجملوسي منسوب اليها  اجلمد  جمدوس   دذكر        

لفظة )جموس  معربة مد  )ِمدن  كدوش   هدو اسد  ا ل مد  دان بد    اجملوسدية  دعدا النداس اليهدا              
)ِمن   تعين القصري   )كوش  بالض  تعين االذن فالكلمة تعين )اذًا  الرج  صغري ا  قصدري االذندني   
متجددس أ  صددار فعربدد  العددرب تلدد  الكلمددة  قالدد  )جمددوس   جمسدده متجسدديًا أ  صددري  جموسدديًا   

  15)جموسيًا.
  قال ان اجملوس ))قوم  عب  ن الندار   عتقد  ن ان للعدامل اهلدني اثدنني: الندور  الظلمدة  ال             

 ؤمنون ببع   ال نشور  ال ان اهلل  بع  م  يف القبدور   در ن نكدا  االمهدا   البندا   ال  ؤمندون       
  16)ثرية منها الثنو ة  املانو ة  الزرادشتيه.برسول  ال حيرمون شيئًا مما حيرمه االنبياء،  ه  فرق ك
  ق  اختلف الفقهاء يف تبعيته  أله  الكتاب: 

فذه  ابو ثور  الظاهر ة اىل انه  م  اه  الكتاب مسدت لني بقولده تعداىل ))فدأذا انسدلخ االشدهر       
احلرم فأقتلوا املشركني حي   جد متوه   خدذ ه   احصدر ه   اقعد  ا هلد  كد  مقعد  فدان تدابوا          
 اقاموا الصالة  اتوا الزكاة فيلوا سبيله   . فلد   دب  الشدارع املقد س قتد  املشدركني اال يف صدورة        
 اح ة  هي ما اذا مل  قبلوا االسالم،ث  ان اهلل تعاىل استثنى اهد  الكتداب خاصدة مد  القتد  بشدرط       

نهد  مد    اخذ اجلز ة م  جموس هجدر  مل  سدلموا  هدذا  عدين ا     دف  اجلز ة  ق  ثب  ان الرسول 
  11)اه  الكتاب د   ست ل ا ضًا بان الصحابي حذ فة ق  تز ج جموسية.

اما مجهور الفقهاء فق  ذهبوا اىل ان اجملوس ليسوا بأه  كتاب مست لني بقوله تعداىل ))أن  تقولدوا   
  12)إمنا انزل الكتاب على طائفتني م  قبلنا  .
 طوئدف ال طدائفتني. ثد  قولده      فلو كان اجملدوس مد  اهد  الكتداب لكدان اهد  الكتداب ثدالث        
 ))سنوا به  )اجملوس  سنة اه  الكتاب غري انك  ليسوا بناكحي نسائه   ال اكلي ذبائحه   .
اراد بدذل  حقد  دمدائه ، امدا مدا ر   عد         فهذا   ل علدى انهد  ال كتداب هلد   ان الدنيب      
ا ة ا ث  مد  اال ىل علدى   حذ فة انه تز ج جموسية فهذا غري ثاب  فق  ر   انه تز ج  هود ة  هي ر 
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انه حتى لو ثب  انه تز ج جموسية فال جيو  االحتجاج بده مد  خمالفتده الكتداب  السدنة  قدول مجهدور        
  11)العلماء.

  011)امدا عند  الشديعة االماميدة فهنالد  ر ا تددان،اال ىل تدنص علدى ان اجملدوس مد  اهد  الكتدداب          
   011) االخرى تقضي بأنه  ليسوا بأه  كتاب.

 
 الثاني: زواج املسلم بالصابئية واجملوسية:الفرع 

فيما  تعل  بز اج املسل  بالصابئية فان ابا حنيفدة  دذه  اىل جدوا    اج املسدل  بهدا طاملدا انده             
 ع ها م  مجلة أه  الكتداب بينمدا  دذه  صداحبا  )ابدو  وسدف  حممد   اىل عد م جدوا  ذلد  الن           

الخرى فق  تق م القول انها مل تقطد  حبقيقدة هدؤالء القدوم     . اما املذاه  ا 013)الصابئية ليس  بكتابية
ه ،  عليده فدإن ثبد  ان الصدابئة  وافقدون      ئ عليه فانه  مل جيزمدوا باحلد  ا  احلرمدة يف الدز اج بنسدا     

اليهود ا  النصارى يف اص  د نه   خيالفونه  يف فر عه كانوا منه ، فتح  نساؤه ،  ان خالفوه  
كدذل  عند  الشديعة االماميددة ان      013)ه ، فدال حتدد  نسداؤه  للمسدل .   يف اصد  د دنه  مل  كوندوا مدن    

  019)الصابئة ان ثب  كونه  م  النصارى كانوا حبكمه  م  حي  النكا ، اال فال.
يف حني انها تع  كتابية  ، 015) اما اجملوسية فانها ال تع  كتابية عن  اجلمهور لذا ال جيو  الز اج بها
  016)فانهما أجا ا الز اج بها استنادًا اىل ذل . عن  اب  حزم  ابي ثور لذا

اما الشيعة االمامية فكما تق م القول ان هنال  ر ا تني يف املذه ،ا الهما تقول بأن اجملوس م  
اهدد  الكتدداب،  اخراهمددا تقددول خبددال  ذلدد ،  علددى هددذا فددإن مددنه  مدد  ميندد  الددز اج باجملوسددية      
النصدرانية بوصدفها منه ، مدنه  مد   فصد  بدني الدز اج        مطلقًا، منه  م   عطيها حكد  اليهود دة    

ال ائ   الز اج املنقط ، فيجيز الز اج باجملوسية يف الثاني )املنقط   د ن اال ل )الد ائ  ،  هدذا هدو    
   011)االقوى يف املذه .

ان ما تق م  بص د   اج املسل  كان على  ف  املنظور التشر عي االسالمي، اما على  ف  منظور 
بئة ))املن ائيني   فإنه  ال  سوغون للمرأة الصابئية ان تتدز ج رجداًل غدري صدابئ مسدلمًا كدان ا        الصا

  012)غري ، فأذا ما تز ج  تل  الصابئية برج  اجنيب ع   خارجًة ع  د نها  ال تقب  هلا توبة.
 

 الدين السماوي ةعدمياملسلم بزواج : لثاملطلب الثا
بالكتابية  الصابئية  اجملوسية، مد   جهدة نظدر     املسل   اج  عية مشرلق  حبثنا فيما سب  ع       

  اج  مشدر عية  يفنبح  يف هدذا املطلد    الشر عة اإلسالمية،  الشدر عتني اليهود دة  املسديحية.  سد    
 املسل  بإمرأٍة ليس هلا د   مسا  ، أ  كما  عرب عنها بد )ع مية ال    السما   .

حند د يف األ ل منهدا مفهدوم عد    الد         ثالثدة،    ٍع فدر سو  نتنا ل هدذا املطلد  مد  خدالل     ل 
 عة اإلسدالمية،  نتطدرق يف   مشدر عية هكدذا   اج يف ضدوء الشدر    إىل  الثداني السما  ،بينما نشري يف 
 الثال   إىل بيان موقف الشر عتني اليهود ة  املسيحية.
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 الفرع االول: حتديد مفهوم ))عديم الدين السماوي((: ـ 

  011)    السما  ،ذل  الذ  ال  ؤم  بنيب  ليس له كتاب اهلي راد بع    ال 
ان ع    ال    السما   هذا اما ان  كون  ثنيًا ا  ملح ًا ا مرت ًا،الن املرت  عن  فقهاء املسلمني 

 هو مبنزلة م  ال د   له. 
 الوثين:  .0

سدد   اسدد   اجلمدد   ثدد   ا ثددان مثدد  ا ، صددنالددوثين هددو عابدد  الددوث ،  الددوث  )حمركددًة  هددو ال 
  001) آساد.
 علددى هددذا  كددون الددوثين هددو عابدد  االصددنام،   دد خ  يف معنددا  مدد  عبدد  الشددمس ا  القمددر       

  000)ا النجوم ا  الشجر ا  الصور  شبه ذل .
فأذا عب  تل  االشياء ))باملعنى الشرعي للعبود ة   لدذاتها كدان  ثنيدًا، ان عبد ها لغا دٍة هدي            
الشِر     اشر  باهلل  املشر  يف اللغة هو اس  فاع  م  ))  003)كان مشركًا  003)التقرب اىل اهلل تعاىل

أ  كفر  جع  له شر كًا فهو مشر   مشركي.  اشر  فالنًا يف امدر  جعلده شدر كًا لده فيده،  اَشدَر        
)بفت  الشدني  الدراء  حبائد  الصدي    )الشدِركة  بكسدر الشدني  الشدركة بضد  الشدني يف االصدطال             

  009).  االخر  الشر   هو املشار منصيبني فصاع ًا حبي  ال  تميز الواح  اختالط ال
فلفظ )الشر   اذًا يف اللغة  تضم  معنى ))االثنينية    التع د    ل على خدال  االنفدراد أ  ان   
 على هذا فلفظ )املشر   يف اللغة  فسر بعبد ة االصدنام    ، كون الشيء بني اثنني ال  نفرد به اح هما
ب  م  اهلل شيئًا آخر ا ًا كان ذل  الشيء، اما م   عتق  بوجود اله  اح  ال  شرت  م  غدري  يف   م  ع

اخلل   االجياد،  م  ذل   رى ان هلذا اخلال  الواح  ابنًا ا  انده حد  يف خملدوق مد  خملوقاتده  اختدذ       
 . تده فاسد ة  جسمًا له فال  قال لصاح  هذ  العقي ة انه مشدر  ))مد  حيد  اللغدة    ان كاند  عقي     
 هذا ما دف  الفقهاء للتفرقة بني املشر   الكتابي  فسدر ا شدر  الكتدابي بداملعنى اجملدا   ال احلقيقدي       
  005)كما  سمى املرائي باملشر   ان كان مسلمًا.
 امللح : د  .3
  اهلل أ  حداد  عد ل عنده،  أحلد  الرجد  أ        حل   لح  فهو ملح   احل  يف دأهو اس  م       
أ  احلادًا بظل   البداء فيده  ائد ة        006) ظلٍ ب أصله قوله تعاىل) م   رد فيه بإحلاٍد  ،رام ل  يف احل
  002)بض  املي   فت  التاء امللجأ ألن الالجئ ميي  اليه.  001)))امللتح   

 امللح  هو الذ   نكر األد ان  ال  عرت  أصال بوجود اخلال  سبحانه  تعاىل   قول ان الطبيعدة  
خلق  هذا الكون،  ليس هنا  اله خلقه ليسدتح  هدذ  العبدادة ذلد  انهد   عتمد  ن علدى         هي اليت

األمور املاد ة احملسوسة  ال  عرتفون باألمور الغيبية اجملردة،  ملا كدان اهلل سدبحانه لديس مبدادة فهد  ال      
يف كتد     ق   عدرب عدنه     001). ؤمنون به انطالقًا م  ذل ،  م  املالح ة الوجود ون،  الشيوعيون
ألنه  ال  ؤمنون باخلال   ال بالبع   النشور  كد  مدا    ا  " ال ّهر ة "  ذل   031)األد ان بد " املعطلة "

  030) عتق  نه ان الطبيعة )ال هر  هي اليت خلقته   ما تفنيه  إال هي .
 املرت : د  .3
الردة الرجدوع عد    ردد  الشيء ارد  ردًا فهو مرد د، يف  جه الرجد  رد  اذا كدان قبيحدًا،         
  033).ع  االسالم ةالشيء  منه الرد
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 ق  ارت   ارت  عنه حتول  ارت  فالن ع  د نه اذا كفر بع  اسالمه  رد عليده الشديء اذا مل  قبلده    
  033) كذل  اذا اخطأ .  االرت اد الرجوع  منه املرت   اسرتد الشيء سأله ان  رد  عليده

 ، كلها تشرت  يف معندى  احد  هدو الرجدوع عد  الد          ،اللغة هذا ع  معنى املرت   الردة يف     
كفدر ا  قدول    ة  ع  د نه. اما املرت  اصطالحًا فرياد به م  رج  ع  االميدان بنّيد  جهو م  ر فاملرت  لغًة
  املرت  يف الفقه االسالمي قسمان: د   039)كفر ا  فع  كفر

انعق   نطفته  كان احد  ابو ده مسدلمًا    مرت  فطر ،  مرت  مّلي د فاملرت  الفطر  هو ذل  الذ   
ث  كفر بع  ذل . اما املرت  املّلي فهو الذ  مل  ك  مسلمًا اصاًل  لكنه اسل  فيما بع  ث  ارت   رج  

  لكٍ  منهما حك  خاص يف الفقه اإلسالمي.   035)إىل د نه األ ل.
 

  اإلسالمية:يف ضوء أحكام الشريعة الدين السماوي  ةعدميبزواج الالفرع الثاني: 

 سب  القول ان فقهاء الشر عة اإلسالمية   قسمون الناس قسمني اثنني: د
 . اه  ال  انا   املَل .0
  036). اه  األهواء  النِح .3

  راد بالقس  اال ل م  لده د اندة مسا  دة  كتداب مسدا   ا  هلد  شدبهة كتداب،  مدنه  اليهدود           
بع  االقوال . امدا القسد  الثداني فدرياد بده مد  مل        النصارى )املسيحيون   اجملوس  الصابئة )على 
 عب ة اال ثان  الكواك    031)تك  هل  د انة مسا  ة  ال نيب مبعوث  ال كتاب اهلي، مث  ال هر ة
  النجوم  البوذ ة  غريه . 
ذل  ان  ه، ع    ال    السما    ثنيًا كان ا  ملح ًا ا  غري ذل  فأن لفظ ))الكفر    شمل     
االخري هو لفظ عام  شم  املشركني  امللح     كد  مد   كدون علدى شداكلته  الن الكفدر يف        اللفظ

 ،اللغة هو االنكار  اجلحود فك  م  انكر  جود اهلل ا  انكر ضر رة م  ضر را  ال     كون كافرًا
قه إال ان الف ،النه  كفر ا بنبوة حمم  ا ضًا،  معنى ذل  ان اه  الكتاب  شمله  هذا املصطل  
لفظ )الكافر  لفدظ عدام لدذا  كدون      ما دام غريه    م  ض  هل  حكمًا خاصًا مييزه  ق  اإلسالمي 

م  املفض  استي ام مصطل  ))ع    ال    السما     على مد  ذكرنداه  يف القسد  الثداني لل قدة      
  لغرض التفرقة بني املصطلحا . 
سل  ا  املسلمة بع    ا  ع مية الد     لق  امج  فقهاء الشر عة كافة على ع م مشر عية   اج امل
  032)السما    مل  شذ ع  ذل  اإلمجاع اح .

 أدلة احلرمة على هكذا   اج هي م  الكتاب  السنة  اإلمجاع. إما الكتداب فقولده تعداىل )) ال    
تنكحوا املشركا  حتى  ؤم   ألمٌة مؤمنة خري م  مشركٍة  لو أعجبتك   ال تنكحوا املشركني حتدى  

ا  لعبٌ  مؤم  خرٌي م  مشر   لو اعجبك  ا لئ    عون اىل النار  اهلل   عوا اىل اجلنة  املغفرة  ؤمنو
  031)بأذنه   بني آ اته للناس لعله   تذكر ن  .
  مهدداجرا  فددأمتحنوه  اهلل اعلدد   ا ضددًا قولدده تعدداىل )) ددا ا هددا الددذ   آمنددوا اذا جدداءك  املؤمنددا 
 ترجعددوه  اىل الكفددار ال هدد  حددٌ  هلدد   ال هدد  حيلددون هلدد  ميددانه  فددأن علمتمددوهّ  مؤمنددا  فددالبإ

 اتدددوه  مدددا انفقدددوا  ال جندددا  علددديك  ان تنكدددوح  اذا اتيتمدددوه  اجدددوره   ال متسدددكوا بعصددد     
  031)الكوافر  .
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 لق  امج  العلماء علدى ان هداتني اآل دتني الكدرميتني قد  حرمتدا الدز اج بعد    الد    السدما             
 اذ ال فرق بني األمر  .  ،ل  م  اال صا  املشابهة، رجاًل كان ا  امرأةمشركًا ا  ملح ًا ا  غري ذ
قد  طلقدوا نسداءه  حينمدا نزلد  آ دة التحدر           اما السنة فق  تق م ان الصحابة يف  م  النيب 

)) ال متسكوا بعص  الكوافر    مل خيتلف اح  م  الصحابة يف حرمة الز اج بع    ا  ع ميدة الد      
 السما  . 
االمجاع فكما ذكر آنفًا ان امجاع املسلمني ق  انعق  على عد م مشدر عية الدز اج بعد    ا       اما 

  030)ع مية ال    السما    مل خيالف يف ذل  اح  منه .
اما املرت  فأن م  املقرر يف الفقه االسالمي انه  كون مبنزلدة مد  ال د د  لده  ال ملدة  ال  قدر علدى        

مسا  ًا الن ارت اد   شك  حرمة  عاق  عليها بالقت  ان كدان رجداًل    ال    الذ  اعتنقه  لو كان د نًا
  باحلبس ان كان  امرأة.

  علددى هددذا فاملرتدد  ال  تددز ج مبسددلمة ا  كددافرة ا  مرتدد ة الن النكددا   عتمدددد  امللددة، ال ملددة         
  033).لمرت ،كذل  املرت ة ال جيو  ان تتز ج بأح  مسلمًا ا  غري مسل ل
 اثناء الز اج  ذل  بأن تر  اح  الز جني د نه )االسالم  يف اما اذا حصل  الردة

 دخ  يف دن آخر، فق  اتف  الفقهاء على ان الردة تبط  عق  الز اج بينهما  تكون سببًا يف  قوع 
 بندداء علددى ذلدد  فددأن الشددر عة االسددالمية تقضددي بعدد م    033)الفرقددة  ان اختلفددوا يف  قدد   قوعهددا.
 مسلمة.  ن الطر  اآلخر مسلمًا أمكا ًاسواء ،  السما   ا ًا كان  حنلتهمشر عية الز اج بع    ال  

 رب سددائ   سددأل عدد  احلكمددة الكامنددة  راء اباحددة   اج املسددل  بالكتابيددة  حظددر   اج املسددل   
 بع مية ال    السما   ؟ 

ال ميكد   ميك  القول ان احلكمة تكم  يف ان املعاني  املقاصد  مد  الدز اج  املصداحل املرتتبدة عليده       
حتقيقها م    اج املسل  بع مية ال    السما   ملا بينهما م  فرٍق شاس  يف العقائد   تفدا ٍ  كدبري يف    

اذ همدا علدى طدريف نقدي  ال جتمعهمدا كلمدة التوحيد   ال اميدان بدنيب  ال           ،املبادئ االساسية ال  نيدة 
تستهو ه فيضعف د نه، ا  ان  ما انإبكتاب مسا  ،  عليه فأن التما ج ال  ت   الز اج ال  ستمر، ف

تكون املنافرة فال تع  هنا  عشرة،اذ كٌ  منهما  تمس  بعقي ته امليالفة للثاني، كيف  تحقد  ذلد    
 اذ كان املسل   تقرب اىل اهلل تعاىل   رجو ثوابه بذب  بقرة  و عها علدى الفقدراء  احملتداجني، يف حدني    

رة ا  يف االقد  تعظمهدا  تق سدها، فكيدف سديكون      نها تعبد  البقد  ان   جته ))اذ كان  هن  سية   فإ
 يف هكذا عشرة. االمر  احلال هذ ،ال ش  ان مقاص  الز اج م  األلفة  املودة سو  ال جت  هلا حماًل

نها تؤم  باهلل  تؤم  بنبيها  باليوم اآلخر  غري ذل  م  االصول العقائ  ة املشرتكة بني اما الكتابية فإ
فدأن مثدة تقدارب يف العقيد ة بينهدا  بدني املسدل  لدذل  ابدي  الدز اج بهدا هلدذا             االد ان السما  ة  هلدذا  

التقارب م  جهة  لرجاء اسالمها م  جهة اخرى النها آمن  باجلملدة  نقضد  بالتفصدي  بنداء علدى      
االمر علدى خدال  حقيقتده، فالظداهر انهدا متدى نبهد  اىل حقيقدة االمدر تنبهد   تدأتي            بد انها اخدرب   
صي  على حس  ما كان  ات  به على اجلملة، هدذا فضداًل عد  انهدا )الكتابيدة  اذا      باالميان على التف

عاشر    جها املسل  فستج  م  ع ل اإلسالم  مساحته ما ق  جيعلها ت خ  يف حظريتده  هدذا مدا    
 اثبتته التجارب. 
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ن ن امرها ما ثب  علدى احلجدة بد  علدى التقليد   االخبدار مد  غدري ا        اما ع مية ال    السما   فإ
 نتهي ذل  اخلرب اىل م  جي  قبول قوله  اتباعه  هو الرسول لذا فأنها ال تنظدر يف احلجدة  ال تلتفد     
اليها عن  ال عوة فيحص  التنافر ال حمالة، لذل  ارش  سبحانه  تعاىل اىل هدذ  احلكمدة بقولده تعداىل     
    039) ؤم . ))ا لئ    عون اىل النار   بع  ان نهى املسلمني ع  الز اج باملشركا  حتى

 

 :الدين السماوي يف ضوء الشريعتني اليهودية واملسيحية ةعدميبزواج اللث: الفرع الثا

 الفقرة األ ىل:الز اج بع مية ال    السما   يف ضوء الشر عة اليهود ة:د
ال  م  االحوال لليهود  ا  لليهود ة ان  تز جا بشيٍص   حاٍلأان الشر عة اليهود ة ال جتيز ب     
ذل  اننا علمنا فيما سدب    ، ميك  القول ان هذا الكالم هو م  باب األ ىل تمي اىل د انة مسا  ة، ن

ان هذ  الشر عة تتش د  متن  الز اج م  اختال  ال     لو كان مسا  ًا. فلئ  كدان الشديص عد       
 ال    السما   فأن النهي ع  الز اج به  كون م  باب اال ىل. 
  م  االحوال الشيصدية  01االست الل على هذا الكالم مبا  رد يف املادة )  ا ًا كان االمر فيمك 
مبا    م  املقارنا   املقابال  جاء  مصرحًة316كذل  فأن املادة )، 035)ني املتق م ذكرهايليلالسرائ
  لي: د
))ال جيددو    اج اليهددود  بالوثنيددة  ال   اج الددوثين باليهود ددة، فددأذا اجتمدد  اثنددان مبثدد  هددذا        
ال ميحيدان ابد ًا  مثد  اال الد املدر  قني مد  هدذا االجتمداع         ال د اج احملرم فق  ارتكبا عارًا  فاحشًةا

  .  036)كمث  هذا النتاج املولود م  مساف ة اخليول
 م  خالل هذا النص  م  خالل ما تق م م  نصوص التوراة  التلمود بشان الز اج م  اختال  

ان الشر عة اليهود ة ال جتيز الز اج بع    ال    السدما   بد  اكثدر مد  ذلد       ميك  القول نه إال    ف
نده  كوندون ا الدًا غدري شدرعني،     اذا حص  فإن اال الد النداجتني ع  انها تذه  اىل ان مث  هذا الز اج
ح  الز جني كان ذل  سببًا يف سقوط احلقوق الز جيدة  أ كذل  تنص هذ  الشر عة على انه اذا ارت  
  031)ا  للمرت ة   سببًا يف  قوع الفرقة بينهما. )للمرت 
 ال    السما   يف ضوء الشر عة املسيحية: د  ةع ميبالفقرة الثانية: الز اج 
قد  اتفد  علدى عد م مشدر عية الدز اج مد            على غرار التشر   اليهودإن التشر   املسيحي     
  الد    السدما   هدو عد م املشدر عية      فيكون احلك  ا ضًا بالنسبة للز اج مد  عد     اختال  ال   ،
 أ ىل.   ع م اجلوا  م  باٍب

إن النصوص اليت ذكرناها سابقًا كلدها تنطبد  يف هدذا اجملدال، م  ذلد  مدثاًل مدا  رد يف التشدر           
   032)الكاثوليكي ))الز اج املعقود بني شيص غري معتم   شيص معتم  باط   .

ال  تز ج مؤم  بغري مؤمنة    ))ك  امرأة مؤمنة تتز ج  ما  رد يف التشر   االرثوذكسي ))      
برج  غري مؤم  خترج م  اجلماعة  ان تاب   اختلع  عنه فتقب  كم   رج  ع  كفر ،  بع  التربء 
الواج  ختتلط باملؤمنني  تعطي القربان  . ما  رد م  ان: ))امليالفة يف ال    املسيحي متن  الز اج 

 ابت اء  .
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ن الشر عة املسيحية حترم على املسيحي الز اج بع    ال    السما   ملح ًا كان ا   على هذا فأ   

مشركًا ا   ثنيًا ا  مرت ًا،  اذا ما حص  الز اج بني مسيحيني ث  ارت  اح هما فأن التشر   املسديحي  

س   جييز للطر  اآلخر طل  الطالق  هو ما  عر  بد ))االمتيا  البولسي   نسبة اىل الرسدول ))بدول  

الذ   ض  اساس هذا احل . فق   رد يف التقنني االرمين االرثوذكسدي: ))جيدو  الحد  الدز جني ان     

  طل  الطالق اذا ارت  الز ج اآلخر ع  د نه  .

  رد مث  ذل  يف التقدنني الكداثوليكي الشدرقي  التقدنني الرب تسدتاني الدذ  جعد  ذلد  )الدردة           
   031)كمما  بي  الطالق.

 يف القانون املقارن املسلم بغري املسلمة زواج  :املبحث الثاني
إن القانون ما هو اال انعكاس حلاجا  اجملتم   جمموعة م  القواع  اليت متث  املبدادئ  القدي         

اليت  ؤم  بها جمتم  م  اجملتمعا ، ملا كان لل    حضور فاع  يف حياة اجملتمعا ، كذل  كدان لده   
     عد   مد    الد ختال  بدا   ندًا.  فيمدا  تعلد      هيت ما تزال تقي  لد ذل  احلضور يف بع  القوانني ال
 ضدعفًا حسد     ان القوانني ق  تبا ن  يف م ى اخذها بذل  املدان  شد ةً   نالحظ ،موان  الز اج ا  ال

اهمية ال     املرتبة اليت  تبؤها يف اجملتم ،فان اجملتمعا  اليت ما  ال الد    فيهدا طاغيدًا جند  ان هدذا      
   ابتعد    ال جمال لده يف اجملتمعدا  الديت هجدر  الد       أنه يف حني  ،فرض نفسه على القانوناملان   
صدص األ ل منهمدا   خن،مطلبنين دراسة هذا املوضوع تست عي ان نو عه علدى  عنه. ا ًا كان االمر فإ
 نكدرس الثداني أل ضدا    املسدل  بغدري املسدلمة،      اج   لبيان موقف قوانني البالد العربية م  مشر عية
  هو ما سنتنا له تباعًا: د  قوانني االجنبية االخرى،الموقف 
 

 العربية: ـ  قواننيالاالول: موقف  املطلب
ال شد  يف ان الددز اج يف قدوانني الددبالد العربيددة هدو مدد  مفددردا  قدانون االحددوال الشيصددية.          

االسدالمية،     مد  املدذاه    معلوٌم ان احكام االحوال الشيصدية هدذ  ختضد  غالبدًا ألحكدام مدذه      
يف هدذا املطلد  موقدف    سنسدتعرض  ن ك  د لة عربية تسري  فقًا للمدذه  الدذ  تدؤم  به.     عليه فإ

 القانون العراقي م    اج املسل  بغري املسلمة، ث  نبني موقف القوانني العربية االخرى منه. 
 االول: موقف القانون العراقي: ـ  رعالف

اإلسالم ري  م  القوانني العربية اىل قاع ة عليا اال  هي ان ان النظام القانوني العراقي خيض   كغ
    091)ال    الرمسي لل  لة.هو 

 ان االسالم بالتالي ميث  قاع ة عليا ال ميك  جتا  ها اال بنص املشرع اذ ميث  جانبًا مد  اجلواند    
   090).اليت تعر  يف االصطال  القانوني بد ))النظام العام  
ن قدانون االحدوال   إفد  املسدل  بغدري املسدلمة،   القانون العراقي م  مسدألة   اج   بص د بيان موقف 
 : د أتيق  نص يف مادته السابعة عشر على ما   0151لسنة  022الشيصية العراقي النافذ رق  
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عين ان القانون  هذا    . ص  للمسل  ان  تز ج كتابية  ال  ص    اج املسلمة م  غري املسل  ))
ر باملسدلمة،اما بالنسدبة   ختال  ال     عد   مد  مواند  الدز اج فيمدا اذا تعلد  االمد       باالعراقي ق  اخذ 
ن القانون العراقي ق  اخذ برأ  مجهدور   كوذل   على   بناًءنه  تسنى له الز اج بالكتابية.للمسل  فإ
 الفقهاء  فرق بني شقني:
 د  اج املسل  بالكتابية: اال ل:الش  
  هود دةً  ،سل  يف العراق ان  تز ج بالكتابيةماذ  ص  للبالكتابية،    اج املسل ق  اجا  القانون ل

 ن ذل  ال  ص .فإ كان  ا  مسيحية،اما اذا كان  جموسيًة
أن هدو  اما بالنسبة للصابئية فان املسل  جيو  له الز اج بها طبقًا للقانون العراقي، السب  يف ذل  
 قد   جد نا فيمدا     ،قانون هو احكدام الفقده احلنفدي   املعمول به يف العراق فيما مل  رد بشأنه نص م  ال
حنيفدة  ااب اما الصابئة فدان  .سب  ان الفقه احلنفي ال جييز الز اج باجملوسية )) هو رأ  اجلمهور ا ضًا  
ن قول ابي حنيفة أي  وسف  حمم ، بق  ع ه  م  اه  الكتاب  اجا  الز اج به  خالفًا لصاحبيه أ
علمداء )احلنفيدة  اال اذا كاند  هندا  ضدر رة تقضدي باتبداع قدول           رج  على قول صاحبيه عن  اكثدر 
  093)صاحبني ا   هر ضعف قول ابي حنيفة بال ليد .ال
 امدا  ،ا  صدابئيةً  ا  مسديحيةً   هود دةً  ن املسل  يف العراق له ان  تدز ج كتابيدةً   تأسيسًا على ذل  فإ
 فال جيو  الز اج به . األخرى صنا  اال
 سلمة بغري املسل : دالش  الثاني:   اج امل
 رد يف كتابيًا كان ا  غري ذلد ،اذ   ،مل  سم  القانون العراقي للمسلمة ان تتز ج بغري املسل      
   م  قانون األحوال الشيصية املتق م ذكرها ما  أتي:01الش  الثاني م  املادة )
اطدد    نبغددي الددز اج فهددو  بهددذا ن حصدد  مثد   إال  صد    اج املسددلمة مدد  غددري املسددل   .   ))
اذ جدداء يف احدد  قددرارا  حمكمددة التمييددز    علددى هددذا سددار القضدداء العراقددي،  التفر دد  بددني الددز جني.
 ما  أتي: د   093)العراقية

 ))ان   اج املرأة م  رج  كتابي باط   .
  مد  قدانون االحدوال    02ن املدادة ) مسلمني ابت اًء ثد  اسدل  احد هما فدإ    اما اذا كان الز جان غري 
 بالنص على أن: هذ  احلالة    نظمالشيصية ق

ة ا  التفر دد  بددني  يدد))اسددالم احدد  الددز جني قبدد  اآلخددر تدداب  الحكددام الشددر عة يف بقدداء الز ج      
 .الز جني  

 هذا  عين ان الز ج اذا اسل   كان    جته كتابية ص  العق  )ان مل تك  له حمرمًا   ان كاند   
فيجد  التفر د  بينهمدا )ان رفضد  الد خول يف       غري كتابية،كأن تكون ملح ة ا  بوذ دة ا  غدري ذلد    

االسالم .اما اذا اسلم  الز جة  رف    جهدا الد خول يف االسدالم، فدان العقد  ال  صد ، جي        
 التفر   بينهما يف احلال، كتابيًا كان   جها ا غري كتابي.
 املدؤرخ يف   315اذ جاء يف قدرار حمكمدة التمييدز املدرق       ،عليه ا ضًا القضاء العراقي درج هذا ما 
 : د  أتيما  0163/  5/  30
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بفسخ نكدا  امل عيدة مد      0163/  3/  3))اص ر  احملكمة الشرعية يف املوص  حكمًا غيابيًا يف 
  جها غري املسل  امل عى عليه  اعتبار الفسخ طالقًا بائنًا بينونة صغرى حبي  ال حتد  لده اال برضداها    
و الد    االسدالمي احلنيدف  عليهدا العد ة الشدرعية مد          مهر ج     عق  مستأنف فيما اذا اعتن  هد 
  099).  ل ى الت قي   امل ا لة تبني ان احلك  صحي  فقررنا باالتفاق تص  قه  …تار خ هذا احلك  
حمكمدة التمييدز القاضدي بدالتفر   بدني الز جدة املسدلمة    جهدا          قدرار   رد  قضا ا اخرى منهدا  
 منهدا القدرار القاضدي بدالتفر   بدني       ،يف العراق ك    ا  مدذه   البهائي الن البهائية غري معرت  بها
ممدا    096)،  غدري ذلد .   095)املسديحية الز جة املسيحية    جها اذا اسلم   بقي   جهدا علدى د انتده    

 عين أن هكذا   اج إمنا هو مبثابة   اج املسلمة بغدري املسدل  مد   جهدة نظدر القدانون العراقدي،  هدو         
  م.  اٌج باطٌ  كما تق

  فقًا للقانون العراقي  مرتني:دممنوٌع  بناًء على ذل  ميك  القول ان   اج املسلمة بغري املسل  
 ك  الشر عة االسالمية  اليت تطب  يف هذا املي ان. حب ممنوٌع ه. ان0
 . ك  النظام العام الذ  ميث  املبادئ  القي  االساسية اليت  ؤم  بها اجملتم  العراقيحب ممنوٌع ه. ان3

ختال  الد    كمدان  مد  مواند  الدز اج بالنسدبة       قد  اخدذ بدا     تض  ممدا سدب  ان القدانون العراقدي    
 للمسلمة،  بالنسبة للمسل  اذا تز ج بغري كتابية. 
ن املسألة اليت ميك  ان تبح  هنا تكمد  يف التسداؤل     االمر بالقانون ال  لي اخلاص فإ ق ر تعل
 اآلتي: د
اذا عقد  خدارج العدراق  كدان قدانون ذلد  البلد   بدي  مثد  هدذا           ه   ص    اج مسدلمة بكتدابي   
 الز اج ؟  لإلجابة ع  هذا السؤال نقول:
 ي:أتالعراقي على ما  امل ني   م  القانون 01لق  نص  املادة )
اما م  حي  الشك  فيع  صحيحًا الز اج ما بني اجنبيني ا  ما بني اجنيب  عراقي اذا عق   …))
يف قانون البل  الذ  مت فيه ا  اذا ر عي  فيه االشكال اليت قررها قدانون كد  مد      فقًا للشك  املقرر 
 هذ  العبارة هي يف احلقيقة مص اق للمب أ املعر   بأن شك  العق  خيض  لبل  حتر ر .  .الز جني  

بي  ان املقرر يف القانون ال  لي اخلاص هو ان النص ال  طب  حتى لو كان شدك  العقد  خاضدعًا لبلد      
حتر ر  اذا اصط م بالنظام العام  مبا ان   اج املسلمة بالكتابي امر غري مسمو  به يف التشر   العراقي 
تد  مبثد  هدذا العقد  بد    عد   بداطاًل        عب    صط م بالنظام العام لذا كان لزامًا علدى القاضدي ان ال    
 ه:أنعلى ي   م  القانون امل ني العراق33مليالفته للنظام العام،  ق  نص  املادة )
))ال جيو  تطبي  احكام قانون اجدنيب قررتده النصدوص السدابقة اذا كاند  هدذ  االحكدام خمالفدة          
ب  اكثر م  ذل  ان على احملكمة ان تبط  العقد  حتدى لدو كدان     . للنظام العام  لآلداب يف العدددراق  

هنا بطالن مطل  لتعلقه بالنظام العق  بني اجنبيني جييز قانونهما   اج املسلمة بغري املسل  الن البطالن 
   091)العام.
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 الثاني: موقف القوانني العربية: ـ الفرع 

   اج املسلمة بالكتابي كان م  الوضو  بالشك  الذ  دف   ،ان حك    اج املسل  بالكتابية     
  ة.مباشر صورٍة ان ال تنص عليه باىل اكثر قوانني االحوال الشيصية العربية 
العربيدة  بالتح  د  قدوانني األحدوال الشيصدية تعتمد        التشدر عا   ن قد م القدول فدإ   مدا ت  ك لك  

مذهبًا م  املذاه  اإلسالمية يف األساس، م  األخذ  لدو بشديء  سدري مد  بقيدة املدذاه ، لدذا كدان         
  األحوال الشيصية،  هذا ما سنوضحه:يف جمال  فاعاًل ًاللشر عة اإلسالمية حضور
 القانون املصر : د  .0
  092)عمول به يف مصر هو إحكام الفقه احلنفي على الراج  منه فيما مل  نص عليده القاندددون  إن امل

يف مسائ  الز اج  هذا  عين ان موقف القانون املصر  ال  كاد خيتلف ع  موقف القانون العراقي،اذ 
قددول ابددي ا ضددًا علددى  ا  صددابئيًة كاندد  ا  مسدديحيًة  هود ددًة ان  تددز ج كتابيددًةاملصددر  جيددو  للمسددل  
لدد    ايف حددني ال جيددو  لدده الددز اج مبجوسددية ا  ع ميددة      ،حنيفددة، هو املعددول عليدده يف هددذا اجملددال   
 السما  ، اما املسلمة فأنها ال تتز ج إال مبسل . 
ن ليس بإمكان املأذ ن ان  وث  ذل  العق  إصر  ف جت ر اإلشارة اىل انه  فقًا ألحكام القانون امل
اختصاص مكاتد  التوثيد  التابعدة    إمنا  كون م   اج اجنبيًا ا  غري مسل ،اذا كان اح  طريف عق  الز

لددو ارة العدد ل بعدد  اختدداذ االجددراءا  اخلاصددة، اعالم املددرأة الكتابيددة بأحكددام اإلسددالم يف الددز اج      
    091)م  امرها.  الطالق  اإلرث  د انة األ الد حتى تكون على بينٍة
 القانون السعود : د  .3
املذه  احلنبلي  على هذا فأن ما ذكر ع  هذا املذه  سابقًا بص د الز اج م   يف السعود ة  طب 
جيو   فقًا للقدانون السدعود  ان  تدز ج املسدل        رتت  على ذل  أنه اختال  ال     طرق هنا ا ضًا،
ن كمدا ال جيدو  لده ا    ،ا  صدابئيةً  ، ال جيو  لده ان  تدز ج جموسديةً   مسيحيًة  كان  ا  هود ًة  051)كتابيًة

بغري املسل  ا ًا كان  د انته مسا  دة   نها ال تتز ج اطالقًاإ تز ج بع مية ال    السما  ، اما املسلمة ف
  050)ا  غري مسا  ة.
 القانون السور : د  .3

مدا  علدى   3   92لق  نص قدانون األحدوال الشيصدية السدور  ضدم  املواند  املؤقتدة يف املدادة )        
  رد أ ضا ))الز اج الباط :  هو ك  عقد  فقد  أركانده       .ط ي: ))  اج املسلمة بغري املسل  باأت 

أ  شرائطه كالعق  على امرأة ليس  ذا  د د  مسدا   كالوثنيدا   اجملوسديا  ا  العقد  الواقد  بدني        
 امرأة مسلمة  رج  غري مسل  فأن هذا العق   كون باطاًل ال  جود له يف نظر الشر عة  .
 احد ة مد  حداال  الدبطالن  هدي   اج       نص على حالٍة   تض  م  هذا إن القانون السور  ق 

املسلمة بغري املسل ، كما  تض  م  ناحية أخرى انه ال مين    اج املسل  بغري املسدلمة إن كاند  ذا    
  053)د   مسا  .
 القانون اللبناني: د .9
ه  إذ كالهمدا اقتدبس مد  املدذا     ،خيتلف عد  القدانون السدور  يف شديء    القانون اللبناني ال  كاد 

  053)اإلسالمية األربعة  ان كان املعول عليه أساسا هو املذه  احلنفي.
 القانون املغربي: د .5
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مان  اخدتال  الد    يف مجلدة املواند  املؤقتدة )كمدا هدو املدألو  يف سدائر          القانون املغربي لق  ذكر 
  059) عليه فانه مل جيز   اج املسلمة بغري املسل  إطالقا .  ،القوانني العربية
،  هدذا املدذه  جييدز   اج     055)هدذا القدانون  يف م  اجل  ر بالذكر إن املذه  املالكي  ع  أصال  

 املسل  بالكتابية اليهود ة أ  املسيحية )كما تق م .
 القانون اجلزائر : د  .6

  30لق  ذكر القانون اجلزائر  مان  اختال  ال    ضم  املوان  املؤقتدة أ ضدا، اذ  رد يف املدادة )   
 ما  أتي: د 0129لسنة  00د  29ن األسرة اجلزائر  رق  م  قانو

 ))ال جيو    اج املسلمة بغري املسل   . 
 القانون األردني: د    .1
 ما  أتي: د  0116  م  قانون األحوال الشيصية األردني لسنة 33املادة )بلق  جاء 
. تز ج املسدل  بدامرأة   3. . تز ج املسلمة بغري املسل 0: د  آلتية)) كون الز اج باطال يف احلاال  ا
 غري كتابية  . 

  مل خترج ع  هذا اإلطار بقية القوانني العربية، كالقانون الكو يت  القانون التونسي  غريهما. 
  تض  مما تق م:   
أخذ  برأ  مجهور فقهاء املسلمني الذ   انعق   كلمته  على جوا  ق  إن القوانني العربية  د0 
 علدى عد م    ،)م  االختال  البسيط حدول الصدابئة    كان  أ  مسيحيًة  هود ًة  اج املسل  بالكتابية 
 غري كتابي.  مجوا    اج املسلمة بغري املسل ، كتابيًا كان أ
اتسداقًا مد  موقدف الشدر عة االسدالمية الديت         056)مل تأخذ تل  القوانني مبان  اختال  املدذه  د 3

فكلدها تنبد  مد  عدنٍي  احد ٍة       لده   مشداربه   تؤم  بدأن املسدلمني امدة  احد ة  ان اختلفد  مناه     
 ))الكتاب  السنة    كلها تص  يف رافٍ   اح  ))خ مة الشر عة االسالمية الغراء  .  

 هو  ،ان ما تق م  عين ان اختال  ال    ما  ال  ع  مانعًا م  موان  الز اج يف القوانني العربيةد 3
كبرية يف جمال   بااًل للشر عة االسالمية  توليها اهمبيًةما  ؤك  بالضر رة ان تل  القوانني ما  ال  تعري
) باخلصوص يف امر الز اج  خالفًا لبع  القوانني الغربية اليت هجدر  الد       ،االحوال الشيصية

 اساسًا يف جمال االحوال الشيصية، قام  بتنظيمه م نيًا كما سيتض  الحقًا. 

 الثاني: موقف القوانني االجنبية: ـ  طل امل
متفا تدة اىل اختدزال ا  ا الدة     ان ))امل نية احل  ثدة متيد  بد رجا ٍ     051)يصصنيت ذكر بع  امل     

 . احلواجز اليت تفص  بني االجناس ا  بني االم  ا  بني خمتلفي ال  انا  ا  الطبقا  يف اجملتم   
متسا  ًا،  مل تتاب  هدذا  ل  ل االجنبية )غري االسالمية  مل تبلغ ق رًا يف االقوانني احل  ثة بي  أن  

 فكان  على جمموعتني اثنتني: د أخر  التطور احلضار  ب رجة  اح ة  امنا تق م  ا  ت
يف  هي اليت حا ل  ان تبلغ اقصى درجا  التحرر م  مان  اخدتال  الد       اجملموعة اال ىل: د 

  الز اج،  م  ث  إجا ة هكذا   اج م  الناحية القانونية.
  . هي اليت تشبث  باالختال  ال  ين يف امر الز اج ش ًة  ضعفًا : داجملموعة الثانية
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 . اجملموعة اال ىل: اجملموعة املتحررة: د0
ان هذ  اجملموعة تض  تل  القوانني اليت حا ل  التيلص م  مان  اختال  ال    يف امر الز اج 
الثدورة الفرنسدية  كدان يف      لع فلقد  اند  ،  ع م التقي  به،   تزع  هدذ  اجملموعدة القدانون الفرنسدي    

 اىلمق مة ما فجرها ذل  التفسخ االجتماعي الذ  فرق االمة الفرنسية اىل د انا  ث  اىل مذاه  ث  
طاملا كان عق   ع  صحة الز اج بني اليهود  املسيحيني 0211يف سنة اعلن  هذ  الثورة طوائف،لذا 
ن مدد  املوحدد   ،كما اعلندد  اجلمعيددة  ااقدد تع مددا دام امل ،الددز اج مطابقددًا للقددانون املدد ني الفرنسددي  
ان الددز اج مل  عدد  غددري عقدد  مدد ني  ذاتدده ثدد  اعلدد  ال سددتور الفرنسددي  ،ال سددتور ة حر ددة الدد  انا 
   052)حب .
 بالز اج  تح   ،لق  اصب  الز اج يف القانون الفرنسي م  العقود امل نية ذا  الطاب  الرمسي     

حت  اشرا  الرج  رئيس االسرة، فالز اج عق  ا  تعاهد    الز جان لغرض العي   تبادل املساع ة
رتت  على انعقاد  آثار قانونية  نتدائ  ملزمدة،   كفدي يف اجندا   مطلد  الرضدا،  عليده        تبني اجلانبني 

ال شد  يف ان    051)جيو  قيام الز اج م  األجنيب ا  االجنبيدة  ذلد  بد  ن النظدر اىل د نده  اعتقداد .      
ي  عد  ا ل قدانون ابعد  الدز اج عد  التعلد  بالكنيسدة يف  قد  كاند  مراسدي            القانون املد ني الفرنسد  
ان هدذا القدانون هدو الندواة جلميد  القدوانني الوضدعية          معلدوٌم ،الز اج  شكله تتب  القانون الكنيسي
 اليت تأثر  به  اخذ  منه الشيء الكثري،  يف هذا اجملال نذكر القوانني االتية:د   061)احل  ثة
لدذا   ،عبارة ع  ترمجٍة ألفكار النا  ة املتش دة 0132لقانون امل ني االملاني الصادر عام كان ا. 0

ثر انتهاء احلرب العاملية الثانية  انهيدار  إكان هذا القانون حيرم الز اج بني االملان  سواه .  لك  على 
مق مددة  اخلدداص بتنظددي  الددز اج بالددذا   كددان يف     06القددانون رقدد    0196النا  ددة صدد ر يف عددام   

التع  الا  اجلوهر ة يف هدذا القدانون، اهد ار تلد  النصدوص النا  دة يف حتدر   الدز اج مد  اخدتال            
 ال   . 
 اجته اىل هذا التحرر م  مان  اختال  ال     املوان  األخرى املتعلقة باالختال  اجلنسدي ا   . 3

 ذا .امللكية بال  الطبقي القانون الرب طاني، باستثناء ما  تعل  باألسرة
م يف عهد  االحدتالل الفرنسدي لبلجيكدا      0213كذل  فأن القانون البلجيكدي الصدادر يف عدام    . 3

 كاد  كون طب  األص  للقدانون الفرنسدي. كمدا سدار يف هدذا االجتدا : القدانون الر سدي  السدو             
  السو سر   اجملر  )اهلنغدددار    النمسا    اهلولن  .
خددذ بهددذا االجتددا  القائدد  بعدد م مانعيددة اخددتال  الدد    يف   .كددذل  اجتهدد  د ل اخددرى اىل اآل9  
 مدد  هددذ  القددوانني هددي قددوانني بلغار ددا  املكسددي   اسددبانيا  شدديلي  كولومبيددا  الربا  دد    ،الددز اج

 االرجنددتني  بددري   ا طاليددا، امددا الدد  ل االسددكن نافية اخلمددس فانهددا التزمدد  يف امددر مواندد  الددز اج  
  .بالقانون السو سر  املتق م ذكر
  اشدنط    مد  الوال دا  االمر كيدة كوال دة نيوجرسددي      .  ق  اخذ  بهذا االجتدا  اخدريًا بعد ٌ   5
  060) ا ها و  غريها.
اذ ان الدز اج حسد     ، 063).  م  ال  ل اليت اخذ  بهذا االجتا  مؤخرًا مجهور دة سدلوفاكيا.  6

   063)جلنسية ا  ال   .القانون السلوفاكي  ت  طواعية بني الطرفني بصر  النظر ع  اجلنس ا  ا
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ان هذ  القوانني ق  هجر  مان  اختال  ال    اال ان بعضها ما  ال  قي  لل    م  رغ  على ال 
  نًا م  خالل الشر ط الشكلية اليت اشرتطها للز اج،  لق  علمنا فيمدا سدب  ان الشدر عة املسديحية     
فر ابع  القوانني املشار اليها سابقًا تو تشرتط الشكلية يف الز اج،  تأثرًا بتل  الشر عة فق  اشرتط 
ن عق  الدز اج  ابع  الشر ط، ففي السو   مثاًل اذا كان الز جان م  مذه  معرت  به يف السو   ف
 ا  كانا م  مذهٍ   ت  على    اح  رجال ال    م  مذهبهما ) هذا شرط قانوني   ان اختلفا مذهبًا
امليتص.  كذا احلال يف اسدبانيا  ت  على    املو ف امل ني ن عق  الز اج  إغري معرت  به يف السو   ف
  069)م ني لغريه .هو ن الز اج د ين  م ني فهو د ين مل   نتسبون للمذه  الكاثوليكي، فا
ن مدد  مجلددة الشددر ط الشددكلية هددو ان تقددام الزجيددا  داخدد  اجملتمدد  الكنيسددي     ا يف الدد منار  فدد
ى  د  كداه  بر تسدتاني ان كدان الز جدان مد  ذلد         لد  ع م  قب  فئة د نيدة معدرت  بهدا    ، ال مناركي

ن العقد   إاملذه ، اما اذا اختلفا يف املذه  ا  كانا ال   نيان بأح  املذاه  املعرت  بها يف الد منار  فد  
عد  ذلد    ب ت  م  خالل املو ف املد ني،  هدو ال ميند  بطيعدة احلدال مد  ان جتدر  مراسيددد  الدز اج          
   065) نية.حس  ما  ؤمنون به م  عقي ة د
 م  هذا  تبني ان هذ  القوانني  ان ابتعد   عد  مدان  اخدتال  الد    يف الدز اج اال انهدا مدا              

 ال  تراعي  جود ال    مد  خدالل الشدر ط الشدكلية لعقد  الدز اج  املتمثلدة باملراسدي   الطقدوس          
 ال  نية املرافقة لعق  الز اج.
 ان  اختال  ال    يف الز اج: د اجملموعة الثانية: اجملموعة املتشبثة مب. 3
د ل القارة االمر كية، تتشب  باختال  ال    كمان   بع يف   ،قوانني يف ا ربا مثةما  ال       
ها ال  ين )املسيحي   منهدا:  عبتشر  م  موان  الز اج، هذا  عين ان هذ  اجملموعة ما  ال  متمسكًةٍ
 د
تيلى ع  السلطان كاماًل يف جمال الز اج الذ    0101القانون الربتغالي الصادر سنة  .0
ح   حتى ان الز اج امل ني ال قيمة له  ال اعتبار يف نظر القانون اال  اذا  بالذا ، للنظام ال  ين 
  066)اقرتن بالز اج ال  ين.
 الذ   0195 سل  هذا املسل  القانون الفنز لي، كذل  القانون البولن   الصادر عام  .3
على اشرتاط الطقوس ال  نية لصحة  كما نص بني املسيحيني   غريه ، نص على حتر   الز اج
  061)الز اج.
فلعله  ع  م  اكثر القوانني اال ربية اعتزا ًا  تشبثًا  0190اما القانون اليوناني الصادر عام  .3
ي: أت  منه على ما  0353اذ نص  املادة ) ،م  موان  الز اج ًامانعبوصفه باالختال  ال  ين 
 اخرى  .  الز اج بني مسيحي  شيص معتن  ل  انٍة ))مين 

 هذا  عين ان اختال  ال     ع  مانعًا م  موان  الز اج يف هدذا القدانون. امدا بالنسدبة الخدتال       
 ي:أت  على ما  0310املذه  فق  نص  املادة )
ا طاملدا ان  )) عق    اج االشياص امليتلفي امللة ا  ال  انة  فقًا لطقوس ملدة ا  د اندة كد  منهمد     

  .هذ  امللة ا  تل  ال  انة معرت  بها يف اليونان  
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اذا كدان الز جدان  نتميدان اىل       اخدتال  املدذه  لد   كدون صدحيحًا،      هذا  عدين ان الدز اج مد   
اخرى  هي ان  أذن بده األسدقف  ان  علد      هذا فضاًل ع  شر ٍط ،معرت  به يف اليونانغري  مذهٍ 
  062)عنه قب  انعقاد .
موان  اختال  العنصر إىل ما تق م قوانني يف د ل اخرى تضيف  مثةا  م  اجل  ر بالذكر ان هذ    
 مد    مدا اىل ذلد ،    ،فال جيو  الز اج مثاًل بني البي   السدود  ،ا  اللون  تع ها م  موان  الز اج

ون  ال دة  كقدان  ،هذ  القوانني قوانني ر د سيا  جنوب افر قيا)سابقًا  فضاًل ع  ع ة  ال ا  امر كية
  061)االباما  فلور  ا  اركنساس  غري ذل  مما  ز   على العشر    ال ة.
 موقف القانون ال  لي:  -
ل   إننالوثائ   املعاه ا  ال  لية فباننا اذا رجعنا اىل ما جاء ااما على صعي  القانون ال  لي ف     

العهد     ن العداملي حلقدوق االنسدان،   فاالعال جن  ما  شري اىل  جود مث  هذا املان  )اختال  ال    ،
 امليثاق اال ربي حلقوق االنسان، كلها تؤك  على حد  االنسدان    للحقوق امل نية  السياسية،ال  لي 
مدا انهدا توكد  امدر تنظدي  هدذ  احلقدوق اىل        ك ضدر رة محا تده مد  جهدة،     أسدرة  يف الز اج  تكدو    

ة مدا هدو موجدود يف املعاهد ا   الوثدائ       القوانني الوطنيدة مد  جهدة اخدرى د ن ان  عدين ذلد  خمالفد       
اذ  تحت  على مجي  ال  ل اليت صادق  على تل  املعاهد ا  ا  الوثدائ  ان حتدرتم بنودهدا      ،ال  لية
 ي: أت  م  االعالن العاملي حلقوق االنسان تنص على ما  06 ال خترقها، فاملادة )

سرة د ن أ  قي  بسب  العدرق ا   ))للرج   املرأة، متى ادركا س  البلوغ ح  التز ج  تأسيس أ
   .…اجلنسية ا  ال    
 ال  توقف االمر على جمرد ع م االخذ مبان  اخدتال  الد    بد  تعد ا  اىل املواند  االخدرى مد          

االختال  يف اجلنس ا  اللون ا  العدرق،  هدذا مدا اكد   اعدالن االمد  املتحد ة للقضداء علدى مجيد            
اذ نددص علددى ضددر رة الغدداء كدد  اشددكال التمييددز العنصددر  ، 0163اشددكال التمييددز العنصددر  لعددام 

ان ك  االشدياص    3) اعطاء احل  يف الز اج لالشياص بغ  النظر ع  اجلنس ا  اللون ا  العرق.
)  فقًا للقانون ال  لي  احرار يف االحتفال بز اجه  حسبما تنص عليه العقي ة ال  نية اليت  ؤمندون  

ل  نيدة هدي الديت متيدز هدذا      اج ال  ين،  هذ  املراسي  ا  الطقوس ا سوغ هل  الز  هبها، معنى ذل  ان
تؤك  إمنا نفًا آن الوثائ  ال  لية املذكورة االقانون،  على هذا ف تطلبه   الز اج امل ني الذ  الز اج م

ذلد  خرقدًا    ضر رة اعطاء الفرصة لالشياص باقامة مراسي  الدز اج الد  ين  لكد  د ن ان  شدك      
غة الشرعية للز اج ))أ  ب على هذا تلتقي الص امل ني املنظ  م  قب  القانون الوطين،النظمة الز اج 
  011)غة القانونية الرمسية ))أ  الز اج امل ني  .بالز اج ال  ين   م  الص

 اخلامتــــة
م  خالل هدذا االسدتعراض الدذ  تضدم  بياندًا ملوقدف الشدر عة اإلسدالمية مد    اج املسدل                 
مسلمة،  م ى مشر عيته،  مقارنة ذل  مبوقف الشر عتني اليهود ة  املسيحية،   م  ث   بإمرأٍة غري

بيددان موقددف القددانون املقددارن، فددإن باإلمكددان بعدد  اإلنتهدداء مدد  هددذا البحدد  أن خنلددص اىل  النتددائ    
  املقرتحا  اآلتية: 
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عليهددا اىل  قد   جد نا أن قدانون األحدوال الشيصدية العراقددي حييد  يف املسدائ  الديت الندص          -0
املذه  احلنفي، تأسيسًا على أن هذا املذه  هو الذ  كان سائ ًا ابان حك  ال  لدة العثمانيدة،  قد     
كان  بسط  ال تده يف تلد  احلقبة، لقد  نعلد  أن مثدة مسدائ  فقهيدة خمتلدٌف بشدأنها بدني هدذا املدذه              
لفقده احلنفدي الدز اج بهدا،      املذاه  األخرى،  م  ذل  ما  رد بص د الز اج باجملوسية، اذ مل جيز ا
 بينما أجا  الفقه الشيعي اإلمامي ذل .

 بناءًا على ما تق م فإننا نقرت  ضر رة تع    قدانون األحدوال الشيصدية النافدذ،  ذلد  بدالنص       
على ضر رة الرجوع فيما ليس بشانه نص، اىل املدذه  اخلداص لكد  عراقدي مسدل ،  عد م جعد         

ملدا متثلده تلد  الوال دة مد  هد ٍر حلد  اإلنسدان يف الد     يف حر دة            الوال ة يف ذل  اىل الفقه احلنفدي، 
العقي ة، األمر الذ   فضي اىل خرق ال ستور العراقي ال ائ  الذ  كف  ذل  احل  بكد  صدراحٍة يف   

 .93  93  90املواد 

لق  اتفق  الشرائ  السما  ة الثالث على ع م مشر عية الدز اج مد  اخدتال  الد    بالنسدبة       -3 

رأة.  معندى ذلد  انده ال جيدو  للمدراة ان تتدز ج مبد  خيالفهدا يف، فاملسدلمة ال تتدز ج اال مبسدل ،            للم

 اليهود ة ال تتز ج اال بيهود ،  املسيحية ال تتز ج اال مبسيحي، ذل  ان احلكمة م  هذا املن  تكاد 

ول يف د د   تكون  اح ة يف ك  هذ  الشرائ ، أال  هي اخلو  على د   الز جدة مد  الدز ال  الد خ    

   جها،حي  ان م  املسّل  به ان املرأة ضعيفة يف هذا اجملال  هي تتأثر ب      جها عاجاًل ا  آجال. 

كذل  اتفق  الشر عتان اليهود ة  املسديحية علدى عد م مشدر عية   اج الرجد  مبد  ختالفده يف         -3
غري  هود ة مسلمًة كاند ،أ   ال   ،بعبارة اخرى انه ال جيو  شرعًا للرج  اليهود  ان  تز ج بأمرأٍة 
مسيحيًة ا  ع مية ال    السما  ،  كذا احلال للرج  املسيحي اذ ال  سوغ لده الدز اج اال مبسديحيٍة،    
ا  غري مسيحية  لك  بشرط دخوهلا يف ال    املسيحي فتكون مسيحيًة بالنتيجة. هذا  عين ان هداتني  
ال  الد    أ  للرجد   املدرأة، اذ ال فدرق يف     الشر عتني ق  جعلتا احلك   اح  بشأن الز اج م  اخدت 
 ذل . 

اما الشر عة االسالمية فأنها ق  فرق  بني   اج املسلمة بغري مسل  فل  جتز ،  بدني   اج املسدل    
بكتابية فأجا ته،   على هدذا  كدون مد  حد  الرجد  املسدل   فقدًا للشدر عة االسدالمية الغدراء ))مد             

 ان  تز ج بأمرأٍة  هود ٍة ا  مسيحية.  مالحظة ما ذكر بهذا الشأن آنفًا  
ان اخلال  حول املسألة االخدرية بدني الشدر عة االسدالمية مد  جهدٍة،  الشدر عتني اليهود دة          -9

 املسيحية م  جهٍة اخرى، إن دل على شيء، فإمنا   ل على رحابة ص ر االسدالم  السدماحة الديت    
ظدر بدني اجنداس البشدر،  مدا الدز اج اال        تحلى بها،  ما شرع م  أحكاٍم تكفد  تقر د   جهدا  الن   

 سيلة فاعلة لتحقي  هذا التقارب،  هو ما  ثب  تكيف االسالم م   اق  احلياة املتطدورة مد  جهدٍة،    
      ل  على أحقيته بالبقاء  اخللود م  جهٍة اخرى.     
جتدا  الد  ين يف جمدال    باال ان قوانني البالد العربية ) منها القانون العراقي  ما  ال  متمسكًة -5

يعة احلال فأن املقصود بذل  االجتا  هو بتنظي  االحوال الشيصية  ال سيما يف موضوع الز اج،  بط
م    هلذا فأننا جن  ان اختال  ال    كمانٍ  ،ما ميث  الشر عة االسالمية الغراء على اختال  مذاهبها
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ن املساس به  عد  مساسدًا   أ  ،ميث  مب أ اساسيًاشاخصًا يف القوانني العربية بوصفه   ب   موان  الز اج
بالنظام العام للمجتم . يف حني ان ليس الختال  املذه  م   جود يف هذ  القوانني،  هذا ما  ؤك  

 التمس  بالشر عة يف هذا اجملال.   
امدا قدوانني الدبالد األجنبيدة فدان املالحدظ عليهدا بصدورة عامدة هدو اضدمحالل الوجدود الد  ين يف              

تها القانونية املتع دة، ال سديما تلد  املتعلقدة باالحدددوال الشيصدية  الديت يف مقد متها موضدوع         انظم
الز اج،  هلذا فأننا الحظنا ان هدددذ  القوانني مل جتع  مد  اخدتال  الد    مانعدًا مد  مواند  الدز اج        

 متسكدددها باملسيحية  اليت كما علمنا جتعله مانعًا رئيسًا.  م  رغ على ال
باالجتددا  الدد  ين يف أنظمتهددا    جمموعددة مدد  القددوانني األجنبيددة مددا  الدد  متمسددكةً  لددهنا ان -6
 هذا االجتا  جيع  م  اختال  ال    مانعًا م  موان  الز اج، ب   ان بعضها قد  امتد  اىل    ،القانونية
 يف التمس  بذل  االجتا .  مان  اختال  املذه    ادًة
 اجتدا  القدوانني    ،لدرئيس بدني اجتدا  الشدرائ  السدما  ة     لع  م  لصحي  القول ان اخلدال  ا  -1

لد     اد ن آخر، فبينما جند  ان ذلد  احملور تمثد  يف اخدتال       الوضعية،  كم  يف الرتكيز على حموٍر
اخدرى هدي    بالنسبة الجتا  الشرائ  املسا  ة، فهو  تمثد  بالنسدبة الجتدا  القدوانني بداالختال  يف امدورٍ      

 قد   كدون مد  الصدحي      ،العنصدر ا  اللون،فضداًل عد  االخدتال  الد  ين      االختال  يف اجلنسية ا 
  هذا املنحى، ذل  انها تدرى يف اتباعهدا انهد  شدع  اهلل امليتدار      حنالقول ا ضًا ان الشر عة اليهود ة 
هل ،  هذا  عين ان هذ  الشر عة ق  خلط  بني االجتا  ال  ين  ؤاًً ان ليس يف بين البشر م   كون كف
 العنصر  يف آٍن  اح .   االجتا 
ان موقف القانون ال  لي ميي  يف الوق  احلاضر اىل  رع التقارب بني ابناء اجلنس البشدر    -2

 ال ر   يف ان ، الواح ،  ل   تحق  ذل  التقارب )حس  هذا املفهوم  اال بز ال املوان  م  طر قة
 الة املوان  املتعلقة بالز اج  دؤد    ن إ على ذل  فإ ،الز اج هو يف مق مة ما حيق  التقارب بني البشر
 بالضر رة اىل الوصول اىل ذل  التقارب املوعود.

 : قائمة املراجع واملصادر
 القرآن الكر  بع  

 :باللغة العربية
 اواًل: الكتب املقدسة:

 التوراة -0
 االجني  -3

 ثانيًا: املعاجم اللغوية والقواميس:

هد ، لسدان العدرب، الد ار    100مكرم االنصار  )   اب  منظور مجال ال    ب  حمم  ب  -9
، 0156املصر ة للتأليف  الرتمجة، طبعة بوالق، القاهرة، ب  ن سنة طب  كذل  طبعدة دار صدادر   

 بري  .
هدد ، مجهدرة اللغدة، طبعدة      330األ د ، اب  در   ابو بكر ب  حمم  احلسد  البصدر  )    -5
 هد، بري  .0399، 0دار صادر، ط
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م، مكتبدة لبندان،   0211بطرس، حمديط احملديط، نسدية طبد  االصد  عد  طبعدة        البستاني   -6
 هد، بري  .0326
حتقي  امح  عب   –تاج اللغة  صحا  العربية  –اجلوهر ، امساعي  ب  محاد، الصحا   -1
 هد، مصر.  0311الغفور عطارة دار الكتاب العربي، 
قداموس، طبعدة دار صدادر،    الزبي  ، حمم  مرتضى احلسني، تاج العدر س مد  جدواهر ال    -2
 01654، بري    كذل  طبعة جمم  اللغة مبصر، 0166
هدد ، القداموس احملديط، دار الفكدر،      201الفري   آباد ، جم  ال    حمم  ب   عقوب )   -1
 ، بري  ،  كذل  طبعة أخرى، مؤسسة احلليب  شركا ، القاهرة، ب  ن سنة طب .0112
هد ، املصبا  املدنري يف غر د  الشدر      111املقر  )  الفيومي، امح  ب  حمم  ب  علي  -01
 .0102الكبري، املطبعة األمري ة، 

 ثالثًا: تفسري القرآن:

هدد ، ر   املعدداني يف  0311اآللوسدي، أبدو الفضد  شدهاب الدد    حممدود البغد اد  )         -00
 تفسري القرآن العظي   السب  املثاني، إدارة الطباعة املنري ة، ب  ن سنة طب ، مصر.

هد ، تفسري القرآن 919اب  كثري، عماد ال    ابو الف اء امساعي  القرشي ال مشقي )   -03
 العظي ، دار إحياء الكت  العربية، مطبعة عيسى البابي احلليب  شركا .

هد ، انوار التنز    أسرار التأ    دار اجلب ، 625البيضا  ، ناصر ال    الشريا   )  -03
 بنان.ب  ن سنة طب ، بري  ، ل
 ، مصر.0132، 0 ، التفسري الكبري، املطبعة البهية، ط616الرا  ، فير ال    )   -09
السبز ار ، عب  االعلى املوسو ، مواه  الرمح  يف تفسري القرآن، مطبعة ال  واني،  -05
 ، بغ اد.0121، 3ط
 ، بري  .0125، 00سي  قط ، يف  الل القرآن، دار الشر ق، ط -06
هد ، جمم  البيدان يف تفسدري القدرآن، دار    592و علي الفض  ب  احلسني )  الطربسي، أب -01
 ، بري  .0151الفكر  دار الكتاب اللبناني، 

 رابعًا: علوم القرآن:

 اجلصاص: أبو بكر أمح  ب  علي الرا  ، املطبعة البهية، مصر. -02
 خامسًا: املراجع الفقهية: 

 الفقه الشيعي االمامي: -أ
هددد ، املكاسدد ، حتقيدد   تعليدد  السددي  حممدد  كالنددرت،  0320تضددى )  األنصددار ، مر -01

 -31 -69هد، النجدف األشدر .   0313، 0منشورا  جامعة النف ال  نية، مطبعة اآلداب، ط
، 0اجلميلددي، عبدداس، املرشدد  اىل االحكددام اجلعفر ددة يف االحددوال الشيصددية، مطبعددة النعمددان، ط  

 ، النجف األشر .0152
 ، النجف األشر .0161، 05اج الصاحلني، مطبعة النعمان، طاحلكي ، حمس ، منه -30
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، بدري  ، لبندان.   0111، 0احلكي ، حمم  سعي ، االحكدام الفقهيدة، دار الصدفوة، ط    -33
هددد ، شددرائ  616احللددي، أبددو القاسدد  جندد  الدد    جعفددر بدد  احلسددني املعددر   بدداحملق  )    -33

 ، بري  ، لبنان.0123، 0طاالسالم يف مسائ  احلالل  احلرام، مؤسسة الوفاء، 
احللي، عب  الكر   رضا، االحكام اجلعفر ة يف االحوال الشيصدية، مطبعدة حجدا  ،     -39
 ، القاهرة.0191، 3ط
، 36اخلددوئي، ابددو القاسدد  املوسددو ، منهدداج الصدداحلني، مطبعددة العمددال املركز ددة، ط      -35
 ، بغ اد.0121
 ة.اخلوئي، ابو القاس  املوسو ، املسائ  املنتيب -36
السبز ار ، عب  األعلدى املوسدو ، مهدذب االحكدام يف بيدان احلدالل  احلدرام، مطبعدة          -31
 ، النجف األشر .0123اآلداب، 
، 0112، 9السيسددتاني، علددي احلسدديين، منهدداج الصدداحلني، دار املددؤرخ العربددي، ط       -32
 بري  ، لبنان.
، بددري  ، 0116ربددي، السيسددتاني، علددي احلسدديين، املسددائ  املنتيبددة، دار املددؤرخ الع  -31
 لبنان.
هد ، النها ة يف جمرد الفقده  الفتدا ى، دار   961الطوسي، أبو جعفر حمم  ب  احلس  )   -31
 ، بري  ، لبنان.0121، 3الفكر العربي، ط
هدد ،  165العاملي،     ال    ب  علي بد  امحد  اجلبعدي املعدر   بالشدهي  الثداني )         -30
شقية، حتقي   تعلي  السي  حمم  كالنرت، جامعة النجف ال  نيدة،  الر ضة البهية يف شر  اللمعة ال م
 ، النجف االشر .  0161، 0ط
 ، بري  ، لبنان. 3116، 9امل رسي، حمم  تقي، الفقه اإلسالمي،دار القارئ، ط -33
هد  جواهر الكالم يف شر  شرائ  االسالم، دار الكت  0366النجفي، حمم  حس  )   -33
 هد، النجف األشر .0311، 6االسالمية، ط
 الفقه احلنفي: -ب
هد ، شدر  فدت  القد  ر،    260أب  اهلمام احلنفي، كمال ال    حمم  ب  عب  الواح  )   -33
 هد، مصر.0305، 0املطبعة الكربى األمري ة، ط
هد ، حاشية رد احملتار على ال ر امليتار، شر  تندو ر  0353أب  عاب   ، حمم  امني )   -39
 ، بري  .0111كر، االبصار، دار الف
رفة للطباعدة  املبسدوط، السرخسي، مشس الد    أبدو بكدر حممد  بد  أبدي سدهي  احلنفي،        -35
 ، بري  .0112 النشر، 
هددد ، بدد ائ  الصددنائ  يف ترتيدد   521الكاسدداني، عددالء الدد    أبددو بكددر بدد  مسددعود )    -36
 ، بري  .0123، 3الشرائ ، دار الكتاب العربي، ط
م  علماء اهلن ، الفتا ى اهلن  ة " يف مذه  االمام أبي حنيفة "،  نظام ال   ،  مجاعة -31
 ، د ار بكر، تركيا.0113، 3املكتبة االسالمية، ط
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  الفقه املالكي: -ج
، بغد اد، مطبعدة   0111هدد  امل  ندة الكدربى، مكتبدة املثندى،      011)  مالد    ب  أندس،  -32
 هد.0319باال فسي  ع  طبعة بوالق سنة 
هد ، شر  اخلرشي،  بهامشده حاشدية الغد   ،    0010عب  اهلل حمم  )  اخلرشي، أبو  -31
 هد، مصر.0301، 3املطبعة الكربى األمري ة ببوالق، ط
هد ، شر  الزرقداني علدى موطدأ االمدام مالد ، دار الفكدر،       0111الزرقاني، حمم  )   -91
 ، مصر.0136
 الفقه الشافعي: -د
فعي، حتفدة احملتداج بشدر  املنهداج املطبعدة      اب  حجر اهليثمدي، شدهاب الد    أمحد  الشدا      -90

 السلفية، بومبا ، اهلن ، ب  ن سنة طب .
هد ، األم، دار املعرفة للطباعة  النشر، 319الشافعي، أبو عب  اهلل حمم  ب  أدر س )   -93
 ، بري  .0113، 3ط
 الفقه احلنبلي: -هد
هدد ، املغين،مكتبدة   631  ، ابو حمم  عب  اهلل بد  امحد  بد  حممد  املق سدي )     هاب  ق ام -93
 طبعدة   –مكتبة الكليا  األ هر ة، املطبعة اليوسفية، ب  ن سنة طب ، القداهرة   –اجلمهور ة العربية 

 ، مصر.0161، 0أخرى، املغين "  بهامشه الشر  الكبري "، مطاب  سج  العرب، ط
أحكدام أهد    هدد ،  150اب  القي  اجلو  ة، أبو عبد  اهلل حممد  بد  ابدي بكدر الزرعدي )         -99
 الذمة.
 الفقه الظاهر : - 
هدد ، احمللدى، املكتد  التجدار      956اب  حزم، أبو حممد  علدي االن لسدي الظداهر  )       -95

 للطباعة  النشر  التو   ، ب  ن سنة طب ، بري  ، لبنان.
 الفقه االباضي: - 
دار أطفي ، حمم  ب   وسف، شر  كتاب الني   شفاء العلي ، مكتبة االرشاد، جد ة،  -96
 .0113، 3الفت ، بري  ، ط
 الفقه الشيعي الز   : - 
هدد ، الدر ض النضدري شدر  جممدوع      0330السياغي، شر  ال    احلسني ب  أمح  )   -91
 ، الطائف، السعود ة.0162، 3الفقه الكبري، مكتبة املؤ  ، ط
 ط: الفقه املقارن:
، 0122لكتد  العلميددة،  اجلز در ، عبد  الدرمح ، الفقده علددى املدذاه  األربعدة، دار ا       -92
 بري  ، لبنان.
، 0111، 6مغنيه، حمم  جواد، الفقه علدى املدذاه  اخلمسدة، دار العلد  للمال دني، ط      -91
 بري  ، لبنان.
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مغنيه، حمم  جواد، أحكام الز اج  الطالق على املذاه  اخلمسة، دار العل  للمال ني،  -51
 ، بري  ، لبنان.0161، 0ط

 نبوي الشريف:سادسًا: مراجع احلديث ال

هددد ، فددت  البددار  علددى صددحي    235ابدد  حجددر العسددقالني، أبددو الفضدد  امحدد  )     -50
 ، بري  .0121، 0البيار ، دار الكت  العلمية، ط
هد ، اجلدام  الصدحي ، مطبوعدا     356البيار ، ابو عب  اهلل حمم  ب  امساعي ، )   -53

 حمم  علي صبي   أ الد ، ب  ن سنة طب ، مصر.
هد ، السدن ، حتقيد  حممد  فدؤاد     311 ، أبو عيسى حمم  ب  عيسى ب  سورة )  الرتمذ -53

 ، مصر.0131، 0عب  الباقي، مكتبة  مطبعة مصطفى البابي احلليب  أ الد ، ط
هدد ،  سدائ  الشديعة اىل حتصدي      0019احلر العاملي، حممد  بد  احلسد  بد  علدي، )        -59

إحياء الرتاث العربي، بد  ن سدنة طبد ، بدري  ،     مسائ  الشر عة حتقي  عب  الرحي  الشريا  ، دار 
 لبنان.
هدد ، مد  ال حيضدر  الفقيده، مطبعدة      320الص  ق، حمم  ب  علي ب  بابو ده القمدي )     -55
 هد، النجف األشر .0312، 9النجف، ط
هددد ، االستبصددار، فيمددا اختلددف مدد   390الطوسددي، أبددو جعفددر حممدد  بدد  احلسدد  )     -56
، 3املوسدو  اخلرسدان، دار الكتد  االسدالمية، مطبعدة النجدف، ط      االخبار، حتقي   تعلي  حسد   
 ، النجف األشر .0151
هد ، الفر ع م  الكايف، حتقي  علي أكرب 331الكليين، حمم  ب   عقوب ب  اسحاق )   -51

 هد، بري  ، لبنان.0910، 3الغفار ، دار صع   دار التعار ، ط
، بدري  ،  0113حي ، دار الفكدر،  هدد ، الصد  360مسل  ب  احلجا  النيسدابور  )    -52
 لبنان.

 :وعلومها االديان تأريخسابعًا: 

د. أ غس ، ر هلن ، الكنز املرصود يف شر  قواع  التلمود، ترمجة  وسف نصر اهلل،  -51
 ، بري  .0162، 3ط
 ، بغ اد.0112، 5احلسين، عب  الر اق، الصائبون يف حاضره   ماضيه ، ط -61
ئبة املندد ائيون، ترمجددة نسددي  بدد     غضددبان ر مددي، مطبعددة   درا  ر، الليدد  ، الصددا -60
 ، بغ اد.0121، 3ال  واني، ط
هد ، املل   النِح ، مطبوع يف هام  الفصد   592الشهر ستاني، حمم  عب  الكر   )   -63

 يف املل   االهواء  النح ، مكتبة املثنى، ب  ن سنة طب ، بغ اد.
 اليهددود، مكتبددة غر دد ، دار اهلنددا للطباعددة،    د.  ايف، علددي عبدد  الواحدد ، اليهود ددة    -63
0111. 

 املصادر القانونية: ثامنًا:

 قانون االحوال الشيصية:  -أ
 ، القاهرة.0115، 3أبو  هرة، حمم ، االحوال الشيصية، دار الفكر العربي، ط -69
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، 0119د. ابددو العيددنني، بدد ران، الددز اج  الطددالق يف الشددر عة االسددالمية  القددانون،      -65
 سكن ر ة.اال
الرب ، حممد   كر دا، االحكدام األساسدية ل سدرة االسدالمية يف الفقده  القدانون، معهد            -66

 ، مصر.0119ال راسا  االسالمية بالزمال ، دار االحتاد العربي للطباعة، 
 ب  مشعون، مسعود حا ، االحكام الشرعية يف االحوال الشيصية لإلسرائيليني. -61
 ، أحكام االسرة للمصر ني غري املسلمني، منشأة املعار ، ب  ن تناغو، مسري عب  السي -62
 سنة طب ، االسكن ر ة.
 ، بري  .0121د. اجلمال، مصطفى قانون االسرة لغري املسلمني، ال ار اجلامعية،  -61
حبشي، ألفي بقطر،  منر، حمم  حممود، االحدوال الشيصدية للطوائدف غدري االسدالمية       -11
 ، القاهرة.0151، 0ر النشر للمطبوعا  اجلامعية املصر ة، طم  املصر ني، مطاب  دا
 ، بغ اد.0163خرّ فة، عالء ال   ، شر  قانون االحوال الشيصية، مطبعة املعار ،  -10
د. الرافعي، مصطفى، االحوال الشيصية يف الشر عة االسالمية  القوانني اللبنانيدة، دار   -13
 ، بري  .   0123، 0الكتاب اللبناني، ط
، 1د. السباعي، مصطفى، شر  قانون االحوال الشيصدية، مطبعدة جامعدة دمشد ، ط     -19
 ، دمش .0165
 ، مصر. 0115د. سالمة، امح ، الوجيز يف االحوال الشيصية، مؤسسة دار التعا ن،  -15
د. شحاته، شفي ، أحكام االحوال الشيصية لغري املسلمني م  املصر ني، جامعة ال  ل  -16
 01614ال راسا  العربية العالية،  العربية، معه 
، 9عب  اهلل، عمر، أحكام الشر عة االسالمية يف االحدوال الشيصدية، دار املعدار ، ط    -11
01634 
مطبعدة   ،د. عب  احلمي ، حمم  حميدي الد   ، االحدوال الشيصدية يف الشدر عة االسدالمية       -12
 السعادة، ب  ن سنة طب ، مصر.
، 0126، 3حددوال الشيصددية، طبدد  الدد ار العربيددة، ط  فتيددان، فر دد ، شددر  قددانون اال  -11
 بغ اد.
، 3كام  عثمان، االحوال الشيصية ل جان   املصر ني، مطبعدة الفجالدة اجل  د ة، ط    -21
 ، مصر.0152
الكرباسي، حمم  علي ابراهي ، شر  قانون االحدوال الشيصدية، دار احلر دة للطباعدة،      -20
 ، بغ اد.0121
ملبادئ القانونية يف أحكام حمكمة التمييز " قس  االحوال الشيصدية  املشاه  ، ابراهي ، ا -23
 ، بغ اد. 0121"، مطبعة أسع ، 
 ، بغ اد.0163، 0ناجي، حمس ، شر  قانون االحوال الشيصية، مطبعة الرابطة، ط -23
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 القانون ال  لي اخلاص: -ب
 أحكدام اجلنسدية "،    د. ال ا د ، غال  علي، القانون ال  لي اخلاص " النظر دة العامدة   -29
 ، بغ اد.0119، 0مطبعة أسع ، ط
د. كرم، عب  الواح ، االحوال الشيصدية يف القدانون الد  لي اخلداص العراقدي، مطبعدة        -25
 ، بغ اد.0111املعار ، 
 اصول القانون  القانون امل ني: -ج
 ، بغ اد.0196د. الذنون، حس  علي، النظر ة العامة لاللتزام،  -26

 ائل اجلامعة:الرس تاسعًا:

السامرائي، علي عب  الر اق، أحكدام الصدغري يف الشدر عة االسدالمية، رسدالة ماجسدتري        -21
 .0111مق مة اىل جامعة بغ اد، كلية اآلداب، آب، 

 : املصادر العامة:ًاراشع

 ،طهران، ا ران.0110اب  الن   ، الفهرس ، طبعة دانشكا،  -22
 ، مصر.0110الز اج  آثار ، دار الفكر العربي، ابو  هرة، حمم ، حماضرا  يف عق   -303
اجلبور ، حسني خلف، الز اج  بيان أحكامده يف الشدر عة االسدالمية، مطبعدة اآلداب،     -21
 ، النجف األشر .0113
، 3د.   دددد ان، عبدددد  الكددددر  ، أحكددددام الددددذمّيني  املسددددتأمنني يف دار االسددددالم، ط      -11
 ،بغ اد.0116
كددام املرتدد  يف الشددر عة االسددالمية، مطدداب  دار اهلاشدد ،   لددر اق، أحنعمان السددامرائي، -10
 ، بري  .0162
، 0113، 0د. عثمددان أمحدد ، التشددر   االسددالمي ل سددرة، دار الطباعددة احملم  ددة، ط   -13
 القاهرة.
املراغددي، عبدد  اهلل، الددز اج  الطددالق يف مجيدد  االد ددان، كيفيددة التعر ددف باالسددالم،       -13
 ، مصر.0166
 ، بغ اد.0152  ال   ،األسرة  املرأة، شركة الطب   النشر األهلية، د. الناهي، صال -19
د.  ايف، علي عب  الواح ، االسرة  اجملتم ، دار إحياء الكتد  العربيدة، مطبعدة عيسدى      -15
 ، القاهرة.0152، 9البابي احلليب  شركا ، ط

 عشر: املصادر املرتمجة:حادي 

 املغاربدة، مقالدة منشدورة يف امللحد  القضدائي       هور، احلر، االحوال الشيصية للعرب بدني  -16
 ، املغرب.0119السنة الثانية، مارس )آذار ، 

 عشر: اجملالت والدوريات:ثاني 

 01204، الع د الراب ، لسنة 0116جمموعة االحكام الع لية، الع د الراب ، لسنة  -11
 د الرابدد ، السددنة ،  العدد0139جملددة القددانون  االقتصدداد املصددر ة، العدد د اال ل، لسددنة   -12
 01334الثالثة، 
 01264جملة القضاء " العراقية " الع د اال ل،  -11
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. السدنة  05جملة القضاء  القانون املغربية، جملة تص ر ع    ارة الع ل املغربية، العد د   -011
 01634 – وليو  –، السنة السادسة، ما و 51، الع د 0151الثانية،  نا ر " كانون الثاني "، 
 954 ، السنة الثانية، الع د الثاني السنة 9النشرة القضائية، الع د )-010
 الوقائ  العراقية، اع اد متفرقة. -013
 عشر: الدساتري والقوانني:ثالث 

 ال ساتري  القوانني امل نية: -أ
 .0111دستور مجهور ة العراق املؤق  الصادر يف متو  -013
 31154دستور مجهور ة العراق ال ائ  لعام  -019
 .0150لسنة  91القانون امل ني العراقي النافذ رق   - 015

 الشخصية: األحوالقوانني  -ب

 املع ل. 0151لسنة  022الشيصية العراقي رق   األحوالقانون  -016
 01314لسنة  35الشيصية املصر  رق   األحوالقانون  -011
 01164لسنة  60الشيصية األردني رق   األحوالقانون  -012
 01294اجلزائر  لعام  األسرةقانون  -011
 01564لسنة  66الشيصية التونسية ع د  األحوالجملة " قانون "  -001
 01514لسنة  15-011الشيصية املغربية رق   األحوالم  نة " قانون "  -000
 01334قانون حقوق العائلة اللبناني  لسنة  -003
 الشيصية السور . األحوالقانون  -003
 لوثائق:عشر: ا رابع

الصددادر عدد  اجلمعيددة العامددة ل مدد  املتحدد ة يف عددام   اإلنسددانالعدداملي حلقددوق  اإلعددالن -009 
01924 
 01664املتح ة يف عام  األم االتفاقية ال  لية للحقوق امل نية  السياسية الصادرة ع   -005
تحد ة يف عدام   القضاء على التمييز ض  املرأة الصادر ع  اجلمعية العامدة ل مد  امل   إعالن -006
01614 
التمييز العنصر  الصدادر عد  اجلمعيدة     أشكالاألم  املتح ة للقضاء على مجي   إعالن -001
 .0163العامة ل م  املتح ة يف عام 

 باللغة االنكليزية:
118- D. Jamal J. Nasir, the status of women under Islamic law, and 

under modern Islamic legislation, second edition, 1996, London.          
 

119- The danish center for human rights freedom of religion in Denmark, 

1997, Denmark.     
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 هوامش البحث:
بني املقصود بك  هذ  االلفا : عب ة اال ثان  االصنام  املرت   املشر  يف نسنحا ل ان  .0
 الفقرا  الالحقة. 
 ، بري  ،0122دار الكت  العلمية،  ر ، الفقه على املذاه  االربعة،عب  الرمح  اجلز  .3
 كذل  د. مصطفى الرافعي، االحوال الشيصية يف الشر عة االسالمية  القوانني  16د  15ص 
 .  013د  010ص ، عمان، 0123، 0دار الكتاب اللبناني، طاللبنانية، 
مطبعة  لشيصية يف الشر عة اإلسالمية،األحوال ام  هذا حمم  حمي ال    عب  احلمي ،  قر ُ  .3
 . 66ص السعادة،مصر،
 . 1، ص5ج، بري  ،0113دار املعرفة، انظر: االمام الشافعي، االم، .9
، الكاساني )فقه 95، ص 5، ج0112السرخسي )فقه حنفي  املبسوط، داراملعرفة،بري  ، .5

حنفي ،  . اب  اهلمام احلنفي )فقه310، ص 3، ج0123حنفي  ب ائ  الصنائ ، بري  ،
، الفتا ى اهلن  ة 319، ص 3هد،ج0305اهل ا ة  شر  فت  الق  ر، املطبعة األمري ة،مصر،
، ص 0، م0113)فقه حنفي ، تأليف مجاعة م  علماء اهلن ،املكتبة اإلسالمية، د اربكر،

 ً.   011، املطبعة البهية، مصر، ص 3، ابو بكر اجلصاص )فقه حنفي   احكام القرآن، ج320
، ص 9، ج3، م0111ال  )فقه مالكي  امل  نة الكربى،مكتبة املثنى، بغ اد، االمام م .6
 .  051، ص 3،  ج0136شر  الزرقاني، دار الفكر، مصر،  ،، الزرقاني)فقه مالكي 316
، 0، االمام الشافعي، احكام القرآن، ج1، ص 5االمام الشافعي )فقه شافعي ، االم، ج .1
املنهاج )فقه شافعي ،املطبعة السلفية،بومبا ، ،  اب  حجر، حتفة احملتاج بشر  021ص 
 .  333، ص 1ب  ن سنة طب ، ج
 .          521، ص 6اب  ق امة )فقه حنبلي ، املغين، املطبعة اليوسفية، ب  ن سنة طب ، ج .2
)فقه  اهر    احمللى، املكت  التجار ، بري  ، ب  ن سنة طب ،  1اب  حزم الظاهر   .1
 .      995، ص 1ج
، 0113، 3، دار الفت ، ط6 وسف اطفي  )فقه اباضي ، شر  الني ، جحمم  ب   .01
 . 36بري  ، ص 
م  الذ   ذهبوا اىل هذا الرأ  م  فقهاء االمامية الق امى حمم  حس  النجفي، جواهر  .00

،  م  035هد، ج، ص 0311، النجف األشر ، 6الكالم، دار الكت  اإلسالمية، ط
، النجف 05حلكي ، منهاج الصاحلني، مطبعة النعمان، طالفقهاء احمل ثني  املعاصر  ، حمس  ا
))املعامال    كتاب  3، اخلوئي، منهاج الصاحلني، ج315، ص 3، ج0161األشر ، 
، حمم  311، ص 0121، بغ اد، 36، مطبعة العمال املركز ة، ط0321النكا ، مسألة 

بري  ، لبنان،  ،06، املسألة 0111، 0سعي  احلكي ، االحكام الفقهية، دار الصفوة، ط
، بري  ، 3116، 0، دار القارئ، ط9، حمم  تقي امل رسي،الفقه اإلسالمي، ج301ص 
 ،. 010ص
، ص 9، ج0162، الطائف، 3السياغي )فقه      ، الر ض النضري، مكتبة املؤ  ، ط .03
 .    69د  63



 
 املقارن  القانون السما  ة الشرائ  بني  اج املسل  بغري املسلمة:دراسة حتليلية مقارنة 

 

015 

 .     5املائ ة /  .03
  ، رد  احملتار، ، اب  عاب 1، ص 5، الشافعي،األم، ج96، ص 5السرخي،املبسوط، ج .09
، د. ب ران 521، ص 6، اب  ق امة، املغين، ج996، ص 3، ج0111دار الفكر، بري  ، 

ابو العينيني، العالقا  اإلجتماعية بني املسلمني  غري املسلمني، مؤسسة شباب اجلامعة، 
 .        95، ص0129اإلسكن ر ة، 
، النجف 0151، 3الطوسي، االستبصار،دار الكت  اإلسالمية،مطبعة النجف، ط .05
، احملق  احللي،شرائ  اإلسالم، مؤسسة الوفاء، 021د  012، ص 3األشر ، ج
 . 502، ص 3،بري  ، ج0،0123ط
، 312، ص 3 هذا هو ما اختار  املتأخر ن يف املذه ، انظر شر  اال هار، ج .06

 . 336، ص 3هد، مصر، ج3،0301اخلرشي،شر  اخلرشي،املطبعة الكربى األمري ة، ط
 . 330 \البقرة  .01
  31 \التوبة  .02
، 0121، 0، دار الكت  العلمية، ط1اب  حجر العسقالني،فت  البار  على البيار ، ج .01
 .          531بري  ، ص 
د    333، ص 0، ابو بكر اجلصاص، أحكام القرآن، ج995، ص 1اب  حزم، احمللى، ج .31
333             .  

  .            01املمتحنة /  .30

، د. ب ران ابو العينني، مص ر 305لفقه على املذاه  اخلمسة، ص حمم  جواد مغنية، ا .33
 .                99ساب ، ص 
، نقاًل ع  عب  املتعال اجلرب ، جرمية الز اج بغري 2، ص2اب  سع ، الطبقا  الكربى، ج .33

 . 33، مصر، ص 0123املسلما  فقهًا  سياسة مطبعة دار البيان، 
اب النكا ، باب حتر   مناكحة الكفار حتى اه  الكتاب، احلر العاملي،  سائ  الشيعة،، كت .39
،الكليين،الفر ع م  901، ب  ن سنة طب ، بري  ، ص 09دار إحياء الرتاث العربي، ج
 .09، ص 3هد،بري  ،ج340910الكايف، دار التعار ،ط
  .     901 رد هذا احل    يف الوسائ  للحر العاملي، كتاب النكا ، باب ما حيرم بالكفر، ص  .35
 .      63، مصر ص0132، 0، املطبعة البهية، ط 1الفير الرا ى، التفسريالكبري،ج  .36
 أ  امور النكا .              .31
 كذل  الفير  95، نقاًل ع  د. ب ران، مص ر ساب ،ص 01املا رد ، احلا   الكبري،ج .32
       63الرا  ، مص ر ساب ، ص 
لرج  املؤم   تز ج اليهود ة  النصرانية انه سئ  ع  ا  رد يف احل    ع  االمام الصادق  .31

؟ فقال: د اذا اصاب املسلمة فما  صن  باليهود ة  النصرانية ؟ قل :  كون له فيها اهلوى، 
قال: فأن فع  فليمنعها م  شرب اخلمر  اك  حل  اخلنز ر  اعل  ان عليه يف د نه يف تز جيه 
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 0321، 9، مطبعة النجف، ط3ج ا اها غضاضة.انظر الشيخ الص  ق، م  ال حيضر  الفقيه،
 .  هذا احل    ال  فه  منه احلرمة بق ر ما  فه  منه الكراهة. 351هد، النجف االشر ، ص 
الز اج املنقط  هو ضرٌب م  ضر ب الز اج، بي  أن اإلختال  االساس بينه  بني الز اج  .31

ا حاجة لطالق، كذل  ال ال ائ   كم  يف ان امل ة فيه حم دة  مؤقتة  نتهي الز اج بأنتهاءها د من
توارث فيه ))اال باالشرتاط يف العق   .  لق  اتف  املسلمون مجيعه  على مشر عية هذا الز اج 
م  حي  التشر   ابت اًء  العم  به برهة م  الزم  االانه  اختلفوا يف نسيه، فذه  اجلمهور 
ة  قولون مبشر عيته  بع م اىل انه نسخ فزال  صفة املشر عية عنه، بينما بقي الشيعة االمامي
 نسيه، لكٍ   جهٌة هو موليها،ال حم  إلستقصائها ها هنا.                                                 

، عباس اجلميلي،  املرش  اىل 305حمم  جواد مغنية، الفقه على املذاه  اخلمسة، ص  .30
، النجف 0152، 0ن، ط، مطبعة النعما0االحكام اجلعفر ة يف االحوال الشيصية، ج
 ، عب  الكر   احللي، االحكام اجلعفر ة يف االحوال 10، مادة )33االشر ، ص 
.  جت ر االشارة اىل ان القائلني بهذا الرأ  م  الفقهاء 33  ص 031الشيصية،املادة )

املتق مني، شيخ الطائفة الطوسي، انظر النها ة يف جمرد الفقه  الفتا ى، دار الفكر العربي، 
، ص 3،  احملق  احللي، انظر شرائ  االسالم، ج951، بري  ، لبنان، ص 0121، 3ط
الذ   قول ))ال جيو  للمسل  نكا  غري الكتابية امجاعًا،  يف حتر   الكتابية م  اليهود  502

 النصارى ر ا تان اشهرهما املن  يف النكا  ال ائ   اجلوا  يف املؤج   املنقط   مل  
اء املعاصر   القائلني بهذا الرأ ، علي احلسيين السيستاني، انظر املسائ  اليمني  . م  الفقه
،  منهاج 315، ص 129، بري  ، مسألة 0116املنتيبة، كتاب النكا ،دار املؤرخ العربي،
 .          61، ص315، بري  ، مسألة 0112، 9،دار املؤرخ العربي،ط3الصاحلني، ج
اخلمسة،   ذكر مغنيه يف كتابه هذا ان احملاك  الشرعية  حمم  جواد مغنية، الفقه على املذاه  .33

 اجلعفر ة يف لبنان تز ج املسل  بالكتابية  تسج  الز اج  ترت  عليه مجي  االثار.    
 .  015البقرة/  .33
 . 0البينة /  .39
د. حسني خلف اجلبور ، الز اج  بيان  61، ص 6الفير الرا  ، التفسري الكبري، ج .35
، عمر عب  اهلل، احكام الشر عة االسالمية يف 019سالمية،  ص احكامه يف الشر عة اال
 . 010،، ص 0163، 9االحوال الشيصية، دار املعار ، ط
. اب  حزم، مص ر 310، ص 3الكاساني، مص ر ساب ، ج ،، ص  5الشافعي، االم، ج .36
 . 995، ص 1ساب ، ج
 .  513، ص 6اب  ق امة، مص ر ساب ، ج .31
، النجف 0126، مطبعة اآلداب، 35االحكام، جعب  االعلى السبز ار ، مهذب  .32
 .      62االشر ، ص 
 .  513اب  ق امة، مص ر ساب ، ص  .31
  .        333د  333، ص 0أبو بكر اجلصاص، مص ر ساب ، ج .91
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  رد يف ر ا ة اخرى قوله )مجرة  ال )مخرة .         .90
 .     513، ص 6اب  ق امة، مص ر ساب ، ج .93
 . 61د  62، ص 35لى السبز ار ، مهذب االحكام، ج انظر بهذا الص د، عب  االع .93
 :،الذ   قول010، ص9انظر بهذا الص د،حمم  تقي امل رسي، الفقه اإلسالمي،ج .99

) األشبه احللية مطلقًا، الكراهة تشت  عن  ع م احلاجة  عن  احتماال  الغضاضة يف 
أثري على األ الد خوفًا ال   ، ختف م  املتعة  م  البله،  ق  حترم اذا كان  هنا  خمافة الت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            حقيقيًا .                                                                                                                    

اتف  احلنفية  الشافعية  املالكية على كراهة تز    احلرة الكتابية دمية ا  مستأمنة   رد ع   .95
احلنابلة  ر ا ة ع  املالكية ان هذا الز اج جائز مطلقًا د ن كراهة. اما الكتابية احلربية فان 
اهة يف احلربية  حترميية ال تنز هية. انظر اجلز ر  الكراهة فيها اش ، بينما  رد ع  احلنفية ان الكر
 .           11د  16ن الفقه على املذاه  االربعة، الطبعة املذكورة، سابقًا، ص 
 .                                             1، ص 5الشافعي، االم، ج .96
                                  .                        513د  521، ص 6اب  ق امة، مص ر ساب ، ج .92
 ذه  الشيعة االمامية اىل ان للز ج منعها م  ك  ما ذكر، انظر احملق  احللي، شرائ  اإلسالم،  .91
       .                501، ص 3ج
، اب  اهلمام احلنفي، اهل ا ة  شر  فت  2، ص5انظر بص د ما تق م الشافعي، االم، ج .51
 .          16،ص 9لرمح  اجلز ر ،الفقه على املذاه  األربعة، ج، عب  ا319، ص 3الق  ر، ج
 .               51، ص5السرخسي، مص ر ساب ، ج .50
ان هذا فرض نادر  متعذر )أ   جود االمة  يف الوق  احلاضر لكنه  ذكر كجان  م  اجلوان   .53
 العلمية  ال اكثر .         
       .             011، ص 3اجلصاص، مص ر ساب ، ج .53
 .      0/  32سفر التكو  ، اصحا   .59
 .      01د  03، 39سفر اخلر ج، اصحا   .55
  .      2د  0/  1سفر التثنية، اصحا    .56

  .             09د  00/  1سفر عزرا، اصحا   .51

 .         00د  0/  01سفر عزرا اصحا   .52
ا جتيز ك  عقود النكا  املعقودة  لو رجعنا اىل مبادئ الشر عة االسالمية يف هذا اجملال لوج نا انه .51

اجر   على  ف  شر عته  اخلاصة ما متى  ،بني االقوام  االجناس االخرى مهما كان  د انته 
الجناس االخرى  ان اختلفوا ل: ))لك  قوٍم نكا     هذا ميث  قمة االحرتام عماًل بقوله 

ة لتصحي  اال ضاع املتعلقة معنا يف العقي ة م  جهة، كما انه ميث  نزعة الشر عة االسالمي
الن القول خبال  ذل   ،اخرى باالمور اخلطرية  )كأمور الز اج   احلك  بصحتها م  جهٍة
 تنج  عنه ا ضاع غا ة يف اخلطورة.  
 . 10د. ر هلن  ا غس ، الكنز املرصود يف شر  قواع  التلمود، ص  .61
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منشورة يف امللح  القضائي، جملة انظر احلر هور، االحوال الشيصية للعرب ني املغاربة، مقالة  .60
د ر ة  ص رها طلبة املعه  الوطين لل راسا  القضائية بالرباط، املغرب، السنة الثانية، مارس 

، الذ   ذكر ان م  موان  الز اج عن  العرب ني )اليهود  املغاربة هو اختال  30، ص 0119
عق  بينهما اال اذا رغ  الطر  االخر ال    فأذا كان اح  االثنني م  غري ال    العرب  مل جيز ال
 يف اعتناق ال  انة اليهود ة.     
 باؤا بغضٍ  م  اهلل   البقرة /  ‘ املسكنة ‘الِذلة ‘كقوله تعاىل  اصفًا حاهل  )) ضِرب  عليه  .63
60 . 
، اآل ة 01 انظر كذل  اجني  لوقا اصحا   99/  93د اآل ا   5ي  ميت، اصحا  جناانظر: .63
 .31د  31
 .      9/  6لة الثانية للرسول بولس اىل اه  كورنثوس اصحا  الرسا .69
أحكام األسرة للمصر ني غري املسلمني، ب  ن سنة د. مسري عب  السي  تناغو،  .66
د. شفي  شحاته، احكام االحوال الشيصية لغري املسلمني،  ،311ص  طب ،اإلسكن ر ة،
 .     61ص أحكام األحوال الشيصية لغري املسلمني م  املصر ني،  ،9ج
  طل  لفظ ))املؤم      ))املؤمنة   عن ه  على املسيحي  املسيحية فقط.      .61
       .0216ضعه اال غوماثوس فليوثا س يف عام ق     ، هو الكتا ب املعتم  لالقباط االرثوذكس .62
 طائفة املار نية.      ل ى ال هو الكتاب املعتم   .61
مي  فاملعم  هو املسيحي الذ  نال سر العماد ) هو م  ان اساس التفرقة عن  الكاثولي  هو التع .11

 اسرار  الكنيسة   غري املعم  هو غري املسيحي ا  املسيحي الذ  مل  ن  سر العماد.      
،   د. ب ران ابو 21د  66، ص 9انظر: بص د ما تق م د. شفي  شحاته، مص ر ساب ، ج .10
 . 11العينني، مص ر ساب ، ص 
وال الشيصية يف الشر عة اإلسالمية  القوانني اللبنانية، دار الكتاب األحد. مصطفى الرافعي، .13
 .     11 ،ص0،0123اللبناني،ط
، مصر، ص 0115د. امح  سالمة، الوجيز يف االحوال الشيصية، مؤسسة دار التعا ن،  .13
        .    21، ص 9د. شفي  شحاته، مص ر ساب ، ج 015

   .      016د. امح  سالمة، مص ر ساب ، ص  .19
، 013، الطبعة املصر ة للتأليف  الرتمجة، ص 0انظر:  اب  منظور، لسان العرب، ج .15

 . 5د 1، ص 0120 الفيومي، املصبا  املنري، املطبعة األمري ة، 
 قوله هنا انه   003البيضا  ، تفسري انوار التنز    اسرار التأ   ، دار اجلي ،بري  ، ص  .16

هو رأ  م  اطل  عليه  هذ  التسمية  ليس بالضر رة  مالوا م  احل  اىل الباط   عين ان هذا
انه  صبأ ا مبعنى انه   ان تكون صحيحة، فلق  قالوا ع  املسلمني الذ   اتبعوا الرسول 
 مالوا ع  د   احل  أ  د   مشركي قر   )بزعمه   اىل ال    االسالمي. 

))الصابئة املن ائيون   الكتاب  هذا الرأ  هو للمستشرقة االنكليز ة اللي   درا  ر، يف كتابها  .11
بغ اد، ق  امض  هذ  السي ة ع ة سنوا  يف ال راسة  0121ن  3اال ل، مطبعة ال  واني ط
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 البح  متنقلة بني الصابئة املن ائيني الذ    قطنون جنوب العراق فزار  م ن العمارة 
 بالغموض.  الناصر ة  غريها حتى خرج  بنتائ  ج   ة مهمة ع  هذا ال    الذ   تس  

 .                             919د  913، طهران، ص 0110 هو اب  الن    يف كتابه )الفهرس   طبعة دانشكا،  .12
 منه  االب انستاس الكرملي )العالمة اللغو    الرب فسور ا لرب  فضاًل ع  مرتمجي كتاب  .11

 ا  ر املتق م ذكر .       اللي   درا  ر  ه  نسي  ب     غضبان ر مي، د انظر كتاب اللي   در
 هو قول سفيان الثور  د ع  جماه  د انظر اب  كثري، تفسري القرآن العظي ،مطبعة عيسى البابي  .21
 .         019احلليب،ص 
 .     035، ص 5حمم  حس  النجفي، جواهر الكالم، ج .20
 الكبري.         ،  التفسري 511، ص0156الفير الرا  ، اعتقادا  املسلمني  املشركني، القاهرة،  .23
 . 019اب  كثري، مص ر ساب ، ص  .23
 .      03البيضا  ، تفسري انوار التنز    اسرار التأ   ، ص .29
 .        359اآللوسي، تفسري ر   املعاني، ص  .25
، 0، مطبعة ال  واني ط0عب  االعلى السبز را ، مواه  الرمح  يف تفسري القرآن، ج .26
        319د  361، بغ اد،  ص 0121
،   ب   ان ابا حنيفة 310، ص 3ذا هو رأ  أبي حنيفة، انظر الكاساني، ب ائ  الضائ ، ج ه .21

ق  التف  اىل حقيقة صابئة العراق )املن ائيني  فتوص  اىل هذا احلك ، إلنه كان م  أه  
 العراق.     
  م  هؤالء املستشرقة االنكليز ة اللي   درا  ر )كما تق م   الباح  العراقي السي  عب  .22

الر اق احلسين الذ  مّث  كتابه )الصابئون يف حاضره   ماضيه   نقلة نوعية فتح  اعني 
مقااًل يف القاهرة يف  -الناس على حقيقة عقي ة الصابئة،   ذكر ان احلسين هذا كان ق  كت  
الثالثينا  م  هذا القرن حت ث فيه ع  عقي ة الصابئة مما هو مذكور يف كت  االد ان  التفسري 

يت تتهمه  بالوثنية فتلقى موجة م  االعرتاضا  الش   ة م  قب  اتباع تل  الطائفة اسفر   ال
ع  ال خول يف حماك   مرافعا  قضائية بسب  ته   جه  اليه ألنه اخطأ يف احل    ع  
عقي ة هذ  الطائفة، فما كان م  احلسين اال ان رج  اىل كت  الصابئة املن ائيني املق سة  التقى 

ه   سأهل  ع  حقيقة عقي ته   كان  نتيجة ذل  ان الف كتابه ))الصابئون يف بعلمائ
حاضره   ماضيه     الذ   بني فيه جبالء ان هؤالء الناس )الصابئة املن ائيني  موح  ن ال 

  ثنيون.    
 26، بغ اد، ص0112، 5عب  الر اق احلسين، الصابئون يف حاضره   ماضيه ، ط .21
 تذكر ان كتابه   31   درا  ر يف كتابها )الصائبة املن ائيون ، ص  تشاطر  الرأ  هذا اللي
 االساس هو ))الكنز  ربه     عين ))الكنز العظي   .  
 . 15، بري  ، ص 0125، 00، دار الشر ق،ط0سي  قط ، يف  الل القرآن، ج .11
، 6، اب  ق امة )فقه حنبلي  املغين، ج1، ص5االمام الشافعي )فقه شافعي ، االم، ج .10
 . 310، ص 3، الكاساني )فقه حنفي  ب ائ  الصنائ ، ج510ص
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  .       320، ص 0انظر: الطربسي، تفسري جمم  البيان، ج .13

د 10، ص 35انظر: عب  االعلى السبز ار ، مهذب االحكام  يف بيان احلالل  احلرام، ج  .13
، 0112، 9، دار املؤرخ العربي، ط3، علي احلسيين السيستاني، منهاج الصاحلني، ج13
 .     62بري  ، ص 
 .     09عب  الكر      ان، احكاام الذميني  املستأمنني، ص  .19
حر  السني فص  املي ،  0166، طبعةدار صادر، بري  ، 9انظر الزبي  ، تاج العر س، م .15
، حر  0156طبعة دار صادر، بري  ،  6، كذل  اب  منظور، لسان العرب، م395ص 
       .  305د  09السني، فص  املي ، ص 
 .       3، ص 0اب  القي  اجلو  ه، احكام اه  الذمة، ج .16
 .  2د  3، ص 0اب  القي ، ج 392، ص 0201، مسألة 1اب  حزم الظاهر ، احمللى، ج .11
 .       055االنعام /  .12
، 1د اب  حجر: )فقه شافعي  حتفة احملتاج ج 1، ص5انظر: الشافعي )فقه شافعي  االم، ج .11
، الفتا ى اهلن  ة )فقه  310ن ص  3في  ب ائ  الضائ ، ج، الكاساني )فقه حن333ص 
. كذل  الرا  ، 513د  510،  ص 6، اب  ق امة )فقه حنبلي  املغين ج320ص  0حنفي  م
، اب  حجر اهليثمي، فت  الباد  يف شر  صحي  البيار ، 51، ص 6التفسري الكبري، ج
 .       530، ص 1ج
 مني حمم  ب  مجال ال    مكي العاملي املعر    ذه  اىل هذا الرأ  م  الفقهاء املتق .011

، جامعة النجف ال  نية، مطبعة االداب، النجف 5بالشهي  اال ل، اللمعة ال مشقية، ج
 3،  م  الفقهاء املتأخر    املعاصر   حمس  احلكي ، منهاج الصاحلني، ج332االشر ، ص 

، " املعامال  3هاج الصاحلني، ج" املعامال  "، كتاب حمرما  النكا ، ابو القاس  اخلوئي،من
  ، ص   .      3، علي احلسيين السيستاني، منهاج الصاحلني، ج311"، ص 

 .      502، ص 3احملق  احللي، شرائ  االسالم، ج .010
 . 310، ص 3الكاساني، مص ر ساب ، ج .013
، اب  ق امة )فقه حنبلي ، مص ر 1، ص 5االمام الشافعي  ))فقه شافعي  ، االم، ج .013
 ، الطبعا  املذكورة سابقًا.            510، ص 6ساب ، ج
، علي احلسيين 13د  10، ص 35عب  االعلى السبز ار ، مهذب االحكام، ج  .019

 .                                                 62، ص 3السيستاني، منهاج الصاحلني، ج
، 333، ص 1 ، ج، حتفة احملتاج )فقه شافعي1، ص 5الشافعي )فقه شافعي  االم، ج .015

، ص 6، اب  ق امية )فقه حنبلي ، املغين، ج320، ص 0الفتا ى اهلن  ة )فقه حنفي  م
 .                                                 513د  510
 .              311، ص 0321، مسألة 3اب  حزم الظاهر ، احمللى، ج .016
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، 5حس  النجفي، جواهر الكالم، ج ، حمم 502، ص 3احملق  احللي، شرائ  اإلسالم، ج .011
،  م  الفقهاء املعاصر   القائلني بذل  حمم  سعي  احلكي ، مص ر ساب ، ص 035ص 
301 . 
، بغ اد، ص 0112، 5انظر عب  الر اق احلسين، الصابئون يف حاضره   ماضيه ، ط .012
051 . 
  .        013ص ،القاهرة، 0115، 3حمم  ابو  هرة، االحوال الشيصية، دار الفكر العربي، ط .011

، دار الكتاب 6، اجلوهر ، الصحا ، ج319، ص 9الفري  اباد ، القاموس احمليط، م .001
 .           0303العربي، مصر، ص 
 .     061عمر عب  اهلل، مص ر ساب ، ص  .000
 .      3 \قال تعاىل  اصفًا هؤالء )) قالوا ما نعب ه  اال ليقربونا اىل اهلل  لفى   الزمر  .003
فرقة ال تع   ان تكون تفرقة منهجية مرادها التفرقة بني املصطلحا  ال اكثر، فإن ان هذ  الت .003

 كاًل م  الوثين الذ  عب  تل  االشياء لذاتها  الذ  عب ها للتقرب هما مشركان. 
 .      0112، مادة شر ، ص 0بطرس البستاني، حميط احمليط، ج .009
 .        00حمم  علي املق سي، مص ر ساب ، ص  .005
 .            35/ احل    .006
 رد يف القرآن الكر   قوله تعاىل "  اتُ  ما ا حي الي  م  كتاب رب  ال مب ل لكلماته  ل   .001

 . 31جت  م  د نه ملتح ًا " الكهف / 
 .        530، ص 0اجلوهر ، الصحا ، ج .002
، مصر، ص 0123عب  املتعال اجلرب ، جرمية الز اج بغري املسلما ، مطبعة دار البيان،  .001
03.          
 . 001، النجف االشر ، ص 0، مطبعة االداب، ط0مرتضى االنصار ، املكاس ، ج .031
 ق   رد ذكره  يف القرآن  ذكر مقالته  يف قوله تعاىل )) قالوا ما هي إال حياتنا ال نيا منو   .030

 .             39 \ حنيا  ما  هلكنا اال ال هر  . اجلاثية 
      . 13، ص 0اال د ، مجهرة اللغة، ج .033
  .      055د  053، ص 9اب  منظور، لسان العرب، ج .033

هنال  تعار ف متع دة ملعنى املرت   كلها منقولة م  الفقه االسالمي  ق  اخرت  هذا التعر ف  .039
ألنه ق   كون االمش  م  غري ، م  بع  التحو ر فيه  ذل  بأن اب ل  لفظة الراج  ع   
رت  يف بقية الشرائ   االد ان  ليس فقط يف االسالم )االسالم  اىل )االميان  ليشم  معنى امل

 التعر ف املذكور هو للقليبوبي الشافعي، انظر: نعمان عب  الر اق السامرائي، احكام املرت  يف 
 .       95، بري  ، ص 0162الشر عة االسالمية، مطاب  دار اهلاش ، 
، ص 3ني، ج، اخلوئي، منهاج الصاحل001، ص 0مرتضى االنصار ، املكاس ، ج .035
353 .، 
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انظر: الشهرستاني، املل   النح ، مطبوع يف هام  الفص  يف املل   االهواء  النح ، ص  .036
3  . 
 أ  امللح  ن.         .031
د الكاساني )فقه حنفي ، مص ر  502، ص 3احملق  احللي )فقه امامي ، مص ر  ساب ، ج .032
، االمام مال  )فقه 1ص ،  5، االمام الشافعي )فقه شافعي ، األم، ج311نص  3ساب ، ج
، 6، اب  ق امة )فقه حنبلي ، مص ر ساب ، ج312، ص 9، ج3مالكي ، امل  نة الكربى، م
، حمم  ب  د 991، ص 1، اب  حزم الظاهر  )فقه  اهر  ، مص ر ساب ، ج516ص 

، السياغي )فقه 36د  35، ص 6 وسف اطفي  )فقه اباضي  شر  الني   شقاء العلي ، ج
 .     311، ص 9لنظري، ج     ، الر ض ا
 .      330البقرة /  .031
 . 01املمتحنة /  .031
 انظراملصادر املشار اليها سابقًا.         .030
، نعمان 91ن ص  5السرخسي، مص ر ساب ، ج 311، ص 3الكاساني، مص ر ساب ، ج .033

، بري  ، 0162عب  الر اق السامرائي، احكام املرت  يف الشر عة االسالمية، دار اهلاش ، 
                   .362ص 
فقال بعضه  )املالكية  احلنفية  بأن الفرقة تق  مبجرد االرت اد سواء  ق  قب  ال خول ا   .033

بع  ، قال اآلخر ن )االمامية  الشافعية  احلنابلة  ان كان  الردة قب  ال خول تتعج  الفرقة 
الع ة. انظر   بط  العق   ان كان  بع  ال خول توقف العق    قع  الفرقة بع  امتام 
، 502، ص 3د احملق  احللي، مص ر ساب ، ج 311، ص 3الكاساني، مص ر ساب ، ج
هذا  م  اجل  ر بالذكر ان  362د  365نعمان عب  الر اق السامرائي، مص ر ساب ، ص 

الشر عة املسيحية  بناء على االمتيا  البولسي املذكور سابقًا فأنها تقضي يف حالة  قوع الردة بأن 
 حل  للطر  املسيحي اآلخر بطل  الطالق ا  البقاء  حتم  االمر كما مر ذكر .  جتع  ا
د حمم  ابو  هرة، االحوال  310، ص 3انظر: بص د ما تق م الكاساني، مص ر ساب ، ج .039
، حمم  علي املق سي، 015د  019، عمر عب  اهلل، مص ر ساب ، ص 019الشيصية، ص 
االحكام االساسية لالسرة االسالمية يف الفقه  د حمم   كر ا الرب ، 313مص ر ساب ، ص 

 . 51، مصر، ص 0119 القانون، معه  ال راسا  اإلسالمية، دار االعتماد العربي، 
للتذكري فأن هذ  املادة تنص على أن: ))ال     املذه  شرط لصحة العق ، فإن كان م  غري  .035

                   ال    ا  م  مذه  آخر فال جيو  العق  بينهما  .           

 .     21حمم  صرب ، املقارنا ،  املقابال ، نقاًل ع  د. ب ران ابو العينني، مص ر ساب ، ص  .036
  م  االحكام الشرعية يف االحوال الشيصية 315    )012    )011انظر املواد ) .031
 لالسرائيلني الب  مشعون.  
 ملتق م ذكرها.   م  االرادة الرسولية للكاثولي  الشرقيني ا61املادة ) .032
 . 22د  11، ص 9د. شفي  شحاته، مص ر ساب ، ج .031



 
 املقارن  القانون السما  ة الشرائ  بني  اج املسل  بغري املسلمة:دراسة حتليلية مقارنة 

 

003 

على ما  أتي: ))االسالم د    3115تنص املادة الثانية م  ال ستور العراقي ال ائ  لعام  .091
 ال  لة الرمسي،  ال جيو  س  قانوٍن  تعارض م  ثواب  أحكامه  . 

جيو  االتفاق على ما خيالفها النها  هو جمموعة القواع  القانونية االمرة اليت ال :النظام العام .090
تتعل  بالنظام االعلى للمجتم  الذ   تحت  على ك  عضو فيه ع م اخلر ج عنه. انظر:استاذنا 
، بغ اد، 0196" مصادر االلتزام "،  0ال كتور حس  علي الذنون، النظر ة العامة لاللتزام، ج
 .  011ص 
. عب  الكر      ان، مص ر ساب ، ص ، نقاًل ع  د951حمم  ابو  هرة، ابو حنيفة، ص  .093
353 . 
/  3حمكمة التميز هي اعلى سلطة قضائية يف التنظي  القضائي  العراقي  القرار هذا رقمه  .093
 .  0123/  0م  39 تارخيه  0123
نقال ع  د.  0110/  3/  09يف  0110/ شيصية /  3133حمكمة التمييز رق  القرار   .099

 .         000امح  الكبيسي، مص ر ساب ، ص 
، النشرة القضائية 0119/  6/  33يف  0119/ شرعية /  9135حمكمة التميز رق  القرار  .095
 .        26الع د  السنة الثانية ص 
، انظر 0111/  6/  35يف  0111/ شيصية /  0050 منها مثاًل قرار حمكمة التمييز رق   .096

/  01/  30يف  0125/  29/  / شيصية 3912النشرة القضائية املتق م ذكرها،  القرار رق  
، نقاًل ع  الكرباسي، مص ر 016، ص 0116، انظر االحكام الع لية، الع د الراب ، 0125
 .36ساب ، ص 
، بغ اد، ص 0163، 0حمس  ناجي، شر  قانون االحوال الشيصية، مطبعة الرابطة، ط .091
، بغ اد، 0126، 3، فر   فتيان، شر  قانون االحوال الشيصية، طب  ال ار العربية، ط061
 . 61ص 
 رد يف حك  حمكمة االستنئنا  امليتلطة املصر ة ما  لي: ))القانون امل ني الذ  حيك   .092

االحوال الشيصية يف مصر بالنسبة للوطنيني على خمتلف د انته   مذاهبه  هو الشر عة 
سنة االسالمية على مذه  ابي حنيفة   انظر جملة القانون  االقتصاد، مصر، الع د اال ل، 

 . 001، ص 0139
، عب  الكر      ان،أحكام الذميني 001حممن  ابو  هرة، االحوال الشيصية، ص  .091
 . 305 املستأمنني، ص
 . 350د. عب  الكر      ان، مص ر ساب ، ص  .050
 .       002انظر:  د. مصطفى السباعي، شر  قانون االحوال الشيصية، ص  .053
     .   3حمم  ابو  هرة، عق  الز اج  آثار ، ص  .053
، بغ اد، ص 0152د. صال  ال    الناهي، االسرة  املرأة، شركة الطب   النشر االهلية،  .059
20. 
 حمم  ابو  هرة، عق  الز اج  آثار  . .055
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 سيتبني م ى الفرق بني هذا املوقف  موقف بع  القوانني الغربية اليت ما  ال  ترت  بع   .056
 اآلثار على اختال  املذه  يف امر الز اج.          
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 :صلخستامل
 ,Hodge & Anthony): مدنه    البداحثني  الكتداب  قبد   مد    اسد   باهتمدام  الصدراع  حظدي 

1991; Wright & Noe, 1996; Cook etal., 1997; Hach, 1997; Robbins & 
Decenzo, 2001; Hills & Jones, 2001) . بشدان   اضحا تبا نا اإلدار ة امل ارس عكس   ق 
 جتنبده  جي  سلبية قوة انه على الكالسيكيون إليه نظر إذ ، املنظما  األفراد سلو  يف  د ر  الصراع
 . فيه مرغوب غري أمر انه على السلوكيون إليه  نظر االمكان، ق ر ح  ثه  من 
 ميكد   ال كدأمر  فقدط  لديس  إليده   نظدر  حي  كبري، بشك  الصراع إىل النظرة اختلف  فق  اليوم أما
 املنظمة تكون حبي  الصراع إدارة كيفية هو احل    االجتا  فان لذل  فيه، مرغوب أمر انه ب  نبه،جت
 حالددة علدى  احملافظددة الصدراع  إدارة عمليددة  تتضدم   أهدد افها،  حتقيد   ملصددلحتها تكييفده  علددى قدادرة 
 امليددزة علددى للحفددا  األداء مدد  عدداٍل مسددتوى  حتقيدد  اإلب اعيددة العمليددة اسددتمرار اجدد  مدد  التددوا ن
 .(Hodge & Anthony, 1991: 531)للمنظمة التنافسية
 العمليدة  يف القدائ   الصدراع  مشدكلة   منهدا  اخلارجية البيئة مشاك  مواجهة اج   م  العراق،  يف
 حبد    تطلد   األمدر  فدان  العراقيدة،  ملنظماتندا  ال اخليدة  البيئدة   اق  على  انعكاساتها اجلار ة السياسية
 منظمددا  يف  اسددتي امها  تطو رهددا تكييفهددا إمكانيددة  مدد ى التنظيمددي راعالصدد إدارة اسددرتاتيجيا 
 .مقرتحة كاسرتاتيجيا  العراقية األعمال
 الصراع األ ل املبح  تنا ل مباح ، ثالث متضمنا البح  هذا جاء تق م، ما حتقي  اج   م  
 املبحد   اسدتعرض  .  فوائد     مؤشدراته،  أسبابه مستو اته،  مناذجه، مراحله مفهومه،: التنظيمي
 املبحد    خصدص . احلد     التنظيمدي  الفكدر  يف جداء  مدا   ف  على الصراع إدارة اسرتاتيجيا  الثاني
 منظمددا  يف الصددراع إلدارة مقرتحددة اسددرتاتيجيا  مدد  للمدد  ر   العامددة التوصدديا  لطددر  الثالدد 
 .العراقية األعمال

 :Introduction املقدمة
 : منه   الباحثني، تابالك قب  م   اس  باهتمام الصراع حظي

 (Hodge & Anthony, 1991; Wright & Noe, 1996; Hach, 1997; Cook, etal, 
1997; Robins & Decenzo, 2001; Hills & Jones, 2001).  

 إذ  املنظما ، األفراد سلو  يف  د ر  الصراع بشأن  اضحًا تبا نًا اإلدار ة امل ارس عكس   ق 
 االمكدان،  قد ر  ح  ثه  من  جتنبه جي  التنظيمي العم  يف سلبية قوة أنه ىعل الكالسيكيون إليه نظر
 الصراع لتوجيه مهمة  سائ   اهلياك   اإلجراءا   اللوائ   القوانني املغل  النظام اعترب ا فق   لذا
 السدلوكيون  إليده  نظدر  بينمدا  Organizational Effectiveness التنظيميدة  الفاعليدة  حتقي  أج  م 
 النظددام أهميددة علددى ركددز ا فددإنه  املطلددوب، التوافدد   لتحقيدد  فيدده، مرغددوب غددري أمددر اندده علددى
 االجتماعيدة،  العمد   شدبكة  تسدهيال   تدوافر  خدالل  مد   لدذل   الرئيسي املفتا   اعترب   االجتماعي
 الفاعليدة  علدى  للحصدول  الطرائد   أفضد   همدا  رأ هد   يف  التوافد   فالسعادة سع اء، العاملني  جع 
 . التنظيمية
 ال كدأمر  فقدط  لديس  الصراع إىل  نظر حي  كبري، بشك  الصراع إىل النظرة اختلف  فق  اليوم أما
  اإلحباط القل   ول  الصراع الن Desirable فيه مرغوب أمر إنه ب  ،Unavoidable جتنبه ميك 
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Tension & Frustration ختطدي  إىل  بالتدالي  املعتداد  عد   خيتلدف  بأسدلوب  العمد   تنفيدذ  جيع  مما 
 & Hodge) اإلبدد اع إثددارة علددى  سدداع  أن ميكدد  فددالقل  القائمددة، املشددكال   حدد  العقبددا 

Anthony, 1991: 531). 
 قدادرة  املنظمدة  تكدون  حبيد   إدارتده  كيفيدة  بد   الصدراع،  جتند   ليس هو احل    االجتا  فان لذل 
 التدوا ن،  حالدة  لدى ع احملافظدة  الصدراع  إدارة عملية  تتضم  أه افها،  حتقي  ملصلحتها تكييفه على
  سدت عي  مما  الالمباالة اجلمود إىل  ؤد  ذل  فان فيها املرغوب احلالة م  أق  الصراع  كون فعن ما
 فيها املرغوب احلالة م  أكثر الصراع كان إذا أما املنظمة، داخ  الصراع إلثارة اسرتاتيجيا  استي ام
 اسددتي ام  تطلدد  ممددا املنظمددة، هيدداران  بالتددالي السدديطرة  انعدد ام الفوضددى إىل  ددؤد  ذلدد  فددان
 العمليددة اسددتمرار أجدد  مدد  مطلوبددة حالددة فددالتوا ن  هكددذا الصددراع، حدد ة لتيفيددف اسددرتاتيجيا 
 .للمنظمة التنافسية امليزة على للحفا  األداء م  عاٍل مستوى  حتقي  اإلب اعية
 American لدددإلدارة األمر كيدددة اجلمعيدددة إليددده أشدددار  مدددا املتق مدددة، األهميدددة  عدددز   مدددا

Management Association يف  قتده  مد  % 31 حدوالي   سدتغرق  املد  ر  بدان  دراسداتها  إح ى يف 
 األهميدة  حتت  اليت املواضي  حول املي انية ال راسا  إح ى إليه توصل   ما. الصراع  إدارة معاجلة
 مد   أعلدى  أهميدة  احتلد   الصدراع  إدارة عملية إن اإلدار ، التطو ر برام  يف امل  ر   قب  م  األكرب
  .Robibins & Decenzo , 2001: 394) االتصال  مهارا   القيادة، القرارا ، اختاذ
 اخلارجية البيئة ضغوط إىل الراهنة الظر      يف  املنظما  األفراد  تعرض حي  العراق،  يف
 الديت   غريهدا  جيدة التكنولو الثقافية، االجتماعية، االقتصاد ة، األمنية، السياسية، باملؤثرا  املتمثلة
 األفدراد  سدلو   جيعد   الدذ   الصراع مشكلة  منها العراقية ملنظماتنا ال اخلية البيئة  اق  على تنعكس
 فدإن  البد  هي   مد   معيندة،  توجهدا   يف التطدر   أ  التش د إىل به   ؤد   ق  مألو  أ  طبيعي غري
 .املنشودة األه ا  حتقي   م  تعارض مبا  املنظمي الفرد  األداء مستوى على سلبًا سينعكس ذل 
 جذ ر  ملعرفة  مت اخ  متكام  بشك  الصراع مستو ا  إىل النظر تست عي الضر رة فإن لذل 
 املنظمدا ،  عمد   لصداحل   توجيهها فيها  التحك  املستطاع ق ر إ التها على العم  أج  م  الرئيسة
 التعدر   الصدراع،  حلد   املالئمدة  يةاالسدرتاتيج  اختيدار  قب  اإلدارة على  توج  فإنه املنطل  هذا  م 
  شددعور ،  شيصدديته،  قيمدده، طددر ، كدد  اهتمامددا  هددي  مددا املتصددارعة، األطددرا  علددى
 موقددف رأ نددا إذا بكددثري أكددرب الصددراع حدد  يف النجددا  احتماليددة سددتكون حيدد   غريهددا،...  مددوارد 
 بأنه ،Thomas ذل  إىل أشار كما القول، اجل  ر  م  املتنا عة، األطرا  عيون خالل م  الصراع
 كدبري  حد   إىل  توقدف  ذلد   إن بد   احلداال ،  جلميد   تصدل   الصراع حل  مالئمة اسرتاتيجية توج  ال
 . املالئمة االسرتاتيجية  ول  ق  ذاته حب  ذل   إن املوقف على
 تكييفهددا إمكانيددة  مدد ى التنظيمددي الصددراع إدارة اسددرتاتيجيا  حبدد   تطلدد  األمددر فددإن لددذل 
 .مقرتحة كاسرتاتيجيا  العراقية األعمال منظما  يف  امها استي  تطو رها
 :مباح  ثالثة البح  خطة تضمن  فق  تق م ما حتقي  أج   م 
 أسددبابه مسددتو اته،  مناذجدده، مراحلدده مفهومدده،: التنظيمددي الصددراع تنددا ل: األ ل املبحدد 
  . فوائ    مؤشراته،
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 التنظيمددي الفكددر يف جدداء مددا  فدد  ىعلدد الصددراع إدارة اسددرتاتيجيا  اسددتعرض :الثدداني املبحدد 
 .احل   
 إلدارة مقرتحدة  اسدرتاتيجيا   مد   للمد  ر    العامدة  التوصديا   لطدر    خصص :الثال  املبح 
 .الساب  الفكر  اإلطار ضوء يف  ذل  اجيابية نتائ  حيق  مبا العراقية األعمال منظما  يف الصراع

 Organizational Conflict التنظيمي الصراع :األول املبحث
  :Definition Of Conflict الصراع تعريف – أواًل
 إليددده فأشار خمتلفة، بأشكال تعر فه مت فق  التنظيمي الصراع مفهوم حول الفكر  التبا   ضوء يف

(Katz & Kahn, 1988: 312  املبذ لدة  احملدا ال   خدالل  مد    الحدظ  التفاع  م  خاص نوع إنه 
 .اجلهود تل  ض  Resistance املقا مة خالل م   ما جهود إىل اإلساءة أ  لعرقلة
 الفدرد   واجده  حبي  القرار لعملية  تعطي  اضطراب حالة إنه على March & Simon إليه  نظر
 بأنده  (Hodge & Anthony, 1991: 542)   صدفه  األفضد   البد     اختيار يف صعوبة اجلماعة أ 
 األفدراد  مد   أكثدر  أ  اثنني بني التوجها  الفلسفا ، األفكار، األه ا ، فيه تتعارض الذ  املوقف
 أ  األهد ا   أ  القدي   بدان  اإلدرا  انه على  Wright & Noe, 1996: 682)  أك ، اجلماعا  أ 
 اثدنني  بدني  Overt Struggle علدين  نضال انه  Hach, 1997:301)  عرفه. متوافقة غري احلاجا 
 أنشدطة  تتعدارض  عند ما  حيد ث  املنظمدا   مد   ثرأك أ  اثنني بني أ  ما منظمة يف اجلماعا  م  أكثر أ 
 . الفرص حم  د ة أ  املوارد ن رة سببها  كون ق  اآلخر الطر  جهود أ  نتائ  م  األطرا  اح 
 غدري  االختالفدا   إدرا  إىل  شدري  الصدراع  أن  Robbins & Decenzo, 2001: 344)  رأى
 .ةاملعارض أ  الت خ  م  أشكاهلا بع  يف  النامجة املتوافقة
 هدو  البحد    درا   كمدا  فالصراع جوهر ًا،  ليس  اهر ًا هو املفاهي  يف التبا   بان تق م مما   ظهر
 الفلسدددفا ، األهددد ا ، بدددني التوافددد  عددد م مددد  الناشددديء املوقدددف أ  احلالدددة عددد  مشدددولي تعدددبري
 مد   فيده  املرغوب املتعارض املركز على للحصول أكثر أ  طرفني بني احلاجا  القي ، األ  لوجيا ،
 .األطرا  هذ  قب 

 : Stage of conflict الصراع مراحل: ثانيًا
 املراح  م  متعاقبة سلسلة خالل متر د ناميكية كعملية إليه النظر خالل م  الصراع مفهوم  تجلى
 مندوذجني  اسدتعراض  سديت   املراح  هذ  لتوضي  مناذج ع ة  هنا  باستمرار، تتول  اليت  األح اث
 اسدرتاتيجيا   مد    انسدجاماً  مشوليدة  أكثدر  كونهمدا   ذلد   Rahims وذج مند  Pondy مندوذج : هما
 : أتي  كما البح ، يف تنا هلا سيت  اليت الصراع إدارة
 :Pondy  Pondys Stages Of Conflict Model) لد الصراع مراح  منوذج – أ
 & Hodge) فدددي   رد مدا  ف  على إجيا ها سيت  متعاقبة مراح  خبمس الصراع Pondy ح د

Anthony, 1991: 541 ; Wright & Noe, 1996: 687 ; Hills & Jones, 2001: 494) 
 : أتي  كما
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 مثد   احلقيقيدة  شدر طه   هدور  ع   نشأ ق  حمتم  صراع هو: Conflict Latent كام  صراع .1
 عمليدة   تكون  غريها،.. األقسام بني ما االعتماد ة األه ا ، يف التبا   املوارد، على املنافسة
 .لتجنبه حبذر املوقف إدارة  ت  مل ما سهلة هنشوئ

 عندد ما احملتمدد  للصددراع األطددرا  بددادرا    تمثدد : Perceived Conflict مدد ر  صددراع .2
   كتشدف  تغذ تده،  يف مهمداً  د رًا املتسدا  ة  املعلوما   تلع  الص ما ، على امل  ر    تعر 
 أه ا  حتقي  إعاقة على  عم  آخر قس  أ  مجاعة  سلو  أنشطة بان املرحلة هذ  يف امل  ر ن
 .مجاعته 

 الصدراع  بتشدييص  املد  ر ن   بد أ  عند ما  بده  الشدعور    دت  : Felt Conflict حمسدوس  صدراع  .3
  أكثدر   ضدوحاً  أكثدر  بشدك   الصدراع    تبلور احلاص ، للصراع نتيجة األفراد على اللوم  إلقاء
 . األقسام فالو ائ بني التكام  ت مري حيص   ق   مسبباته طبيعته ع  تعبريًا

 تناضد   مجاعدة   كد   مفتو ، بشك    ظهر :Manifest Conflict  علين)  اهر  صراع .4
 مصداحلها  حلما دة  اجملدامي    تتندافس  األخدرى،  اجلماعدة  أهد ا   تعطيد   أ  إلعاقدة  علدين  بشك 
 مد   التكييدف  مد   املنظمة  مين  التغيري  عي  ق   هذا األخرى، اجلماعا  مصاحل  إعاقة الذاتية
 حلدد  املالئمددة االسددرتاتيجيا  باسددتي ام كفددوء بشددك   إدارتدده عليدده السدديطرة  ددت  مل إذا بيئتهددا
 .الصراع

 التغدديريا   حتقيدد  الصددراع تسددو ة فيهددا   ددت  :Conflict Aftermath الصددراع بعدد  مددا .5
 فستكون اخلاسرة بأنها األطرا  أح  تقر حبي  مرٍض اتفاق إىل التوص   ت  مل  إذا الضر ر ة،
 .املكثفة الص ما  م  حمتملة ج   ة جولة هنا 
 :Rahim  Rahims stages of conflict) لد الصراع مراح  منوذج – ب
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   تدألف  اجملدال،  هدذا  يف باحثني لع ة متنوعة  أعمال دراسا  على بناءًا منوذجه Rahim طددور 
 : أتي كما بيانها ميك   0) الشك  يف كما مراح  مخس م  النموذج هذا

 الظدر     تتضدم   :Antecedent Condition الصدراع  قبد   مدا   ر   –  ىلاأل املرحلة .1
 ، اهليكليدة  ،ال ميغرافية ،بالسلوكية  تتمث   اجلماعا  األطرا  بني الصراع قب  ما املتواج ة
 .الصراع نشوء إىل تؤد  ق  الظر    هذ 

 الصدراع  ءنشدو  عند    حت ث :Behavioral Changes السلوكية التغريا  – الثانية املرحلة .2
 اجملموعدة  اهتمام   توجه ،املتعارضة ل طرا  املراف   املتش د) ألع ائي السلو  إىل تشري  اليت
 حزب أ  طر  ك    ب أ ،Wining الفو  إىل Goal Accomplishment األه ا  إجنا  م 
 يف التطدر   حالدة  إىل  صدلوا   عند ما  ،كعد    املعدارض  اآلخر الطر  إىل بالنظر املرحلة هذ  يف
 .الثالثة املرحلة إىل الصراع  نتق  تفاعله 

 الصراع قب  ما  ر   - 0
 توجها ، فلسفية، شيصية،: سلوكية
 .أ   ولوجية أفكار،
 مركز تعلي ، جنس، عمر،: دميغرافية
 مهام هيك  تنظيمي، ك هي: هيكلية

Source: Rahim, M.A., "managing conflict in Organizations" 
praeger Publishers, Division of Green wood press, Inc, 1986, 
P: 60. 

  الصراع عملية مراح   0) شك 
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 االعتماد إىل األفراد  لجأ حي  :Structure Formation اهليك  تشكي  – الثالثة املرحلة .3
  صب  أخرى بعبارة أ  الرمسية األلقاب  استي ام املكتوبة  االتصاال   اللوائ  القوانني على
 Institutional conflict مؤسساتي الصراع

 إحددالل األطددرا  فيهددا  تبدد أ :Decision Process القددرار عمليددة - الرابعددة لددةاملرح .4
 اإلدارة بدني  الصدراع  ذل  مثال املعتادة، الطرائ  م  ب اًل القرارا  صن  يف اهليك  أ  العمليا 
 أخدرى  أطرا  إىل اللجوء  ت  ق  أ  Negotiation التفا ض خالل م  حي  ما غالبًا  العاملني
 .الصراع حل 

 حد   إىل الوصدول   دت   قد    فيها :Conflict Aftermath الصراع بع  ما – اخلامسة ملرحلةا .5
 .كام  صراع إىل أ ضًا  ؤد  ما  هذا باخلسارة، األطرا  أح   شعر ق  أ  األطرا   رضي
 الصدراع  معاجلدة  تسدت عي  الضر رة فإن الصراع مراح  م  مرحلة ك  يف إنه القول ميكننا  هنا، 
 االنتفاع على  العم  الصراع تسب  اليت املواقف م  تتالءم اليت االسرتاتيجيا  اماستي  خالل م 
 ذلد   تطلد   إن الضر ر ة التغيريا   إجراء املنظمة، فاعلية حيق  مبا االمكان ق ر اإلجيابية آثار  م 
 .  غريها  التكنولوجيا  االسرتاتيجية اهليك  يف

 
 :Levels of conflict الصراع مستويات – ثالثًا
 يف  رد مدا   فد   علدى   0) اجل  ل خالل م  إمجااًل عرضها سيت  للصراع مستو ا  ع ة هنا  
(Hodge & Anthony, 1991: 536 ; Wright & Noe, 1996: 688:  
 

 املنظمة يف الصراع مستو ا   0) ج  ل

 مثال التعر ف املستوى  

  الذاتي) الفرد  0
Intrapersonal 

 داخ  حي ث الذ  الصراع
 على قابليته لع م الفرد
 د ر  م  بنجا  التعام 
  ال  ر ضغوط)

 غري مهمة أداء منه  طل  ما فرد
 أ  قيمه أ  أه افه م  متوافقة
 العائلية   ر فه) طبقته

Work family 

 األفراد بني 3
Inter personal 

 أ  اثنني بني حي ث صراع
 يف املنظمة أعضاء م  أكثر
 مستو ا  أ  املستوى نفس
 تلفةخم

 احلصول حيا الن أكثر أ  فردان
  الرتقية) معني منص  على
 بتصادم أ ضًا هذا   سمى
 الشيصيا 

personality clashes 

 الواح ة اجلماعة داخ  3
Intra group 

 أعضاء مابني حي ث صراع
 أكثر أ  اثنني بني أ  مجاعة
 الفرعية اجلماعا  م 
 الواح ة اجلماعة داخ 

  املشرفني) العاملني بني الصراع
 الوح ة ذا  يف  العمال
 األد ار توقعا  الختال 
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9 
 داخ  اجلماعا  بني ما
 املنظمة

Inter group 

 أ  اثنني بني ما حي ث صراع
 أ  الوح ا  م  أكثر
 املنظمة داخ  اجلماعا 

 التنظيمية الوح ا  بني نزاع
 مث  املسائ  بع  على امليتلفة
 على تناحر املهام، اعتماد ة
.. املركز مالئمة ع م د،املوار
  نشأ الذ  النزاع مث   غريها،
 بني  التسو  ، اإلنتاج قس  بني
  االختصاصني االستشار ني

 :م  بتصر  املص ر
Hodge, B, j & Anthony, W.P.," Organizational Theory a Strategic 

Approach", 4th ed., Allyn & Banco, Inc, 1991, p: 535. 
Wright, P.M & Noe, R.A., "Management of Organizations", 2nd ed., 

1996, p:688. 
 :Reasons of conflict & its Indices ومؤشراته الصراع أسباب – رابعًا
 أسبابه أه   م  املنظمة، يف خمتلفة مستو ا  يف  تواج  أن  ميك  ع ة أشكال يف الصراع حي ث 
 Hodge & Anthony, 1991: 308 ; Griffin, 1993: 354 ; Cook) يف  رد مدا   فد   علدى 

etal, 1997: 354 أتي ما  :- 
 :يف وتتمثل األهداف توافق عدم .1

 األه ا  تبادل حصر) النيبة على األه ا  اختصار.  
 ن رتها أ  حمل  د تها املوارد على املنافسة. 
  األطرا  بني ما الوق  م  ا ) الوق  توجها  يف اختال .  

 :يف تتمثل و العمل، وتصميم لاهليك تصميم يف مشاكل .2

 األقسام بني ما املهام اعتماد ة. 
  اال د اجية) املراكز ت اخ.  
  االتصال معيقا. 
 املسؤ ليا   ضو  ع م. 
 الصالحيا  يف تغيري. 
 املكافآ  األداء معا ري سوء . 
 عنها االستعاضة ميك  ال اليت اخلربا  مث  ، اإلحالل) الب ائ  توافر يف نقص. 

 :يف ويتمثل ألدوارا صراع. 3

 األد ار توقعا  يف تغيري. 
 املكافآ  األداء معا ري يف تغيري . 

 :يف ويتمثل الصراع، على يشجع جو. 4

 خمتلفة  م ركا   توقعا  بقي  أفراد. 
   ثقايف صراع) خمتلفة ثقافا  م  مز  
  خمتلفة أ  لوجيا. 
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 املتمث  التنظيمي احمليط م  تنب  الصراع ألسباب العميقة اجلذ ر بأن هنا اإلشارة الضر ر   م  
 . اهليك  الثقافة، التكنولوجيا، االسرتاتيجية، بالبيئة،
 مدا   فد   علدى  إمجدالي  فيمك  للصراع Observable Indices املالحظة املؤشرا  أه  أما 
 -: أتي مبا  Hatch, 1997: 308 ; Hersey & Blanchard, 1997: 224) يف  رد

 االحرتام الثقة انع ام . 
 املعلوما  حتر ف أ  تشو ه. 
 التعا ن فق ان. 
  التفاع  جتن. 
 السام  على التأثري. 
   اجلماعا  داخ  اخلالفا  تزا. 
 املعنو ة الر   اخنفاض. 
 التعليما  القواع    ادة . 
 عمود ًا أفقيا االتصاال  رداءة . 
  اهليك  عرب النزاع تصاع. 

 :Benefit of conflict الصراع فوائد – خامسًا
 حيد   الفوائد   بعد   Positive Perspective اإلجيدابي  للمنظدور   فقًا التنظيمي الصراع حيق  
 نتيجددة أفضد   قددرارا  اختداذ   اىل  التكيددف اإلبد اع  علدى  حيفددز أن ميكد   الصددراع بدأن  Pondy أشدار 
 الناحيدة  مد   صدحية   داهرة   عد   الصدراع  فدإن  ذلد   عد   فضدالً   متبا نة، ع   ة نظر  جها  لتق   
 Sociologically  االجتماعيدددة)  السوسددديولوجية Psychologically  النفسدددية) جيةالسددديكولو
 االحباطدددا  عددد  بدددالتعبري ل فدددراد  سدددم  ألنددده السددديكولوجية الناحيدددة مددد  صدددحي إنددده حيددد 

Frustrations  شدج   ألنده  السوسديولوجية  الناحيدة  مد   صدحياً    كدون  عنها، للتنفيس جمااًل  ميث  
 املفكر   بع    عز  االجتماعي، التغيري يف تساه   ر   ع  لبح  ا الراه  الوض  رف  على
  جهدا   يف التنوع  احرتام تشجي  خالل م  ال ميقراطية حنو الظر   إجياد يف  ساه  الصراع أن إىل
  أشدار   للصدراع  الدواطيء  املستوى م  حذر  الصراع حنو االجيابية التوجها  فإن  كذل  النظر،
 اجلمددود الالمبدداالة، قليلددة، أفكددار جيدد ة، غددري قددرارا  إختدداذ منهددا سددلبية  نتددائ إىل  قددود ذلدد  بددأن
(Hatch, 1996: 304.  
 الصددراع لفهدد  طر قددة كأفضدد  Contingency Model مددوقفي منددوذج  3) الشددك    وضدد 
 الصدراع  مسدتوى  بدني  عالقدة   جدود  النموذج  بني حي  املالئمة االستجابة  اختيار  فوائ   التنظيمي
  Organizational Performance التنظيمي داءاأل  مستوى
 حي  فيه مرغوب غري أمر للصراع العالي  املستوى الواطيء املستوى فان الشك ، يف  ظهر  كما
 احلالددة يف الصددراع إلثددارة اسددرتاتيجيا  اسددتي ام  تطلدد  ممددا األداء مدد   اطددىء مسددتوى إىل  ددؤد 
 أداء فيبلدغ  املتدوا ن  الصدراع  مسدتوى  عند   أمدا . الثانية احلالة يف الصراع لتقلي   اسرتاتيجيا  األ ىل،
  كون املستوى هذا يف الصراع إن  Wright & Noe, 1997: 683)  أشار مستو اته، أعلى املنظمة
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 الصراع غياب عن  أما اإلب اعية، األفكار حنو العاملني دافعية  ز   أن  ميك  احلاجا  لتغيري مص رًا
 األفكددار  طددر  التطددور عمليددة تعيدد  املنظمددة  إن مشدداركته ،  عدد م العدداملني جلمددود إشددارة فيعدد 
 أعمداهل   إجنا  م   منعه  العاملني معنو ا  حتطي  إىل تؤد  فق  الصراع ح ة   ادة أما اإلب اعية،
 األذى فقدط  متن  ال املالئ  بالشك  الصراع إدارة فإن  بذل  التنسي  على تأثريها ع  فضاًل بكفاءة،
 .Competitive Advantage التنافسية امليزة على للحفا  املنظمة جهود  ع ت أن ميك  ب 
 مدا  هدذا  ؟ التنافسدية  ميزتهدا  للمنظمة حتق  اليت التنظيمي الصراع إدارة اسرتاتيجيا  هي فما إذن 
 .القادم املبح  يف مناقشته سيت 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 املنظمة  أداء الصراع  بني  3) شك 

Source: Hach, Mary-jo, "Organization Theory, Modern Symbolic & 
postmodern perspectives " Oxford university press , New York , 1997: 305  
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 Strategies Of Management الصـراع  إدارة سـرتاتيجيات : الثاني املبحث

Conflict  
 مد    االنتفداع  املنظمدة  خل مدة  فده  تكيي الصدراع  حد ة  حتجدي   يف الفاع  ال  ر املنظمة إدارة تلع 
 النتدائ   حتقيد   يف الصدراع  إدارة اسدرتاتيجيا   أسدهم    ق  املنشودة، أه افها لتحقي  االجيابية آثار 
 .للصراع معاجلتها سب  تطو ر خالل م  اجملال هذا يف االجيابية
 الصددراع مواجهددة يف القددوة أ  السددلطة منهددا، حمد  دة   سددائ  علددى التقلي  ددة النظر ددا  اعتمد   
 & Wright): باآلتدي تلييصها ميك  آنذا ، سائ ة كان  معينة افرتاضا  على بناءًا ح ته  تقلي 

Noe, 1997: 683) . 
  الصراع جتن  ميك. 
 سلبية  اهرة الصراع. 
 التنظي  يف شيصية ملشاك  نتيجة الصراع  ظهر. 
  به املتأثر   األفراد م  مناسبة غري فع  رد د الصراع على  رتت. 
 مغدا رة   هدي  االفرتاضدا   مد   أخدرى  جمموعدة   هر  فق  احل  ثة، النظر ا     يف أما 
   Wright & Noe, 1997: 682: )باآلتي تلييصها  ميك  التقلي  ة، لالفرتاضا 

 املنظما  يف قائمة حقيقة كونه منه مفر ال أمر الصراع. 
  التغيري يف أساسيا عنصرًا الصراع  ع. 
 املنظمة داخ   شاملة عامة  واهر ىعل بناءًا الصراع حي ث. 
  االجيابية النتائ  م  الع    الصراع حيق. 
 صحية غري  اهرة  عترب الصراع غياب. 
 التنافسية ميزتها على  حيافظ املنظمة على العام بالنف  الصراع  عود. 
 مباستي ا الصراع إلدارة ج    م خ  تطبي  الضر ر  م  أصب  االفرتاضا  تل  على  بناءًا 
 يف قد رتها  عد   فضدال  مثمدرة،  منافسدة  إىل الصدراع  حتو د    دت   خالهلا م   اليت خمتلفة اسرتاتيجيا 
 .الصراع على السيطرة
 يف  رد مددا  فدد  علددى توضدديحها ميكدد   الدديت الصددراع إدارة اسددرتاتيجيا   3) الشددك   ددبني 

(Hodge & Anthony, 1991: 551 ; Wright & Noe, 1996: 691) أتي كما : 
 Use Of Power And / Or  اإلمخدداد) السددلطة أ /   القددوة اسددتي ام اتيجيةاسددرت .1

Authority (Suppression) Strategy:  إلنهداء  أ امرهدا  بإصد ار  اإلدارة قيدام   تعدين 
 هدددذ  تدددؤد   ال املعندددى، بهدددذا اآلخدددر للطدددر  أ امدددر   صددد ر الطدددرفني أحددد  أن أ  الصدددراع
 . األهمية قليلة القضا ا يف عادة  تستي م فني،الطر م  أ  أه ا  إشباع إىل االسرتاتيجية

 األطدددرا  بددد ع  اإلدارة قيدددام  تعدددين :Smoothing strategy التلطيدددف اسدددرتاتيجية .2
 . بسالم بعضه  م  املعا شة أج  م  املؤثرة العاطفية اللغة  استي ام  مؤا رته  املتصارعة
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 حتو دد  حما لددة  تعددين :Avoidance \ With drawl strategy التجندد  اسددرتاتيجية .3
 بددني Buffers احلددواجز اسددتي ام أ  إهمالدده، أ  اجملدداال  مدد  غددري  إىل الصددراع عدد  االهتمددام
 .املتصارعة األطرا 

 

 
 فاعلددة  سدديلة االسددرتاتيجية هددذ  تعدد  :Compromise strategy التسددو ة اسددرتاتيجية .1
 حيقد    قد   املتصدارعة  األطدرا    رضدي   سدط  ح  ىلإ التوص   ت   فيها الصراع، م  للتفاع 
 جد اً  مهمدة  األهد ا   كاند   إذا مالئمدة  االسدرتاتيجية  هدذ    تكون جزئية، مكاس  منهما لك 
 املسدا مة  أندواع  أحد   باألسداس   عتدرب  الصدراع  إلدارة التسو ة م خ  إن. سر عة حلواًل  تتطل 

Bargaining   أطلد    قد (Fred & Gillette   باسدرتاتيجية  سدا مة امل عمليدة  علدى mini – 

maxi افدرتاض  علدى  بنداءاً   ذل  املتنا عني الطرفني لكال معقول ح  إىل الوصول منها الغرض 
 مفضدالً   كدون  آخر بشيء  االحتفا  احلصول أج  م  ما شيء تر  يف غالبا  رغبون األفراد إن
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Source: Hodge , B , j & Anthony , W.P., "Organizational Theory - A 
strategic 

Approach " 4thed , Allyn & Banco , Inc , 1991 , p: 552 

 إدارة اسرتاتيجيا   3) شك 
 الصراع
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 بد أ  قبد   أنفسده   علدى  ةأسدئل  أربعدة  بطدر   القيدام  عليه  املفا ضني فإن لذل   استنادًا ل  ه ،
 : هي التفا ض عملية
 ؟ قبوله املمك  األدنى احل  هو ما 
 ؟ طلبه ميك  الذ  األدنى احل  هو ما 
 ؟ رفضه أ  عنه التنا ل ميك  الذ  األعظ  احل  هو ما 
 ؟ منحه ميك  الذ  األق  الشيء هو ما 
 كدال  مد   قبوهلا  ت  قيمًا ن مت أن  ميك  النزاع حل  عم  إطار توفر األسئلة هذ  على اإلجابة إن 
 يف مهداراته    طدور ا  أن للمد  ر     ميكد   الصدراع،  حلد   فاعلة اسرتاتيجية فتعترب املتنا عني الطرفني
 .اجملال هذا
  تعين :Third – party intervention strategy ثال  طر  أ  جهة ت خ  اسرتاتيجية .2
 األطدرا   بدني   التكامد   التنسي  طر   ع  حله حملا لة النزاع يف طرفًا ليس  أخرى جهة ت خ 
 القدادر    األشياص م  العم   مالء أح  أ  امل  ر الثال  الطر   كون أن  ميك  املتصارعة،
 & Lawrence) اقرت   ق  آخر، شيص أ  أ  اجلي ة السمعة  أصحاب النزاعا  ح  على

Lorscl  ُأطلد   شديص  يصختصد  طر د   عد    كدون  االسدرتاتيجية  هلذ  الفاع  االستي ام بأن 
 :Wright & Noe, 1996)  أشار النزاعا  ح  الرمسية مهمته تكون الذ  Integrator عليه

 Organizational عليددده ُأطلددد  رمسدددي  سددديط إىل أحياندددًا حتتددداج املنظمدددا  بدددأن  695

ombudsman سياسددة مدد  تتقدداط  إجددراءا  إىل فيهددا اللجددوء  ددت  الدديت احلدداال  يف  خاصددة 
 إىل  ؤد  مما العملية على السيطرة حي  م  الثال  الطر  د ر   تبا   نزاعا ال ح  يف املنظمة
 .األد ار هذ   3) اجل  ل   وض  حمتملة، أد ار أربعة  هور
 الصراع ح  يف احملتملة الثال  الطر  أد ار  3) ج  ل

 ال  ر
 – العملية على السيطرة
 النتائ  على السيطرة

 عن ما مالئمة تكون

 الفضولي
Inquisitor 
 عال – عال
   كون للنزاع ح  إىل الوصول هي الرئيسة األه ا 
 حم  دة غري األساسية  جذ ر   اس  الصراع

  اطيء – عال Mediator املعت ل
 املتنا عة األطرا  كان  إذا فيما هو األ لي االهتمام
  التزامه   تطل  احل  تنفيذ) بالنتائ  راضية

 عال –  اطيء Judge احَلك 
 السيطرة إىل حيتاج ال امل  ر  لك  مهمة تكون عليةالفا
 العملية على

 املفا ض/  احملق 
Avoider 
  اطيء -  اطيء
 فيه للمشاركة مه  غري الصراع بأن امل  ر ن  رى
  الصراع حل  املرؤ سني متكني   ستطيعون

Source: Wright patrict M. & Noe Raymond A, " Management of Organizations " 
Irwin Mc Graw Hill , 1996: P 693. 
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 جلماعدة  املتصدارعة  األطدرا   ضد    تعدين  :cooptation Strategy االنضدمام  اسرتاتيجية .3
 االنبثدداق إن  احدد  قسدد  يف قسددمني أ   احدد ة شددركة يف متنافسددتني شددركتني دمدد  مثدد  ج  دد ة
  لكد   امليتلفدة،  نظمدا  امل م  األعضاء لتطو ر الصراع  سب  ما غالبًا  االحتالل)  االكتساب
 املسدته فة  اجملموعدة  تكيدف  مدا  عادة اجل   ة املالكة املنظمة إن بسب  طو اًل    م ال الصراع هذا
 .الزم  مبر ر فيها

 هدددذ  تنفدددذ :Democratic process strategy ال ميقراطيدددة العمليدددة اسدددرتاتيجية .4
  جهدا   لتبدادل   ذلد   را املدؤمت  اللقداءا ،  الند  ا ،  االجتماعا ، طر   ع  االسرتاتيجية
 .ذل   غري اللجان، يف عنه  التمثي  أ  القرارا  اختاذ يف التصو   استي ام أ  النظر

  د ار  أن ميكد   أحيانداً  الصدراع  إن :Job Rotation strategy الو دائف  تبدادل  اسرتاتيجية .5
 إن  حيد  اآلخدر  املتصدارع  الطدر   ملوق  طر  ك  بإشغال الو ائف تبادل تسمى بسيطة بطر قة
 مبجر دا   مباشدر  إطدالع  على   كون  االجتاها   املشكال  املهما  فه  م  ميكنه املوق  هذا
 . الصراع تسب  اليت الظر   بع  إ الة باالمكان   للمشكلة استيعابًا أكثر جيعله مما األمور

 عمدد   إىل التعددا ن اسددرتاتيجية تسددعى :Cooperation strategy التعددا ن اسددرتاتيجية .6
 املنظمدة،  مدوارد    دادة  إىل ذلد    دؤد   حيد   األهد ا   بلوغ أج  م  متناغ  بشك  اجلماعا 
 حلدها  مد   البد   مشكلة الصراع بأن  ستي مونها الذ   األفراد قناعة االسرتاتيجية هذ   تتطل 
 عند ما  خاصة مهمة االسرتاتيجية هذ   تكون فيها، الفو  م  الب  معركة رؤ تها م  ب اًل سو ة
 مد   النوع هذا ألن ضر ر ًا Commitment االلتزام   كون ج   ة، رؤ ا ك املشا ح   تطل 
 . الطاقة الوق  يف املطا لة  تطل  الصراع

 بطدر    تتمثد   ناضدجة  اسدرتاتيجية   تعد   :Confrontation strategy اجملابهة اسرتاتيجية .7
 أ /    العواطددف تسددود  ال جددو يف لوجدده  جهددًا املتصددارعة األطددرا  بددني مبوضددوعية احلقددائ 
 إجيداد  يف أ ضداً  التعدا ن  آندذا   ميكد    قد    اقعدي،  حد   إىل التوص  حما لة أ  stressٍ الضغوط
 . املشرت  احل 

 إضدافة  االسدرتاتيجية  هدذ    تعدين  :Larger Goal Strategy األهد ا   توسي  اسرتاتيجية .8
 األهد ا   هدذ   علدى  اجلماعدا   تركيدز  سيتبعها حي  احلالية األه ا  تنو   أ  ج   ة، أه ا 
 .الصراع إىل تؤد  اليت الظر   إ الة  بالتالي الشيصية أه افه  م  ب اًل
 علدى  املد  ر    بإمكانيدة  القدول  م  ب  ال التنظيمي، الصراع إدارة اسرتاتيجيا  مناقشة ختام  يف 
 الصدراع،  شدك   مد   ذلد    تواف  أن على  اح  آن يف الصراع إدارة يف اسرتاتيجية م  أكثر استي ام
 . بنجا  االسرتاتيجية تنفيذ على امل  ر    ق رة املوقف، يعة طب
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 األعمــال منظمــات يف الصــراع إلدارة مقرتحــة اســرتاتيجيات مــع التوصــيات: الثالــث املبحــث
 العراقية
 مقرتحدة  اسدرتاتيجيا    الثانيدة، . للمد  ر    عامة توصيا  األ ىل،: فقرتني املبح  هذا  تضم 
 : أتي  كما العراقية، عمالاأل منظما  يف الصراع إلدارة

 :Recommendations التوصيات: أواًل
 العامدة  التوصديا   بعد   طر  ميك  إدارته،  اسرتاتيجيا  الصراع مفاهي  م  تق م ما ضوء يف 
 : أتي  كما منظماته ، يف الصراع إلدارة امل  ر   قب  م  بها ل خذ مناسبة نراها اليت

 األسدالي    إحد ى  اآلخر   على تأثريها  كيفية أنفسها  تفه على املتصارعة األطرا  مساع ة .1
 .Sensitivity Training احلساسية ت ر   هو الشأن هذا يف املستي مة

 يف تصدد  إجيابيدة  أغددراض ذا  مناقشدا   إىل أ  مثمددرة منافسدة  إىل الصددراع حتو د   علددى العمد   .2
 : طر   ع  ذل   كون أن  ميك  أه افها لتحقي  املنظمة صاحل
 املشرتكة العامة األه ا  حول اتفاق. 
 للمشاركني مالئ  معلوما  نظام  جود. 
 العاملني  م ركا  معار    ادة. 
  األقسام بني ما التما ز حتقي  درجة إىل التنسي  آلية على التأكي. 
 احل  د ال  ر اعتبار مراعاة . 
  بنداء  جدة ل ر اآلخدر  بعضدها  مد   لالتصدال  الفدرص  ل  ها املشرتكة اجلماعا  أن م  التأك 
 .تعا نية عالقا  إلنشاء الضر ر ة الثقة

 اإلجيابيددة باآلثددار مسددتو اتها خمتلددف يف لددإلدارا  التوعيددة  د را  املددؤمترا ، الندد  ا ، إقامددة .3
 التغديري  عناصدر  مد   أساسي عنصر ألنه جتنبه ميك  ال املنظما  يف  اقعة حقيقة  اعتبار  للصراع
 .املنشودة أه افها لتحقي  مالئ  بشك  إدارته الضر ر   م 

 تطل   اليت EAPS  Employee Assistance Programs) للعاملني مساع ة برام  إقامة .4
 حمرتفون أخصائيون مهمتها  توىل املهنية،   العقلية   الصحية   الشيصية العاملني مشاك  على
 املنيالعد  نصدف  حلدوالي  أمر كا يف الربام  هذ  استي م  حي  خارجها، أ  املنظمة داخ  م 
  (Wright & Noe, 1996: 640) حاليًا األ ربية ال  ل يف  تزداد تنمو  ب أ  الراغبني

  اهلد    املوقدف  مد    دتالءم  مبدا  االسدرتاتيجيا    اسدتي ام  الصراع م  التعام  يف احلذر توخي .5
 .االسرتاتيجية تنفيذ يف امل  ر    ق رة الصراع  شك 

  العراقية األعمال منظمات يف راعالص إلدارة مقرتحة اسرتاتيجيات – ثانيًا
Suggestive Strategies to mange the conflict in Iraq Business 

Organizations: 

 اجلار ة السياسية العملية يف القائ  الصراع مشكلة  منها اخلارجية البيئة مشاك  مواجهة أج  م  
 مدد  البحدد  يف إليدده أشددرنا عمددا  فضدداًل العراقيدة،  ملنظماتنددا ال اخليددة البيئددة  اقدد  علددى  انعكاسداتها 
 يف  اسدتي امها   تطو رهدا  االسرتاتيجيا  بع  تكييف تقتضي الراهنة الظر   فإن اسرتاتيجيا ،
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 هددذ  أهدد   مدد  الصددراع، مدد  للتعامدد  م ربددة إدارا  إىل تفتقددر الدديت العراقيددة األعمددال منظمددا 
 :  أتي ما االسرتاتيجيا 

 اسرتاتيجية  تطل  ما غالبًا الصراع ح  إن :Negotiation strategy التفا ض اسرتاتيجية .1
 هددذ  مدد  مزجيددًا متثدد  التفددا ض اسددرتاتيجية  إن الصددراع، إدارة اسددرتاتيجيا  مدد  مزجيددًا تكددون
  الدذ    األطدرا   مد   أكثدر  أ  اثدنني  اتفداق  خالهلدا  مد    دت   اليت العملية  هي االسرتاتيجيا ،
 إعطائده  يف  رغبدون  مدا  حت  د   خدالل  مد   مشدرت   ارقدر  إىل  صدلون  رمبدا  خمتلفدة  تفضيال  ل  ه 
 .ذل  ع  عوضًا أخذ   ت  ما مقاب 
 : أتي ما مبراعاة نوصي فاع  بشك  التفا ض اسرتاتيجية تطبي   ألج 

 مسدتقلة  املتصدارعة  األطدرا   تكدون  عند ما  أفضد   بشدك   مالئمدة  تكون االسرتاتيجيا  هذ  إن 
 .متسا  ة قوة تقر بًا  متتل 

 ذل  مراعاة تست عي الضر رة فإن لذل  التفا ض، اسلوب على  ؤثر لثقافا ا اختال  إن. 
 الكتسداب  املد  ر    بتد ر    نوصدي  لدذل   خاصدة،  مهدارا   إىل حتتاج التفا ض اسرتاتيجية إن 
 .الال مة املهارا 

 الشيصدية،   ليس املشكلة على الرتكيز األخرى، اجلهة موقف االعتبار بنظر املفا ض  أخذ أن 
 .موضوعية معا ري على االعتماد ة،العقالني

 تفتقددر :Increased Communications strategy االتصدداال    ددادة اسددرتاتيجية .2
 مدا  غالبدا   الدذ   أعماهلدا   عيد   ممدا  االتصداال   يف احل  ثدة  التقنيدا   تطبي  إىل العراقية منظماتنا
 مصد راً   كدون   ذلد  كد    إن املعلوما ، تشو ه أ  الفه ، سوء أ  النزاعا  ح  ث إىل  ؤد 
 الديت  االتصداال     دادة  إىل احلاجدة  أمدس  يف العراقيدة  منظماتنا فإن لذل  الصراع، حل  ث قو ًا
 الشددعور  تطدو ر  السدليب  الشددعور  تقليد   املعلومدا ،   مشداركة  الفهدد ، سدوء  إ الدة  إىل تدؤد  
 .ح ته أ  الصراع نشوء تقلي  يف فاع  بشك   سه   الذ  اجلماعة أعضاء بني اإلجيابي

 ذ  األفدراد  مد   مجاعدة  ه  العم  فرق :Teams work strategy العم  فرق اسرتاتيجية .3
 متناسدقة   جبهدود  هداد ،  مجداعي  بشدك     عملدون  حم دة، بأه ا   لتزمون متكاملة مهارا 
 العراقيدة،  منظماتندا  يف املتواجد ة  اللجدان  عد   كليداً  العمد   فرق  ختتلف. أفض  نتائ  إىل تؤد 
 : منها أنواع على  توج .  قتيًا  ليس دائميًا عملها  كون الفرق فهذ 

 امليتلفة الو يفية الفرق Cross functional Teams :   حد ا   عد ة  مد   أفدراد  تض  
 اخلدد ما    املاليدة  اهلن سدة،  التسدو  ،  قسد   مد   عمدد  فدرق  ذلد   مثدال : خمتلفدة    يفيدة 
  مبا أفض  التنسي   كون لذل   نتيجة اآلخر القس  عم  معرفة قس  ك   ستطي   بذل 
 بدني  مدا   حد تها  الصدراعا   تقليد   يف كدثرياً  الفدرق  هدذ    تسداه    الفاعلية، الكفاءة حيق 
 . املوارد ن رة أ  املهام اعتماد ة مص رها  كون ما غالبًا  اليت األقسام

 املشاك  ح  فرق Solve problem Teams اخلدربة  ذ   مد   الفرق هذ  أعضاء   كون 
 . التوصيا  احللول ق    ت املشاك  ح  يف
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 فدرق  بنداء  يف  البد ء  االسدرتاتيجية  هدذ   تطبيد   إىل اليدوم  هذا ماسة حاجة يف العراقية منظماتنا إن 
 إجيابيدة  عالقدا   تطدو ر  األهد ا ،  بوضد   العم  مجاعا  تساع  اليت باألنشطة تعنى  اليت العم 
 .مة املنظ الفر   يف عضو ك   مسؤ ليا  د ر  توضي  األفراد، بني
 هياكد   م  العراقية منظماتنا تعاني :Restructuring strategy اهليكلة إعادة اسرتاتيجية .4
 فإنهدا  لدذل    اخلارجيدة،  ال اخليدة  البيئدة  يف احلاصدلة  للدتغريا   مستجيبة  غري مرنة غري تقلي  ة
 اقد  مو إعدادة  إىل اهليكلدة  إعدادة  عمليدة  تؤد  حي  التنظيمية، هياكلها تصمي  إعادة إىل حباجة
 اهلرميددة، تقليدد  للمعلومددا ، احلددر التد ف   املسددؤ ليا ، حت  دد  إعددادة املتصددارعة، اجلماعدا  
 حيد   الو دائف  بدني  تنقد     اخلاصدة  املنداف   ذا  اجلماعا  بع  إ الة األفقي، التعا ن حتقي 
 الصراع مص ر  كون عن ما سيما ال الصراعا  ح ة تقلي  يف كبري بشك  الفعاليا  هذ  تساه 
 . املفضلة اإلسرتاتيجية هي اهليك  يف التغيري فإن القوة، توا ن ع م   املركز  اختال

 ندد رة تكددون عندد ما :Expansion Resources strategy املددوارد توسددي  اسددرتاتيجية .5
 إ الة على للعم  املوارد توسي  اسرتاتيجية استي ام األفض  فم  الرئيس الصراع مص ر املوارد
 .إضافيًا استثمارًا  تطل  ذل  إن مراعاة م  الصراع، سب 

 الصدراعا   مد   الكدثري  تدنج   :Reduction of gap strategy الفجدوة  تقلي  اسرتاتيجية .6
 هدذا    عتدرب ... األفكدار  التوجها ، الفلسفا ، األه ا ، القي ، يف األفراد بني التبا   بسب 
 مسدتوى  إىل  دؤد   حبي   كبريًاً شاسعا كان إذا منه احل  الضر ر  م   لك  طبيعيًا أمرًا التبا  
 الددتغريا   دد  يف الددراه  الوقدد  يف العراقيددة منظماتنددا يف  الحددظ مددا  هددذا الصددراع مدد  عددال
 جيد   األفراد بني الفجوة تقلي   ألج   اخلارجية، ال اخلية البيئة هلا تعرض  اليت  التح  ا 
  ختفدي   معارفه ،   ادة  م اركه ،  توسي  اجملاال ، خمتلف يف العاملني تنمية على العم 
 .صراعاته  ح ة  تقلي  لواقعه  األفراد تكييف يف  ساه  مما املالية، موارده  يف التبا  
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  األسدي بدقت جواد شعر

  - الفنية وخصائصه ،أغراضه -

 الحلي حسين إبراهيم منذر. د
 المهداوي اهلل عبد حسين محمد .م . م
 الكعبي محيسن صبيح أحمد .م . م

 :البحث ملخص
 األسد    بد ق   جدواد )) الشداعر  تنا هلدا  الديت  الشدعر ة  األغدراض  ابر  دراسة على البح   ركز
  اعتمد نا  – املق سدة  كدربالء  م  ندة  – ال  نيدة  ببيئته تأثر  اليت الفنية، شعر   خصائص   هد0320
  كان  طعمه آل هاد  سلمان) السي   حققه مجعه الذ  بري   يف م 0111) سنة يف املطبوع د وانه
 يف ذكرناهدا  أخدرى   أغدراض  انيدا   االخو  الوصدف   الغدزل   الرثداء  املد    : الشعر ة أغراضه م 
 القصدي ة،  مطال  يف متثل  اليت اخلصائص ابر  تنا ل  ق .  شعر  م  بنماذج االستشهاد م  البح 
 العربي الشعر أ  ان يف شعر  الشاعر  نظ  الفنية،  الصورة  الرتاكي   األلفا  الشعر ،  اإل قاع
 حتلديالً  ِ  حتليلده  شدعر ِ  ب راسدة   قمندا . اخل..  املقتض   الرجز،  الطو  ، الكام ،: مث  املعر فة
 .  احل    األدبي النق  أد ا  باستي ام فنيًا

  :املقدمة
  آلده  حممٍَّ ، القاس  أبي  املرسلني؛ اخلل  أشر  على  السالم  الصالة العاملني، رب هلل احلم 
 .... أمجعني،  صحبه
  بع ؛
 أضدافوا  الدذ     األدبداء،  الشدعراء،  م  كبريًا ع دًا – العصور مرِّ على – العربيَّة أمتنا أجنب  فق 
  كدان   بيئتده،  الشداعر  بدني  املتبدادل   التدأثري  حياتهدا،  طبيعة عكس  األدب، م  فنونًا الثر تراثها إىل
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 األدب سداحة  يف أمسداؤه   ملعد   الذ   الشعراء م  كبرية جمموعة  هور شه  ق  عشر التاس  القرن
 .  األمساء هذ  م   افر نصي  الءكرب مل  نة  كان  املعرفة،
 بددر   الددذ   الكددربالئيني الشددعراء أ لئدد  مدد   احدد  نتدداج علددى الضددوء نسددلط البحدد  هددذا يف
 أخدذنا   قد   ، األسد    بد ق   جدواد ) الشداعر  هدو  عشدر،  التاس  القرن يف الشعر عامل يف امساؤه 
 يف األدبية ال راسا  استعملته املاط منهجًا متبعني األدبي،  فنه الشاعر، بنتاج نعرِّ  أن عاتقنا على
 . الوصفي املنه  به  نعين األدبي بفنه   التعر ف الشعراء نصوص حتلي 
  الوقدو   الشعر ة، أغراضه  ذكر ب ق ، جواد احلاج بشعر التعر ف ال راسة هذ  م عاة  كان
 ال راسدة  خطدة   كاند   العربيدة،  أمتندا  تدراث  إىل إضدافة   شدك   نتاجده  بوصدف  الفنيدة  خصائصده  عن 
 السياسددية احليدداة مدد  عامددة مالمدد  التمهيدد  تنددا ل متهيدد ،  سددبقهما مبحددثني علددى تقسدديمها تقتضددي
  تندا ل  الشداعر،  حيداة  مد   عامدة   مالمد   عشدر،  التاسد   القرن يف العراق يف  الثقافية  االجتماعية
  الغددزل، رثدداء، ال املدد   ،: يف متمثلددة د واندده يف تنا هلددا الدديت الشددعر َّة األغددراض األ ل املبحدد 
 ...   الشكوى كاهلجاء، ال  وان يف قليلة أخرى  أغراض  االخوانيا ،  الوصف،
 مدا  حبسد   – اإلجيدا   متدوخني  فنيدة،  دراسدة  شعر  دراسة إىل فيه تعرضنا فق  الثاني؛ املبح  أما
 عر ،الشد   اإل قداع  عند  ،  القصدائ   مق ما  تنا لنا أن فكان – األكادميي البح  طبيعة منا تقتضيه
 ...  د وانه يف بنائها  عناصر الفنية الصور  أخريًا  الرتاكي ، األلفا  ث 
 .  البح  هذا إليها توص  اليت النتائ  أبر  يف القول أ جزنا خامتة كله ذل  أعق   ق 
  كلف  ال اجته نا، أنا فحسبنا قصَّرنا  إن  عال، ج َّ اهلل م  فبفض   فقنا فإن هلل، هذا عملنا
 ....  النصري  نع  املوىل نع   سعها، إىل سًانف اهلل
 الباحثون

  :التمهيـــد
 التاسـ   القـرن  أّبـان  العراق يف والثقافية واالجتماعية السياسية احلياة من عامة مالمح -

   :عشر
 بيد   بغد اد  سدقوط  أعقبد   اليت املتيلفة للقر ن امت ادًا عشر التاس  القرن يف العراق حالة مثَّل  
 – الرتكدي  التندافس  حتد    قوعده  أبر هدا  مد   ألسدباب   ذلد   ، م 0352 - هدد  656) سدنة  املغول
 اإلدارة سددوء إن ثدد َّ ، 0) التيلددف اجلهدد   ددالم يف تعدي    جعلددها الددبالد، أ هدد  الددذ  الفارسدي، 
  ق  ، 3)التطور حركة ع   إبعاد  العراق، تدأخر يف فاعاًل د رًا أدَّ  ق  البالد حكم  اليت العثمانية
 ، 3)سياسية صراعا  م  صحبها  ما العراقيني، حياة يف بآخر أ  بشك  أثَّر  أح اثًا كله ذل  راف 
  يف الوقد ،  ذلد   يف  الشعراء الكّتاب إسهاما  يف تأثري هلا كان ، 9) اجتماعية اقتصاد ة  كوارث
 .  عامة بصورة األدبية احلياة جمم 
  املوصدد ، بغدد اد،  ال ددة:  ال ددا  ثددالث علددى مقسَّددمًا السياسددية الناحيددة مدد  العددراق  كددان 
 العدراق  يف  هدر  فقد   العثمانية، اإلدارة سوء م  الرغ   على األترا ، م  حكامها  كان  البصرة،
 ما  إذا ، 5)باشا  م ح  باشا،  دا د باشا، سليمان منه   ال ته  م َّة خالل طيبة آثارًا تركوا  الة
 صدنو   كابد    ق  العثمانيون حكمها اليت العراقية الوال ا  نأ جن  فإننا الوالة هؤالء حقبة استثنينا



 
 

038 

 اخلامس الع د
 

 االضددطراب حكمدده إّبددان عدد َّ الددذ  الثدداني احلميدد  عبدد  السددلطان عهدد  يف  السدديما  اآلالم، احملدد 
 .   6)السلطان م  باملال   ائفه   شرت ن الوالة صار  ق   اجلور،
 العدددراق مشدددكال  إنَّ إذ سدددية،السيا احليددداة مددد  حدددال بأحسددد  االجتماعيدددة احليددداة تكددد   مل 
  جهدٍ ،   مدرٍض،  فقٍر، م  السابقة العصور يف عليه كان  عما ختتلف مل القرن هذا يف االجتماعية
  إىل الكدبرية،  النسدبة   شدكلون  العدرب  مدنه   النداس،  مد   خمتلفة أجناس العراق يف  عاش  إقطاٍع،
 إىل فكدان  ال  انا ، تع د  كما ، 1)اد األكر  الرتكمان،  اهلنود،  اإل رانيون، األترا ، جانبه 
 السددنية،: اإلسددالمية الطوائددف  مدد   الصددابئة،  اليهود ددة، املسدديحية،: اإلسددالمية ال  انددة جاندد 
 ...   2) البهائية  األ ز   ة،  الشيعية،
  العددو   املددرض، الفقددر، انتشددار إىل العددراق يف األ ضدداع  تدد هور السياسددي، الصددراع  أدى 
 العراقيدة  الوال دا   يف  عدي   مدواط   لكد   أمِنَيدةً  العدي   لقمدة  علدى  احلصدول  كاد حتى االجتماعي،
 بقيدود    كبِّلده   املدزارعني،  حيكد   جدائراً  نظامداً  االقطداعي  النظام  عاد العثمانية، للسيطرة اخلاضعة
 بدرت ،   الدوالة  احلكدام   أتبداع  االقطداعيون،  نعد   حدني  علدى   طداق،  ال املعاشدي  الوض  معها صار
 ...  رغي   عي   نعي ،
 مسدة  الثقدايف  التيلدف    د َّ   االجتماعيدة،  السياسية، م  حااًل بأحس  الثقافية احلياة تك   مل 
 التحرر دة  العربيدة  الثقافية ل نشطة العثمانيني قم  بسب  عشر؛ التاس  القرن أّبان العراق يف  اضحة
 املسداج ،  يف  املعرفدة  العلد   طاليب م  جمموعة م  إاّل العلمية احلياة فضعف  كافة، احلياة مراف  يف
 .   1)ضيِّ  نطاق ضم  ال رس  حلقا  ال  نيَّة،  املعاه 
 مد   إلديه   انقداد  م  لتعلي   مارسو  األترا ، مثَّله األ ل اجتاهني، يف سار فق  التعلي  نظام أما 
 الرتكيَّدة،  اللغدة  حلكومدة ا مد ارس  يف املتبعدة  اللغة  كان  أنفسه ، العراقيون مثَّله  اآلخر العراقيني،
 اللغدة  على أساسها يف فقائمة ال  نية امل ارس لغة أما العربية، باللغة فيها بال راسة للطلبة  سم   مل
 ...  ال رس  معلمي الشيوخ إمكانية حبس  أخرى إىل م  نة م  ختتلف  هي العربية،
 يف  مدد  الددوالة، إىل القددرن هددذا يف الشددعراء معظدد  جلددأ فقدد  املأسددا  ة، األ ضدداع هلددذ   نتيجددة 
 باملقابد    هد    العطا دا،  باهلبدا   علديه    تغد ق  بهد ،  تعنى كان  اليت املوسرة العوائ  م  فلكه 
 الدذ    الشعراء ه   كثري   ن بونه ، موتاه ،   رثون  أجلها، الصفا ، بأحس  مي حونه  كانوا
 ...   01)رغي  عي  على احلصول م   تمنونه كانوا ما فنالوا األسر، بتل  اختصوا
 املد ن  عمَّ  اليت  الثقافية  االجتماعية، السياسية، األ ضاع ع  مبعزل كربالء م  نة تك   مل 
 فدد  يف  سددهمون امل  نددة أهدد  مدد   الوجهدداء الشدديوخ  كددان عشددر، التاسدد  القددرن إبددان العراقيددة
 الوجهداء  هدؤالء  د ر  كدان  ، 00)املركز دة  ال  لدة  ضدعف  بسدب   اخلصدوم،  بدني   الفصد   املنا عا ،
 فديه   الشدعراء   نظَّد   األدباء، م  ع د منه  ك  حول التفَّ إذ فيها، األدبية احلياة يف كبريًا  العلماء
 ...   03)الرثاء قصائ  م  بع د منه  املتوفني  بكوا امل   ، قصائ 
 صد   ات أح اثده،  مد    تفاعد   الكربالئدي،  اجملتم  م  جزءًا األس   ب ق  جواد الشاعر  كان 
 آل أسدرة   السديما  بعضده ،  عند   حظدوة  فندال  – عصر  شعراء شأن ذل  يف شأنه – املوسرة باألسر
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 البؤس حمنة جتا   على قادرًا جعله ما  اهلبا  باألموال، عليه  أغ ق  الشاعر، قرَّب  اليت الرشيت
 ...   الشقاء

   :الشاعــر حياة من مالمح
 احلدائر ،  األسد    علدي  بد   صداحل  بد   مهد    بد   النيب عب  ب  حسني حمم  ب  جواد احلاج هو
 بدين  إىل نسدبها    رجد   كدربالء،  يف املعر فدة  العربيدة  األسدر  إحد ى  بد ق    آل ، 03)بب ق  املعر  
 جد ه   يف كدان  أنَّده  إىل االسد   بهذا ب ق  آل تسمية   عود املشهورة، الع نانية القبائ  إح ى أس ،
 امسده  يف تصدحيف  صدار  ثد َّ   09)  بدذق  : )فقال  لشمسا بزغ )  قول أن فأراد متتمة مه   احلاج
 املق ستني الر ضتني يف اخل مة شر  متته  الشاعر أسرة  كان  ، ب ق ) فقالوا ال ال إىل الذال م 
 .   05) العباسية احلسينية،
 إنده   قيد   هد، 0301 سنة كان مول   إنَّ فقي   الدته، سنة يف  اختلف كربالء، يف الشاعر  ل  
 .   06)هد 0333 سنة  ل  إنه قي  كما هد، 0330 سنة  ل 
  الد    أنَّ فيه ش َّ ال  مما املقبول، االجتماعي املركز ذا  أسرته أحضان يف  تربى الشاعر، نشأ 
 ...  منزلته  مس  عود ، َصُلَ  حتى  توجيهه،  تثقيفه، تعليمه، يف األكرب الفض  له كان
  احلداج  الكدبري،  الكربالئدي  احل  أبي حمس  الشيخ: أمثال جيله شعراء م  ع دًا الشاعر عاصر 
  الشيخ رحي ، حسون فلي   الشيخ اهلر، قاس   الشيخ األصفر، موسى  الشيخ احلمري ، حمس 
 درس أن  لبد    مل ،...  غريهد   عو  ، عمران  الشيخ كمونة، علي حمم   الشيخ الناصر، علي
 ...   01) أسرارها العربية أتق  كما الشعر،  نظ  صار حتى الشعر َّة، ملكته  نبغ  العربي، األدب
 م  أشعر بأنه الشاعر فيه قال الذ  احللي، الكوا  صاحل الشيخ أ ضًا الشاعر معاصر  م   كان 
 ...  01) العمر  الباقي  عب  التميمي، صاحل  الشيخ ، 02)عصر  يف  احلسني اإلمام رثى
 مبدا   حظدي  عند ه ،  حظدوة  فندال  موتداه ،   رثى  ، م حه الرشيت، آل بأسرة الشاعر اتص  
 أمحد   السدي    انَّ  طيد ة،  كاند   الرشديت  آل بأسدرة  صلته أن إىل أخبار   تشري عن ه ،  تمنا  كان
 ...   31) بشيصيته  بأدبه، بالرج ، معجبًا كان
 حممد   الشديخ : األ الد مد   لده   كدان  محدود،   الشديخ  حسد ،  الشديخ  هما اثنان أخوان للشاعر 
 ...   30)  علي شاعرًا،  كان ني،حس
 يف أثر  لت  نه بالت   ،  صف مثلما االجتماعية، العالقا  إنشاء على قادر بأنه الشاعر  صف 
 ...   33)حوائجه  قضاء إجابته،  حس  له، الناس معاملة أسلوب
 ،احلسديين  الدر اق  يف  دفد   ، 39)هدد  0325  قيد   ، 33)هدد  0320 سدنة  بد ق   جواد احلاج تويف 
 ، 36)امللحمدة  همدا  شدعر ني  أدبديني  فدنني  ب  وانده  احملقد   أحلد    قد   ، 35)شدعر   د وان اآلثار م   تر 
 موسدى  الشديخ : منه  الشعراء م  مج  رثا   ق  أ ضًا، عليهما مشتماًل د وانه فصار ، 31) الر ضة
   اسدح  بدر ط ،    وسدف  الرشديت،  كدا    السدي   بد   أمحد    السدي   احلد ،  أبو  حمس  األصفر،
 ..   32)اجلشعمي حسون  فلي  املؤم ،
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 الشعريـــة أغراضه: األول املبحث
 بوجد انه ،  تعلقداً   أشد ها  حبياته ، اتصااًل  أ ثقها العرِب، عن  القول فنون أعرق م  الشعر 
 الدرتاثُ  قسِّد    لدو   مشاعره ، ملنا عه  تصو رًا  أعمقها شيصياته ، مالم  ع  تعبريًا  أص قها
 إىل  احد ةٌ  نظرٌة  تكفي ميزاتها، م   ميزة األمة، هذِ  نصيِ  م  الشعُر لكاَن األمِ ؛ بني اإلنساني
 يف   ادهد    تدأرخيه ،  ضدمريه ،  غد ا  حتدى  نفوسده ،  يف الشدعرِ  تغلغد َ  لَتَبديَّ   العربيَِّة األمة تراِث
 .  حمنه 
 خمتلدفِ  على تأثرٍي م  فيه اعّم تعبُِّر ع َّة، أغراٌض لُه تكوَن أن األدبي الف  هذا د اعي م   كاَن 
 جمتمعدده، جتددا   نظرتدده الدد نيا، أمددور يف  فلسددفته الطبيعددة، يف  م ركاتدده احلياتيَّددة، اإلنسددان جواندد 
 ...   تقالي    عاداته،  قيمه،
 الدذ    احمل ثني الشعراء م   اح ًا – ال راسة هذ  موضوع – األس   ب ق  جواد الشاعر   ع  
 أبدر   علدى  الضدوء  نسدلططَ  أن املبحد   هدذا  يف  سنحا ل شعره ، يف تنا لوها  ع َّة، أغراضًا طرقوا
 : اآلتية األغراض يف تنحصر اإلمجال  جه على  هي د وانه، تنا هلا اليت الشعر ة األغراض
 .  امل  دد  .1
 .  الرثاء .2
 .  الوصف .3
 .  الغزل .4
 .  اإلخوانيا  .5
 .   الشكوى اهلجاء،: منها ال  وان يف قليلة أخرى أغراض .6

  :املديح. 1
 بصدفا   املداد   إعجداب  عد   تعدبريٌ  األصد  »  يف  هدو  الشدعر ة،  األغدراض  أ س  م  امل     ع 
 عد   صد ر  مدا  املد     أفضد  ...  األشدياص،  م  شيص بها  تحلى رفيعة، إنسانية  مزا ا مثالية،
 قب  ما عصر منذ العربي األدب يف البار ة األغراض م   هو ، 31).. «  اقعة  حقيقة عاطفة، ص ق
 العظدي ،  التقد  ر   إ هدار  الكرميدة،  الشدمائ     صدف  املزا دا،  جلميد   تعد اد »  يف   تمثَّد   اإلسالم،
 .   31)... « الشمائ  هاتي  مبث   عرفوا مزا ا، فيه  توافر  مل  الشاعر  كنه الذ 
  حيتد   الشعر ، الغرض بهذا حافاًل لوج نا  األس  ؛ ب ق  جواد الشاعر د وان تصفحنا  لو
 مد    يف قولده  عليده  األمثلدة   مد   األخرى، امل    اجتاها  بني الص ارة مركز البي  أه  م   
 :  طال  أبي ب  علي  اإلمام ، الكر   الرسول

 بندددددددي إىل مندددددتٍ  لكددددد  بشدددددرى
 السددما  أمددال   تهتددف  بهددا  بشددرى
 سدنا  الحد   ق  الكون يف سيماؤها
 غصدددددد  بأنقددددددى أتدددد  طوبدددداه 
 حبدددددا كيددف فدداعترب اجلليددُ  جدد َّ
...... 

 

  لدددددي هلدد  مدد  لكدد  بدد  أمحددَ 
 العلدي  أمدر  عد   العلدو ِّ  العامل يف
 جلددددي سدديماها األشددهاد  ددواهر
 بددالفير  اخددتصَّ اجتبددى مدد  أ 
  بالتطدددددددددو ل بدددالعز نددد  اجللدددي
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 سابقدددددددة  الددددورى  يف حتدددد    أّنددددى 
 تعدددددددددددددد دًا  ثنيدددددددددا مل اثددددددددنني

 

 علددددددي تدددرى حممددد ًا هلدددا تدددرى
  30)  لددددي ندديب قددددال مدداك  لكدد 

 
 أمدري  عمده   ابد   ، الكدر    لرسدوله  تعاىل اهلل حباها اليت املنزلة إىل الشاعر  شري النص هذا يف
  اإلمدام  مسد   فم  اإلسالم، أحكام تبليغ يف النيب لرسالة متبعًا اإلمام بوصف  املؤمنني
 يف املتمثلدة  العظيمدة  باملكرمة  حباهما اجللي، بالفير تعاىل اهلل اختصهما  ق  ، النيب مس  كأمنا
 الوجدود،  يف مثيد ٌ  هلمدا   كدون  أن الشداعر   نفدي  ثد   حلملدها،  أهدالً  فكاندا  اإلسالمية، األحكام تبليغ
 .   املنه  التطبي  يف األ ل رسالة  كم   الثاني  لي،  اآلخر نيب، فأح هما
 :  طال  أبي ب  علي املؤمنني أمري ميالد ذكرى يف   قول

 عدددددددداًل مبعراجددددي الفكددددَر أجدددد 
 غددددد ا معراجدددًا العدددرِش نددديبِّ مددد 
 أ همدددددددددا منصدددددفًا  دددددا فانصدددددف  

 

 

 انشغدددددد   األلبدددددداء فكددددر فيهمددددا
 الرسدددددد   سدددلطان كتدددف  علددديٌّ
  33) أجدددددد   أعلددى اهلِل عندد  كددان

 
 فكدر  فهدو  ،طالد   أبدي  بد   لعلدي  تعداىل  اهلل جعلدها  الديت  الرفيعدة  باملنزلدة   شدي   هندا  فالشاعر 
 موا ندة  األبيدا   هدذ   يف الشداعر   عقد   ،األعظد   الرسدول  كتدف  املعتلدي   هو املنشغ ، العقالء
 عليده  ارتقدى  الدذ   الرسدول   كتدف  املعراج، ليلة النيب إليه ارتقى الذ  اهلل عرش بني لطيفة
: الد  وان  حمقد   قدال  العدرش،  علدى  كتفه مفضاًل مكة، فت  يف األصنام تكسري  وم املؤمنني أمري
  كتدددف ،حممددد  الدددنيب إليددده عدددرج الدددذ  العدددرش إىل راجددد   أ همدددا) يف الضدددمري عدددود إنَّ»
 ال ممدا   هدذا  العدرش،  علدى  كتفه فضَّ   ق  األصنام، لتكسري علي عليه صع  الذ الرسول
 العدرش  فيهدا  مبدا  اإلطدالق  علدى  املوجدودا   أفضد   هدو الدنيب  أن نعتقد   ألنندا  ر  ،  ال فيه ش 
 عند ما   املدؤمنني  أمدري  منزلدة  تتدبني  هندا   مد   ، 33).. «  عدال  ج َّ الوجود   اج سوى مما  غري 
 ..  اإلطالق على املوجودا  أفض  كتف على ارتقى
 : أ ضًا  م حه يف   قول

 رتبدددددددددددددددة حليددددددددد ر شددددددددديِّ  
 العظيددددد  العدددرش علدددى  مشيددد 
 دإلدددددد الثقدددددددددددالن لدددددده شدددددده  
 قدددددددددددددد  ثددددددد َّ عليدددددددًا شدددددددا  

 

 

 العددددر ِش ىأعلدددد د نددددددددها مدددد 
 العر ددددددددددِ  مرتبدددد  بعددددني  ددددد
 املطيددددددددددِ  القدددد   ندددداب  ددددال 
  39)تطيشددددددددي ال رشددد   لقددد ا 

 
 الدثقالن  لده  شده    قد   املندا ل،  كد َّ  علد    منزلدة  الرت ، مجي  فاق  رتبة  املؤمنني ف مري
 حظدي  الديت  للمنزلدة   احلسد   احلقد   سهام  وجهوا أن إال هل   رق مل الذ   احلاس    إال الرتبة بهذ 
 .  بها
 :  طال  أبي ب  علي ب  العباس م   يف  قال

 عظائمدددددده العددداملني بكددد   عاثددد   القضدددا  مجد   بده   دومٍ  يف الفض  أبا
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 سبقدددددددده الكدددون ميددد  مقامدددًا أقدددام
 بنوهدددددددددد  األ لددددني شددددأ  بطددددول
 متددددددددددرع بالعظددددا   ببحددددر  قددددوم

 

 قائمددددده هددو أن كددان ممددا  حسددب 
 هامشددددددده طدددال بددده شدددأ ًا لددده  إنَّ
 35)عائمدددده  هدو  م  كف منه  أعظ 

 
 ، العبداس  الفضد   أبدي   فضائ  ملناق  تع اد  فيها بيتًا،  95) م  تتشك  طو لة  القصي ة
 ...  أميَّة بين م  أع ائه ض  املصطفى سبط ع  الذ د يف  استبساله  دفاعه الطف،  اقعة يف  د ر 
 ألنهدا  البشدر،  عنهدا  جيد   صدفا   عليه    ضفي ، البي  أه  م    يف املبالغة إىل  لجأ  ق 
 مدد  مطلعهددا قصددي ة يف  املددؤمنني ألمددري م ائحدده إحدد ى يف قددال إذ  ق رتدده، تعدداىل اهلل صددن  مد  
 : الغزل

 فتددددددددددددوِر حلدددددٍظ سددددده  أراميدددددة
  جددددددددددد  مدددددرب   ثددددداق فددددددّكي
 مبقدددددددددددٍ  الوصدددددي  رمددددداِ   إال
  أّندددددددى عليدددددددده  فددددو  فلدددديس
 الكائنددددددا  بسددددددَط الدددذ  فهدددذا
 إجيادهددددددددددا قواعددددددددد   أرسددددددى
 أقواتهددددددددددا النددددددددداس يف  قدددددد ََّر
 بقدددددددددددد  الوجددددود هددددذا  قددددوََّم
 امددددددرئ قلددددد  الر ددد   لددد  فدددال
 اخلبيددددر اللطيددددددف بلطدددف كلفددد 
 الكبيدددددر العلدددددددي بشدددأن  ثقددد 

 

 

 أغيددددر   رميد   مد   علدى  أغري 
 األسيدددددددددر مثددد  اشدددتياق  بقيددد 
 املست  ددددددددر الفددددددل  إىل  شدددد 
 الصددددددد  ر بددذا  عليمددًا  فددو 
 د ر  الكدددددون ألرحيددددددة  قدددال
 األثيدددددددددر د ران علددددى  قددددر 
 الظهدددددددور خفددّي لطددف مددرَّ بهددا
 ق  دددددر شدديء كدد  علددى مددوىل رِة
 ضدددر ر   شديء  قل  الذ  فك 
 اخلبيددددر اللطيددددددف لطدددف بأنَّددد 
  36)الكبيددددر لدددددديالع شددأن بأنَّدد 

 
  املؤمنني أمري  هو – فاملم    البشر، عنها جي  أ صا  ذكر يف خامتتها إىل تستمر  القصي ة
  قد َّر  قواعد ها،   أرسدى  الفلد ،   د َّر الكائندا ،  بسدط  الدذ    هدو  ،! الصد  ر  بذا  علي  -
 اهلل قد رة  مد   كلدها  هدذ    الكدبري،  العلدي،  اخلدبري،  اللطيدف،   هدو  الوجدود،   قدوَّم  أقواتها، للناس
 .   تعاىل سبحانه اهلل م  فيها  شرت  أن لبشٍر ميك   ال  تعاىل، سبحانه
 بهدا  اخدتصَّ  الديت  األسدرة  الرشديت؛  آل أسدرة  مد     فهدو  عند  ،  امل    شعر يف الثاني االجتا  أما
 الغفدار  عبد   الشداعر  أمثدال  عصدر   شدعراء  مد   كدثري  شدأن  ذلد   يف شدأنه  أفرادهدا  مي   فظ َّ الشاعر،
 ارتبط الذ  احللي حي ر  الشاعر ، 31)« بغ اد يف النقي  بآل  طي ة صلة على كان»  الذ  األخرس
 الغطداء  كاشدف  آل م   الذ  احللي جعفر  الشاعر ، 32)« بغ اد يف كبة  آل احللة، يف قز    آل»  بد
 ، 31)قصدائ    مد   كدثري  يف احملمدرة   أمدراء  حائد ،  يف الرشدي    آل احللدة،  يف قدز      آل النجف، يف
 األسدر  مد    إىل قدادته   الديت  هدي  عشدر  التاسد   القدرن  شعراء عليها كان اليت املزر ة احلال أن   ب  
 البددؤس حمنددة جتددا   علددى  عيددنه  مددا  العطا ددا باهلبددا  علدديه   تغدد ق ترعدداه  كاندد  الدديت املوسددرة
 جند   فإنَّندا  املعر فدة،  ال  نيدة  ألسدر ا مد   كربالء يف الرشيت آل أسرة كان   ملا ، 91) احلرمان  الشقاء
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 إذ الرفيعة، اإلسالمية  الصفا  احلمي ة،  األخالق الكرم، معاني األسرة هذ  على  ضفي الشاعر
 : األسرة هلذ  م ائحه إح ى يف قال

 ال سوابدددددددددددد  علدددددددددى حددددددددددّي
 ت ا لوهددددددددددددددددددا  أنَّهدددددددددددددددددد 
  كدددددا  ) عددددد   حسدددددٍ ) عددددد 
 سابقدددددددددا مدددددد  أحددددددر  ا كدددددد 
 رسيددددددددددداأ عمددددددددددددداٍد  كدددددددددد 

 

 

 املددددددددددد ى مددددددددد ى تنتهددددددددددددي
 فأجمدددددددددددددددددددددددد ا أجمدددددددددددددددددد اً 
  أمحددددد ا) عددددد   أمحدددددٍ ) لدددددد
 عدددددددددد دا  حتصدددددددى  لددددددديس  ٍ 
  90)  طدددددددددددددد ا للعلددددددددددددددى  

 
 املكرمدا ،  مد    هلد   أجد ادها،  عد   اجمل  سواب  ت ا ل  ق  الرفي ، النس  ذا  األسرة فهذ 
 صدلبًا،  عمداداً  للعلدى  شديَّ  ا  طاملدا   عد دًا،  هلدا  حتصدي  أن النداس   سدتطي   ال مدا  احلميد ة   األخالق
 .   أحسابه  بأخالقه    ط   
 :  93)الرشيت أمح  السي  فيها مي   أخرى قصي ة يف  قال
 

 أمحد   عندد   الند ى  أربداب  ذكددر  جرى
 ذكرتهدددددددددد  الدددددذ   إنَّ لددددده فقلددددد 

 
 
 جهددددد ها فيددده جدددا    رجدددااًل  عددد َّ
  93)بع هدددددددددا النتيجددددة أندددد  مق ِّمددددة

 
 شديص  يف  الكدرم  الفض ، مجع  مق مة تع اده  بلغ مهما  الكرم، الفض ، بابأر فجمي 
 .  ألسبابها  حمصلة هلا، نتيجة فهو املم   ،
 صدفا   عليده    ضدفي  النعدو ،  بأحسد     نعتده  الرشيت، أمح  السي  إىل كثريًا  تزلف  الشاعر
 : قال  العطاء،  الكرم  الكرب اء، العظمة

 لددده مدد   البددذل الفضدد  أهدد  قطدد    ددا
 مزبددددددددددددد  باملكدددددددارم  علددددددددوم  حبدددددددر 
 فإنَّدددددددددددده العلدددددددوم أسدددددددرار بغدددددددام 
 فاغتددددددد ى  بالر اسددددددة تدددددردى صدددددغريًا
 مثلمدددددا للندددداس عينددددا  يف العيددددد  تددددرى

 

 

 حصدددددرا هلدددا األندددام حتصدددي ال مناقددد 
  البحددددددرا الدددرب اسدددتغرق حتدددى تددد ف 
 خبددددددددرا بدددده حيدددداط ال  لكدددد  اخلددددبري
 لكبددرى ا احلجدة  امسده  ج  العلى أله 
  99)اليسرى كفه يف اليسر املعسر ن ترى

 
 حتدى  عد دا،  األندام  هلدا  حتصدي  ال مناقد    له العظي ، الكرم  صاح  الفض ، أه  قط  فهو
 قد   املعسدر    إنَّ حتى باهلبا  عليه   غ ق رحيمة بعني الناس  رى  هو  البحر، الرب كرمه استغرق
 ...   عطائه بكرمه أحواهل  حتسَّن 
 السي  م   يف جن   مثلما التفرد، صفا  عليه   ضفي املم   ،  صف يف املبالغة إىل  لجأ  ق 
 : الرشيت

 فضلددددددد  نظدددددري إليددددد  شدددددوقي
 هددددددددددددددوا  يف لفدددددددددرد إندددددددددي

 
 حيددددددددددددددددددد    ال  عدددددددددددددددددد   ال
  95)فدددددددرد العليدددددددداء يف  أنددددددد 
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 .  فرد منها   نو  ال أح ، فيها  شاركه ال العلياء، يف متفرد فمم  حه
 سددوى املدد    مدد  النددوع هددذا مدد  جندد   مل السددلطان، مدد   الشدداعر شددعر يف أ ضددًا    املدد  مدد 
 قاهلا  األخرى ، 96)مصر م  رج  ملا العز ز عب  العثماني السلطان م   يف قاهلا األ ىل مقطوعتني،
  األخدالق  اإلسالمي، ال    معاني الشاعر  و ف املقطوعتني كلتا  يف ، 91)االستانة إىل رجوعه يف
 فندأى  السياسدة،  بدأمور  تنشدغ   أن لنفسده   درد  مل الشداعر  أن   ب    الرفعة، العزة  معاني مي ة،احل
  العطا دا،  باهلبدا   عليده   غد ق  مد   إىل  لجدأ  جعلته ق  املعيشية األ ضاع طبيعة إن ث َّ عنها، بنفسه
 .  بها عليه  أغ ق  الشاعر، أكرم  اليت الرشيت آل أسرة  منه 
 سدادن  –  92)كموندة  مهد    احلداج  أمثدال  املعر فدة  الكربالئية الشيصيا     م أ ضًا امل     م 
 : فيه قال الذ  – املطهرة احلسينية الر ضة

  ماندددددددي ميدددد  يف عدددداد بيميندددد 
 مدددد  لقددا يف خددريًا اسددتفتح  قدد 
............ 
 املعالددددددي  إىل األكددددرمني  سددددبق  
 منهددددددا املسدددد   ضددددوع بددددأخالق

 

 

 ديبالتهانددددددد الليدددددالي  أسدددددفر 
 اجلنددددددددددددان مفددددددداتي  بأ   ددددددده
 
 مكددددددداِن يف األماجدددد   خلفدددد 
  91)الرعدددداِن علددى تفددوق  عليدداء

 
 الشديخ  تقدر ظ  يف – مثاًل – قوله ففي املم   ، شيص على النعو  إضفاء يف املبالغة إىل   لجأ
 :  50)األ د  در   اب  ملقصورة  51)شر ف موسى

 القوافددددددددددي يف أبدددددددد  تها آٍ  أ  
 غر ددد   فغيددددر جَّ ًاسددد هدددو  إن
 

 
 الشعددددراُء هلددا سددجَّ ًا هددو  قدد 
  53)البيضداءُ  الي   هي موسى أن 

 
 اهلل بدنيب  تشدبيهه  إىل احلد   بده   صد   حتدى  الشديخ  ذلد   على  إطراء ثناء  فيها  اضحة، فاملبالغة
 هدي  نظمد   مدا  أن  قدول  فكأنده  ، ملوسدى  معجدزة  كان  اليت البيضاء بالي   قوافيه ، موسى
 .   اإلطراء امل   يف مبالغة  هي  إنشائها، نظمها يف  ل معجزة
 الطداب   ذا  باأللفدا    سدتعني  مدا  كدثرياً  كدان  الشداعر  أنَّ الشدعر   الغرض هذا يف القول  خالصة
 البيئة أن   ب   الرشيت، آل  أسرة البي ، أه  م    يف  السيما مم  حيه، على بها ليضفي ال  ين
 عند    د نيدة  ر حيدة  منزلدة  مد   البيئدة  تلد   تتمت   ما  قيمها، بعاداتها   تطبَّ الشاعر، فيها نشأ اليت
 - األخدرى  أغراضده  يف  شدعر   - خاصدة  بصدورة  - املد     يف شدعر   طبعد   ق  عامة املسلمني
 الصددفا  إضددفاء يف املبالغددة إىل كددثرية مواقددف يف جلددأ  قدد  اخلدداص، الطدداب  بهددذا - عامددة بصددورة
 انتشدر  ملدا  عشدر  التاسد   القدرن  شعر طبع  مسة  هذ  عطا ا ، للينا املم    شيص على  النعو 
 إىل  تقربدوا  أن حدا لوا  الدذ    الشدعراء  مد   لكدثري  صدفة  اليد   ذا   عسدر  احلدال،  ضعف  صار الفقر
 ..  عن ه  حظوة  ليكسبوا منه ، نوال على ليحصلوا الناس م  امليسور  
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   :الرثــاء -2 
»  اإلسالم قب  ما عصر منذ الرثاء عر   ق  املي ، لفق    التوج األمل ع   عرب أدبي ف  الرثاء
 على مثنني هل ، مؤبنني قبوره  على  قفون كانوا كما املوتى،  ن بون مجيعًا  الرجال النساء كان إذ
 .   53)... « خصاهل 
  رثداء  ، البيد   أهد   رثداء  بدني   تندوع  األدبدي،  الفد   هدذا  م  بألوان الشاعر د وان  خر لق 
 يف الشدعر  هدذا  مد   كدبري  قس  متيَّز  ق  أ امه ، إىل  حي    تذكره ،    َّ عنه رحلوا الذ   األحباب
 اإلمددام رثدداء يف  قددول ، البيدد  أهدد  رثائدده يف  السدديما اجلياشددة،  العاطفددة بالصدد ق، د واندده
 : احلسني

 فقدددد هددول املصطفدددى سددبط تعددا  
 د نددددده اجلددي  مددّزق قدد  بدده كددأّني
 القضددددا طلدد   كدداد أن إىل  طددا 
 ندور   الشمس  رس  جسمًا فأبصر
............ 
 مهجيت احلتُف مزَّق ق  أخي  قول
 كلومددددددده خضدددبت  سددديف أ علدددُ 
 أرقتدددده  فيدد  عدديين دمدد  أ رقددى
............. 
 نددددور  كددوَّر كيددف أنسددي بدد ر فيددا
 مبشهدددد  سددوا   علددو ال ليدد  فيددا
 

 

  تعا مده ال الكون  ت اعى  لو ِدِ 
  راغمدده  مد   أرغم  ٍ عزما أخو
 حائمددده  حام  الردى عيانًا عليه 
 نواعمه العوالي السمر مركز غ  

 
 سائمددده  سدام   حيد   إال هدو   ما
 كاملدددددده هدددو مدددا عددديين ضددديا بدددأنَّ
 صدارمه   ر ؤ  قليب جوى  خيبو

 
 معاملده  أقدو   كيدف  سر ر   رب 
  59)قوائمدده   اغ  إال سابٍ  على

 

 أرض علدى  صدر     هدو  الشده اء،  سدي   مصداب  أثقلدها  نفدسٍ  ع  ص ر  صادقة؛ كلما  إنها
 بر قها ب ا حتى أصابته، اليت  الرما  السهام كثرة م  ملعانها يف الشمس كأنه جسمه  صار كربالء،
 حالده،  م  أسوأ بيته  أه   العباس الفض  أبو) فأخو   عينه، ناصٍر م   ال املعركة، ساحة يف  لم 
 هد   اإلنكدار   االستفهام سبي  على فيقول  احلسني بها ر ء اليت الاحل تل  ع  الشاعر  عرب ث َّ
 تشدتع   ثد َّ  فعد ،  ملدا   علد   كدان   لو اهلل، رسول بن  اب  حب  ارتكبه الذ  اجلرم عظ  السيف  عل 
  دزال  فال خيبو، ال قلبه  جوى احلسني، ألج  أراقها ف موعه الشاعر، نفس يف  احلرقة األمل جذ ة
 .   األمل احلزن شعلة فيه ق  و  احلسني جر 
 علدى  احلصدول  أجد   مد   ال  نظمده  أنده  إذ عاطفدة،   أقوى شعرًا، أص ق الرثاء يف الشاعر   ب  
 أضدفى  مدا   هدو  املد   ،  شدعر  يف  جد نا   مثلمدا  – كدان  أ ا – املرثي شيص م  هبا  أ  مكاس ،
 .  متلقيه نفوس يف أكرب  تأثري الشعر ، نفسه يف قوة عليه
 :  احلسني رثاء يف – ًاأ ض –  قال

 استدددددد ارا احلادثدددا  فلددد  متدددى
... 

 
 مستددطدددددارا حشدددًى كددد   غدددادر
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 الكائنددددددددددا  ميددددد  ثا  دددددًا فيدددددا
 العثددددددددار  هددددا  قددد   سددددابقًا   دددا 
 اإللدددددددده حسددددام  أندددد  فكيددددف
 املستجيددددر محدددى  أنددد   تددد عو
 الظمدددددا نفحدددا  مددد   تستسدددقي
 ب ميومددددددددددددددٍة ثالثددددددددًا  تبقددددددددى
 الصعيددددددد  مندددد   عفددددر  كيددددف
... 

 مندددددارا الوجدددوَد   ضددديء عدددددال
 العثدارا   55)[ أصداب ]  العثدارُ  فلي 
 غدددددددرارا املنا ددددددا منددددد  تفلددددد 
 جتدددارا أن الدددورى عليددد  فيعيدددى
 احلدددددرارا املشددددريف مدددد  فتسددددقى
 تددددددوارى ال جبرعائهدددددددا معددددددرًى
  56)استندددددارا امللكدددو  بهدددا حميدددا

 

 معفَّدر  الثدرى،  جنبدا   على صر    هو ، باحلسني ح َّ ما – األبيا  هذ  يف – الشاعر  ذكر
 بده  العطد   بلدغ   قد   بده،   الالئدذ  املستجري، حيمي الذ  هو كان أن بع   ناصر  م  جي  ال بال ماء،
  وارى أن د ن م  متواصلة أ ام ثالثة   رت  العط ، حرَّ تطفئ ماء شربة  سقيه م  جي   ال مبلغه،
 ...  الثرى
  الشيخ ، 51)اخلرسان حس  السي : منه  العل ،   جهاء الشيصيا ، م  ع دًا الشاعر  رثى
 املعدر    الشداعر  رثدى  كمدا  ، 51)اهلد ى  بعلد   امللقد   قلي مرتضى  العالمة ، 52)األنصار  مرتضى
 .   صفاته أخالقه ذكر كما األدب، على فضله فيها ذكر بأبيا   61)العمر  الباقي عب 
  :الوجهاء كرائ  إح ى رثاء يف  قال

 جنمهدددددددددددددا النبيلدددددددددة قضددددددددد 
 خيددددددد ابددددد  قدددددرب جدددددا ر  قددددد 
 فدددددددددرد السددددددبطنِي ثدددددداني بدددددد 
 السمدددددددددددا مالئكددددددددة فدددددددد ع 
 مغددددددددددددد جبددددددددددوار  رأ ا ملددددددددددا
 املدددددددددؤرخ ندددددددددددادى بلسدددددددددانها

 

 

 مكدددددددددان أعلدددددددددى إىل فرقددددددد 
  جددددددددان إندددددس مددددد  اخللددددد  ِر
 ثددددددددان الفضدددددددد  يف لدددددده مددددددا
 األماندددددددي نيددددد  احضدددددر   اِ 
 املغاندددددددددي علددددددى  فددددددوق نددددددى
  60)اجلنددددددددداِن يف حضددددددور يلدددددد

 
 الدذ   املكدان  ق سدية  مد   ق سدية   اكتسدب   ،الشده اء  سدي   جدوار  إىل دفند   قد   النبيلة فهذ 
 .  الشر ف القرب هذا بربكة  تربك   احلسني قرب جبوار تكون أن يف أمانيها فنال  نزلته،
   :الوصف -3
 يف الفدد  هددذا   دد خ   ىل،األ ب ا اتدده منددذ العربددي الشددعر يف الق ميددة األغددراض مدد  الوصددف
 الوصدف  بداب  إىل راجد   أقلده  إال الشدعر : » القري اندي  رشدي   اب   قول مجيعها، الشعر ة األغراض
 اآلثدار   تلدو    التقاسي ،  اضحة بصورة الطبيعية الظواهر تصو ر»   عين األدباء نظر يف  هو ، 63)«
 .   63)« األعماق إىل ب   ص  حتلياًل نيةاإلنسا املشاعر  حتلي  اجلمال، ع  كاشفة بألوان اإلنسانية
 :  احلسني قبَّة  صف يف قوله فمنه شاعرنا، د وان يف الوصف مظاهر  تنوع 

  السهددددال احَلدددز َن طبَّددد  سدددناها  مدددي   قبَّددددة الطدددفِّ محدددى يف لعددديين جتلَّددد 
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 لندا ر   الحد   حدني  لصدحيب  فقل 
 

  69)األعلدددى  الفل  قبَّة هذ  صحُ  أ ا

 
 علدو  على داللة  هو اخنف ،  ما األرض م  ارتف  ما مش    مي  نور هلا  حلسنيا فقبَّة
 .  بعي  مكان م  للنا ر   تلو  إنها حتى بنيانها،  ارتفاع مكانها،
 : احلرام حمرَّم شهر يف أقي   للحسني مأمت  صف يف  قال

 فدددددددددي للسدددددبط أقدددددي   مأتدددددد 
 تدددددددددد  أن عجيبددددددة  ختدددددد   فددددددال
 اهلدددد ى سدددبطل تبكدددي السدددما إنَّ
 

 

 قيِّمددددددددددا غددددد ا العلددددد  بددددده داٍر
 األجنمدددا تشدددبه فيددده األضدددواء رى
  65)السمددددددددا دمددددوع شددددآبي   ذا

 
 السدماء،  بكد   املدأمت  هدذا  يف الطدف   اقعدة  يف  بأهلده  بده  حد َّ   مدا   احلسدني  ذكدر  جدرى  فلما
 ما على حزنًا تنهمر السماء دموع فكأنَّ احلزن، ذل  على دلياًل املطر ش َّة  صار  فيها، م   أبك 
 ..  اهلل رسول سبط أصاب
 :الرم  على حممول  هو  احلسني رأس  صف يف  قال

 علددى  طا  جسٍ  ع  بان  ق  رأس
 بدددده  البشدري  اهلداد   طلعدة  ترى رأس
  بهجتددددددددددده سدددديما  الرب َّددددة تددددنيب
 موقدددددرة األقتدداب خلفدده  مدد   سددر 

 

 

 بانددددددا مدددا القدددرآن  ترتيلددده رمدددٍ 
 عنوانددددددددددا عنددددده رفعدددددو  مددددداكأنَّ
 كاندددددا  هكدددذا  الربا دددا  خيدددددر  بدددأنَّ 
  66) أحزاندددا  سدهالً  بها جياب سهاًل

 
 رأس فيهددا   صددف الطددف،  اقعددة مدد  اقتبسددها متييَّلددة، صددورة  رسدد  – هنددا – فالشدداعر
 طلعدة  له  هو –  عال ج َّ – اهلل بذكر   له  القرآن،  رت  رم  رأس على مرفوع  هو احلسني
 ،احلسددني رأس محلددوا إذ الرسددول رأس محلددوا فكأنَّمددا ، البشددري اهلدداد  كطلعددة ةبهيَّدد
 ...  احملم  ة للرسالة عنوان  فاحلسني
 : األشر  النجف يف الشر ف احلي ر  الصح  أبواب أح   صف يف  قال

 حيدددددد ر  مثددددوى القدددد س حضددددرية
 بارتفاعهدددددددددا األفددددددال  طا لدددددد 
 فت أمددددددددة   فددد    كددد ِّ  مددد   تنتابهدددا 
 رمحدددددددددددددددة بددددددددددداب للعز دددددددددددز
 كلددددددها السددددماء علددددى مسددددا بدددداٌب
 غددددد ا قوسددددني قدددداب شددددرفاٍ  ذ 
 

 

 أبوابهددددددددا شدددددرع  خدددددرٍي لكددددد ِّ
 حجابهدددددددددددا  أمالكهددددددددا   إمندددددددا
 رقابهددددددددا منيبددددددددة هلددددددا تلددددددو 
 رحابهدددددا بهددد  ضددداق  إذ للوفددد 
 أسبابهدددددددددددددا دعامددددددددٌة كأنَّمددددددددا
  61) اقرتابهددددددددا للعدددددرش دنوهدددددا

 
  طالد   أبدي  بد   علدي  املدؤمنني  أمدري  قرب ض َّ  ق  الق س، حضرية  هو ق س،م املكان فهذا
 شتى م  الناس  تقص   هلا، حجابًا أمالكها صار  حتى السماء، جنوم أبوابه طا ل   ق  الطاهر،
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 إىل مسا ق  بأنه الباب ارتفاع الشاعر   صف اهلل، إىل به   ستشفعون بز ارته،  تربكون العامل، بقاع
 ...  منه  اقرتب  العرش، م  دن  ق  شرفاته فكأنَّ السماء،
 : الرشيت أمح  السي  قبَّة حول جتر  ساقية  صف يف  قال

 قبَّددددِة حددول جددرى نهددٌر لددي قيدد  لقدد 
 حلَّدددددددددده أمحدددد  لكدددد َّ لدددده فقلدددد 

 
 
 القطدر  أم أسالته عني ه  كا   اب 
  62)النهدددر  جدرى  فمنها حبٌر  راحته

 
  دقدة  مجاهلدا،  مد     تعجد   الرشديت،  أمحد   السدي   قبدة  حول ت  ر ساقية  صف هنا فالشاعر
 السدي   راحدة  حبدر  مد   جدرى  قد   نهدرٌ  هدي  السداقية  هدذ   إن: فيقدول  املد    علدى  فيه  عرِّج ث َّ صنعها،
 ...   سيائه املم   ، كرم ع  تعبري يف أمح ،
 يف ت  ر ًءأشيا  صف ق   ج نا  ب ق ؛ جواد احلاج شعر يف الوصف مظاهر دراسة خالل  م 
 أ صدافه  أغلد   جند   لدذل   أشياصدها،  مد    تفاع  فيها، عاش اليت البيئة يف مصاد قها هلا خمّيلته،
  مظاهرها، املتحركة، بالطبيعة حيف  جن    مل كربالء، م  نة بها  خر  اليت ال  نية باملظاهر تتعل 
 كددربالء  مكانددة اندد ،ج مدد   االقتصدداد ة  االجتماعيددة، السياسددية، األ ضدداع طبيعددة كاندد   رمبددا
  تعلد   مدا  أ  ال  نيدة،  املواضد    تعد ى  ال الوصدف  يف لونداً  عليده  فرضد   قد   آخدر  جاند   مد   ال  نية
   عدز   عطا داه ،  مد    ندال  كي – خاصة بصورة – الرشيت آل أسرة م  املم    شيص مبمتلكا 
 ...  عن ه  مكانته م 

  :الغزل – 4
   61)« إمتاعًا ر اجًا،  أكثرها أشهرها، هو»  ب  النفوس، إىل احملببة الشعر َّة األغراض م  الغزل
 مق مدة  ليكدون  الشدعر  أغدراض  بقيَّدة  إىل  جل قد   الغدزل  إنَّ حتى عصور ، مجي  يف العربي األدب يف
 . األغراض هذ  لبع  حسنة
 ال أنده  بيد    مطالعهدا،  القصدائ   مقد ما   يف  كثدر  عن   الغزل  ج نا الشاعر د وان تصفحنا  لو
 البيئدة  أنَّ   بد    الغزل، يف اختصَّ  متفرقة أبياتًا إال د وانه يف جن   مل متغزٌِّل، شاعٌر بأنَّه عنه  عر 
 طبيعتهدا  حبكد    اسد   نطداق  علدى  الغدرض  هدذا   تيذ أن له تسم  مل  كربالء) الشاعر فيها نشأ اليت
 سدائر  فيهدا   الشداعر  تقليد  ًا،  منحدىً  تنحدو  قصدائ    مقد ما   يف غزله   ج نا ال  ين، التوجه ذا 
 يف الغزليدة  للمقد ما   تقليد اً  فيهدا  ندتلمس  املقد ما   هدذ   نقرأ فعن ما افتتاحها، يف الق ماء منط على
 :  البي  أه  م    يف قاهلا قصي ة افتتا  يف قوله ذل  فم  السابقة، األدبية العصور

 فتدددددددددوِر حلدددددٍظ سددددده  أراميدددددة
  جدددددددددٍ  مدددددربَّ   ثددددداق فّكدددددي
 مبقددددددددٍ  لوصدددددي ا رمددددداِ   إال
... 

 

 أغيددددر   رميد   م  على أغري 
 األسيددددددددِر مثدد  اشددتياق  بقيدد 
  11)املست  دددددددرِ  الفلد   إىل  ش 

 
 يف مبالغدة  مد   القصدي ة  ختد ُ  مل  إن صدفاته،   ذكدر  ، الوصدي  مناقد   بدذكر  الشاعر  ب أ ث 
   . امل   ) موضوع يف ذل  إىل أشرنا مثلما امل  
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 :  احلسني رثاء يف قاهلا قصي ة ةمق م يف   قول

 مددددددؤا ر للغددددددددرام أنددددددي بواعدددددد 
  ارد للج    دددددددد  فيهددددددا  عاقدددددد 
 خبددداطر القددد    الشدددوق هلدددا ذكدددر 
 أ ائددددددددداًل للدددددددوداد تدددددددراِع مل  إن
 

 

 د ائدددددر الدددرقمتني بدددأعلى رسدددوم
 صدددادر للج  دد    عنهددا انفدد َّ إذ
 خددداطر الشددوق  طدددارق آٍن كدد   بدده 
  10)أ اخدر  الوداد دعوى يف ل  فما

 
 هدو  كدربالء،  جنبدا   علدى  بال ماء، مضرَّج  هو الشه اء، سي  مصيبة ذكر إىل الشاعر  نتق  ث َّ
 ...  بيته  أه  أصحابه م  نفٌر  معه
 : قوله مث  يف  ذل  الغزل، على فحواها   ل  متفرقة أبياتًا د وانه يف نرصَ  أن  ميك 

 شيِّعنددددي للمحبددوِب قْلددُ 
 حتددددددى الر ددد   شدددّف ال
 

 
 اخلطيددا  بددبع  مدد   إذا
  13)باللحظدددددا  ترمتددددددي

 
  شفَّ حتى حمبوبه ر  ة م  نفسه  كفي أن  رجو  هو مماته، بع   شيعه أن احملبوب م   طل  فهو
 ...  ر قه
 : آخر موض  يف   قول

 حبيبدددددددددي ثغدددددِر دّر  دددددا
 عليددددددددددددده تعدددددددد َّ  ال
 

 
 رحيمددددددا بددددالرحي  كدددد  
 13) تيمددددددددددا جيدددددد َ  أمل

 
 معندى  تعضدي   يف القرآندي  االقتبداس  طاقة مو فًا رحيمة، به لتكون حمبوبته  ستعطف هنا الشاعرف
 ...   19)((.. فآوى يتيمًا يجدو ألم)) تعاىل قوله يف الشعر  البي 
 : آخر موض  يف   قول

 أرم مبلغدددددددددددددي مددددددددد 
 بهددددا الوقدددو  سدددوى مدددا
 سلفدددددددد   قفدددددة مثددددد 
 بهدددددا  اهليدددام لدددذ  مددد 

 

 

 ددددددددد أض بددددددانيت عندددددد 
 الرسددددددددددد  يف بدددددددددالعرا
 سددددددل  ذ  عددددددراص يف
  15) هددددد  مل تصددداب لدددو

 
 ...  مبحبوبته  لتمس  عنه، اهليام لذه  حي ، م  أصاب لو اهلائ  فهذا
 : آخر موض  يف   قول

 مقلتدددددددي مدددد   دددد  الدددد م  مسدددد 
 بهدددددا متددددرر إن الكددددرخ نسددددي   ددددا
  مددددد   القلددد   منيدددة   دددا  هلدددا  قددد 
 إنَّدددددددددده رفقددددددًا اجلسددددددِ  بنحيدددددد 

 

 

 السددقاما  شددكو جورهددا مدد    دد  
 السدددددالما معّناهددددا عدددد  فأبلغتهددددا
 قوامددددا الغصدددد  ختجدددد  تثندددد  إن
  16)سامددا  املنحول خصر  جنا  م 
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 ...  املتلقي نفس يف  قعها  حس  معناها،  سهولة األلفا ، هذ  خفَّة أح  على خيفى  ال

   :اإلخوانيات – 5
 أصد قائه   بدني  أ   ممد  حيه ،  الشعراء بني اعيةاالجتم العالقا »  اإلخوانيا  شعر صوَّر لق 
 ذلد   إىل  مدا   الدود،  الص اقة  فيه  الشكوى، العتاب،  فيه  االعتذار، التهنئة، ففيه  أحبائه ،
 ..   11)« ببع  الناس بع  تربط اليت االجتماعية املعاني م 
 : أسفار  ىإح  م  كربالء إىل بعودته الرشيت أمح  السي  مهنئًا قوله التهنئة فم 

  البشيددددددددددرا حدددددديِّ فقدددددد  بشددددددرى
 السمدددددددددددددا أقطدددددددددددددار حيَّتدددددددددده
 الدددددددد طالددددددددددد  سدددددددفٍر لدددددددور د

 

 

 سددددددر را ال نددددددددديا بهددددددا ملئدددددد 
 الثغددددددددددورا  ابتسدددددددددم   األرض
  12)سطدددددددددورا  فدددددى قددددد  إقبالدددددد

 
 قد   الد نيا  أن  درى   هدو  كدربالء،  إىل سداملاً  بعودتده    فدر   أمح ، السي  بق  م  ستبشر فالشاعر
 اليت امل حية الصياغة ختفى  ال به،  استبشر فر  ق  أمج  العامل  أنَّ بعودته،  فرحًا سر رًا ئ مل
 .  التهنئة هذ  يف الشاعر استعملها
 األمور، م  أمر يف إليه أساء ق  أصحابه م  رجٍ  على  ومًا تك َّر الرشيت أمح  السي  أن  ر  
 : فقال  ،الرج هذا ع  نيابة ب ق  جواد الشاعر فاعتذر

 صافحددددددددا كددددد   الدددددنيبِّ ابددددد   دددددا
 عددد   غتددداَ  أن عدددال  أجددد   ًإندددي

 
 
 اآلثددددد  املسددديء العبددد  جندددى عّمدددا
  11)كا ددددد  غدديٍظ لكدد   أندد  ذنددٍ 

 
 بدد   نعتده  فهدو  الرشديت،  السدي   شديص  م  االعتذار لطل  اإلسالمية املعاني  و ف هنا فالشاعر
   سدام   العدذر،  فيقبد   منده،  املعتدذر  شديص  يف تدؤثر  ق  معاٍن  هي  الغيظ الكا  )    النيب اب )
 ...  املسيء
 : أح ه  مما حة يف  قال

 احلميدددددددا شددددرب يف أشددددبه  لقدددد 
 رهدددددددداٍن فرسدددددي صدددددرمتا  فيهدددددا

 
 
  ز ددددددددُ  غيثددددًا سددددقى فددددال  ز ددددَ 
  21) ز دددددددددُ  أ كمددددا أنَّ لددددي فقدددد 

 
  القهدوة ) بدد   عدر   دجلدة  على مط  منت ى بغ اد يف كان: نوادر   م : » ... ال  وان حمق  قال
 لده  املرتجد   فدأراد  مغلطدًا،  للعدرب  بيتداً  فأنشد   مثد ،  أد د   هنا  فحضر األدباء، م  فر   فيه جيتم 
....  خاطبده  أن إال جدواد  مد   كدان  فمدا  خبشدونة  الثمد   فجابهه  صلحه أن  ب ق  جواد احلاج  عين)
 حسد   علدى   د ل  ممدا  البيدتني،  هدذ    يف ور دة  الت اجلنداس،  حس  خيفى  ال ،... البيتني بهذ    20)«
 ...  مؤثرًا معنًى ذل  م  لينت  النص بألفا  الشاعر تالع 
 انقطاعده،  الرشديت  فدأ ح   عنده   ومداً  فدانقط   الرشديت  أمح  السي  جمللس مال مًا الشاعر  كان
 : منها الشاعر، م  بقصي ة فعاد السب ،   عر   تفق  ، رسواًل فبع 

 املقعددددددِ  مثدددد  البيدددد  يف منحصددددرًا  سيدددددد    ددددا ينأبصددددرت لددددو اهلل تددددا



 
 الفنية  خصائصه أغراضه ب ق ، جواد شعر 

 

050 

 مقعدددد   عددد  أبددد ًا حمددديٌص لدددي مدددا
 جدددد د  مدد  خلدد  مدد  لددي  لدديس

 

  بددددددددرد  عمدددداميت غسددددلوا قدددد 
  23)مسدددددددددددَِّ  خلددددددد  رداء سددددددوى

 
 ...  تعلي   حس   رافة، م  ختلو  ال  املما حة، الفكاهة، طاب  القصي ة  تأخذ

  :أخرى أغراض – 6
 إبليس هجاء يف قوله مث  يف اهلجاء، منها منه، نصي  على تستحوذ  مل ال  وان، يف ةقليل  هي
  : مرَّة أبي) بد نعته  ق  اللعني

 لقدددددددد  الغددددددددو  مددددددددرَّة أبددددددددا إنَّ
 غوا تدددددددددده يف احلدددددددددد  جتددددددددددا  

 
 
 سدددددر  يف امليز دددددا  مددددد  جددددداء
  23)النجددددف سدددداكين بعدددد  كأنَّدددده

 
 : الزمان شكوى يف قوله ال  وان يف القليلة األخرى األغراض  م 

  صبدددددددددددا بدددددددال املسددددددداَء ألقدددددددى
 أقيدددددددددددددددد  بدددددددددده الزمدددددددددداَن إنَّ
 املددددددددددد ى طدددددددول علدددددددى إندددددددي

 

 

 مسددددددددددداِء بدددددددددال  الصدددددددددبا  ٍ 
 العطدددددددددداء  مددددددد   فدددددددي   ملدددددددا
  29)بقائدددددددددددي بددددددده  سدددددددتمر  مدددددددا

 
  شدكو  إنَّده  حتدى  اليد   ذا  بده  ضداق    ق  سهر ،  كثرة طوله، م  صبا  بع    أتي ال فمساؤ 
 ...   خبله عطائه، قلة  م  مانه
  25)األخدرى  األغدراض  مد   ضدمناً  تدأتي   هي البي ، أه  أع اء هجاء يف متفرقة أبيا   للشاعر
 ... 

 شعره يف الفنية اخلصائص :الثاني املبحث
 النتاجدا ،  بداقي  عد   متيدز   الديت  الفنيدة  اخلصدائص  مد   جمموعدة  له فنيًا، نتاجًا األدبي النص  ع 
 التعامد   يف طر قة منه   اح  لك  إذ الكّتاب، أ  الشعراء م  غري  ع  الكات  أ  الشاعر متيِّز مثلما
 مد   األسد    بد ق   جدواد  احلداج  شدعر  يف كدان   مّلدا  اإلب اعية، النصوص إنتاج يف اللغة مفردا  م 
 هدذ   أبدر   علدى  الضدوء  نسدلط  أن املبحد   هدذا  يف حا لندا  فقد   غدري ،  مد   متيدز   مدا  الفنيدة  اخلصائص
  فد   علدى  ذلد   تنا لندا   ق  العلمي، البح  طبيعة منا تقتضيه ما حبس  اإلجيا  توخنيم اخلصائص
 : اآلتية احملا ر

 .  القصائ  مطال  .1
 .  اإل قاع .2
 .   الرتاكي  األلفا  .3
 .  الفنية الصورة .4

   :القصائد مطال  – 1
 البالغيدونَ   مسَّدا ُ  ،مطلُعهدا  – هدا أ منت اخدتال   علدى  - العربيَِّة القصي ِة يف املهمَّة األموِر مَ  
  ددأتَي أن »  :تعر فدده يف  قددالوا  21)  االسددتهالِل براعددَة)  بعضدده  مسَّدداُ  ، 26) االبتدد اءا  سددَ ح)
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 ، 22)... «. الرساَلِة أ  ،القصي ِة يف مراِدِ  على ت ل  قر نٍة أ  ببيِّنة، كالِمِه ابت اِء يف ِثُرالنا أ  ،النا ُ 
 قصدي ته  مطلد   يف الشداعر   ضعها القصي ة، رمو  حتم  اليت الفنية رةبالشف أشبه»  القصي ة  مق مة
 املوسديقية  املق مدة  كو يفدة  للقصدي ة     يفتهدا  لفكرتهدا،   تلم  ملوضوعها،  تومئ جبوها، لتوحي
 أم حز ندة،  أم مطربدة،  أم راقصدة،  األغنيدة  كاند   إن السدام    تدبني  املوسديقية  املق مدة  فمد   ل غنية،
 .   21)«...  ذل  غري أم نشي ًا، أم د نية،
 بقضديَّةٍ  ُهإمياند   عكدس  ذلد    َّ لعد  ، اضًحا أكي ًات عليها أكَّ   ، ائ قص مبطال ِِ الشاعر عين لق  
 اجلدزءَ  بوص دِفها  عصدوِر؛ ال اخدتال   على شعور ًَّة  أهميًَّة ،فنيًَّة قيمًة  االبت اءاِ  للمطاِل  أنَّ مفاُدها
 فقد    هندا   مد    ، 11)حسد ٌ  ُ  قد  هلدا   كدونَ  أن ب َّ فال مساِمعه، نِّف  ش القارئ،  فاجُئ الذ  األ َّل
 هدذا  يف َعبدر  مد    إىل مدنه   فر    أشار ،كبريًة عنا ًة  أ  لو ها الظَّاهرة، هذ  على الق اَمى اُدالنقَّ ركََّز
  .  10)مَنِتِه أ   اختالِ  على النَّاِس استح ساَن تْلَ  مل  اليت املطال  على نبَّهوا مثَلما ،اجلانِ 
 األساسي القصي ة لغرض ميهِّ  فهو شاعرنا، قصائ  مطال  يف متميزة  اهرة الغزلية املق مة  تع 
 حلنه نغما   ألنَّ للحنه، اهتزا ًا أش   القلوب قيثارا  اّن » ذل  الغزل، رائحة منها  فو  مبق ما 
 :  احلسني رثاء يف قصائ   إح ى مطل  يف قال ، 13)«...  املفرُ   منها املشجي ، فمنها متنوعة،

 مددددددؤا ر للغددددددراِم أّنددددددي بواعددددددُ 
  ارد للج    ددددددد  فيهدددددا  عاقددددد 
 خبدداطر القدد    الشددوق هلددا ذكددر 
 أ ائددددددددداًل للدددددددوداد تدددددددراِع مل  إن
 

 

 د ائدددددر الددددرقمتنِي بددددأعلى رسددددوم
 صددددادر للج  ددد    عنهدددا انفددد َّ إذ
 خددداطر الشدددوق طدددارق آٍن كددد  بددده
  13)أ اخدر  الدوداد  دعدوى  يف ل  فما

 
  أهد    احلسدني  رثداء  يف املتمثد   القصي ة م  الرئيس الغرض إىل بيتًا عشر ثالثة بع   نتق  ث َّ
 : فيقول  أصحابه، بيته،

 باسدددط  املددو  السددجاد أبددو غدد اة
 

 
 مصدددددادُر هلددددد َّ تلفدددددى ال مدددددوارد

 
 الدزم ،  ليهدا ع عفدا  اليت األطالل ذكر م  حز نة بنغمة الغزل اختالط هذ  مق مته على   الحظ
 افتتا  يف املق ما  هذ  مبث  حف  ق  العربي األدب أنَّ ذل  تقلي  ًا، منحًى  نحو االجتا  هذا يف  هو
 مثد   املعر فدة  الغدزل  ألفا  الشاعر استعمال النص ألفا  على   الحظ ال  ين، الطاب  ذا  القصائ 
 ...  ..   الوداد، الشوق،  طارق  الشوق، الغرام، بواع )
 حتى املؤملة، الذكر ا   استعادة لالشتياق، باعثًا القصي ة مق مة يف الغزل م  الشاعر  تيذ  ق 
 ذلد   لده   اّندى  نفسه، الزماُن  عي  أن   تمنى فيها، منزاًل  تبوأ بها،  قف طلول يف ال م   ذر  إنَّه
 : اخلرسان حس  السي  بها رثى قصي ة مطل  يف  قول!! 

 عندددددددوا  لالشددددددتياِق بدددددده أهبَّدددددد 
  مندددددزاًل تبددددوأ قلدددديب بهددددا طلددددول
 كنوئهددددا  الدددديعمال  بهددددا  قفدددد 
 أستعيدددددددد   أنددددددين يف لدددددده أجدددددد  

 

 البالقدددددددد  الطلددددول خفددددان بددددأمي 
 أضالددددددد  عليددددده ر ابيددددددددها كدددددأنَّ
  دان   دمعدي  فدي   مد   اهلوى  د  
  19)راجدددددددد  كأنَّددد  بتدددأنييب فيدددثين
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.  احلميد ة   صدفاته  خصداله،  علدى    دثين  ثدي، املر مناقد     عد د  الرثداء،  إىل ذل  بع   نتق  ثّ 
 د   مندزاًل،  تبدوأ  قلديب  االشتياق،: )الغزل ألفا  الشاعر استعمال املق مة هذ  أبيا  على   الحظ
 ...  ... .  الر ابي، البالق ، الطلول، خفان،) الطل   ألفا  ،..  اهلوى
 : كقوله امل حية، لقصائ   مق مة الغزل م  الشاعر  تيذ  ق 

 الدد جى أذ ددال حتدد  تسددعى تدد جاء
  أنَّهدددددددددددددددا جبنحدددددددددده جلَّلدددددددددها
  ستدددددرها أن شددداء لدددو الدددذ  جددد َّ
 مرحدددا بددد  هددددوى ال تثندددى جددداء 

 

 

 تبلَّجدددددددددددا إذ الصدددددددب  توهمددددددد 
 سجدددددددددددا إذا  سرتهدددددددددددا ختالددددددددده
 سرجددددددددا د باجتيهددددددا يف  ددددددوِر مل
  15)غنجدددا بدد  الحيدددًا تددوار   قدد 

 
 علدى    الحدظ   النوال، العطا ا منه راجيًا مم  حه، صفا  دفيع  امل  ، إىل ذل  بع   نتق  ثّ 
 جدو  إىل الشداعر  منده   د خ   رمدز  سدوى  ليسد   هدذ    حمبوبتده  التقليد  ،  الطداب   املق مدة  هدذ   أبيا 
 هدذ   يف – أ ضداً  –  نلحدظ ..   تمندا   كدان  مدا  علدى  منده  ليحصد   مم  حده  انتبدا   به   لف  القصي ة،
 خاصدة،  املد     شدعر  يف الغزليدة  مق ماتده  متيِّدز  مدا   هي املعنى، طرافة  األلفا ، خفَّة الغزلية املق مة
  االشدتياق،   البكداء،  الندو ،  مد   ختدتلط  عند    الرثداء  شدعر  يف الغزليدة  املق مة ألفا  أنَّ نلحظ بينما
 ...  السابقة األمثلة يف  ج نا  مثلما الطللية، املق مة م   تت اخ 
 املم    ذكر خالل م  للقصي ة رئيسًا م خاًل الغزل م  يذ ت – كثرية أحا ني يف – الشاعر  جن 
 : طال  أبي ب  علي اإلمام فيها مي   قصي ة يف كقوله فيها، بي  أ ل م 

 تلددددددذذ  املرتضددددددى علدددددديِّ ذكددددددر
 

 
  16)منقددددددذ  أختشدددديه  ممددددا  بدددده

 
 الوجد اني  الواقد   طاب  املق مة هذ  تتيذ  إمنا الطل ، على  قو   ال رمز ة، غزلية مق مة فال
 ...  القصي ة مطل  يف مباشرة عنه فعبَّر الشاعر، أحسَّه الذ 
 يف كقولده  رحلتهدا،    صدف  العديس،  فيهدا    دذكر  الطلليدة،  باملق مدة  قصدائ    الشاعر  فتت   ق 
 : رثائية قصي ة مطل 

 العراِض العراِص يف العيس ضعض 
 كددددالل مدددد  تتقدددددددددي ال ضدددداحباٍ 
  د احلددا ترسَّلها حلي  ضارعا 
  عرضددددددًا طدددواًل للغدددر  ضدددرب 

 

 

 باملعتددددداضِ  سددددعيِه َّ عدددد   لسدددد 
 مفددداِض كددد َّ البيدددِ  يف أفاضدددى قددد 
 باألنبددددددددداِض ح َّ ددددددددد  سدددددددهامًا
  11)العددراِض الطددوال الفددي  بدداملرامي

 
 
 : فيقول للقصي ة، الرئيس الغرض إىل  نتق  ث َّ

 علددددددٍ  خزانددددة فيدددده جسددددمًا ضدددد َّ
 

 
  مدددددداض آٍ  كدددددد ِّ أنبددددددددداء فيدددددده

 
 : قرانه بعق  الرشيت أمح  السي  تهنئة يف كقوله اخلمرة، بوصف قصي ته  فتت   ق 
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 إسفددددددددارًا أسددددددفر  الددددددرا  هددددددي
 فيحمددددى حجدددداب ال حددددني أشددددرقا
 فيهدددددا البطالدددددة إىل صدددددحٍ  بدددددني
 مل بدددد  اخلالعددددة بددددين  كونددددوا مل
 

 

 نهدددددددارا الن امددددددددى ليدددددد  فأعدددددداد
 األبصدددارا اجتالهمدددا تعددداطي عددد 
 البددد ارا  رالبدددد ا  فددديه   دعددد   قددد 
  12)اختيدددارا املددد ام شدددرب  تعددداطوا

 
 أ  لده،  حبيٍ  لفق  املضطرمة النفس هلي  منها  فو  محاسية مق مة لقصي ته الشاعر  تيذ  ق 
 :األنصار  مرتضى الشيخ رثاء يف له قصي ة مق مة يف  قول إذ كبري، عامل

  فجعجعددددددددي اللعدددداً  للمنا ددددا  قدددد  
 الدددددردى اهلل جرَّعدددددده للدددددردى مدددددا
 مدددددددوارد  علدددددى حددددديَّ  دعددددداه
 اهلددددوى علددددى مهيمنددددًا رأى مهمددددا

 

 

 فاتلعددددددي الزبدددى السدددي  بلدددغ قددد 
 رعددي فددال اهلددو  بددين رعددى ال مل
 دعدددددددددي دعدددددا الدددددذ  إىل فليتددددده
  11)ارجعدددي الددنفس أ تهددا: ناداهمددا

 
 : فيقول األنصار ، الشيخ رثاء إىل ذل  بع   نتق  ث َّ

 باملرتضددددددددددى داعيدددددددددة أمسعنددددددددا 
 

 
 مسمددددد  كدددد  بدددداب مندددده تسددددت 

 
 احملدبني  تغتصد   فاملنا دا  املدر ع،  احلد ث  هدذا  م  الشاعر انفعال ص ق املق مة هذ  على   الحظ
 فقد   مد   أصدابه  مدا  مبثد   املدو    صاب أن  تمنى  الشاعر مبحبوبه،  تعلقه احلبي   راِع  مل خلسة،
 مصداب  عظد   مد  نل املوضد   هدذا   يف إليه،   عو الذ  مث  إىل   عى املو  لي :   قول احلبي ،
 بهدذ   نفسه يف جيول عما نفَّس حتى قلبه، على  قعه  عم  األنصار ، مرتضى الشيخ بفق  الشاعر
 .   األحاسيس املشاعر، هلا تهتز اليت األبيا 
  :اإليقاع :-2
 مجدال   عزى  إليها اخللوَد، الشعر تكس  أن على قادرة ألنَّها مبوسيقا ، حيلو الشعر أنَّ ش َّ ال
 الشدعر   العم  طبيعة يف املستك  اإلحساس جتسي  يف ق رة ل  ها»  الشعر يف فاملوسيقى ، 011)الشعر
 .   010)... « املوسيقي ببنائه متلبسًا الفكر  بنائه ربط على الشاعر ق رة م  نفسه،
 :اإل قاع م  نوعان  هنا  
 .   القوايف األ  ان  هو اخلارجي، اإل قاع: األ ل 
 .   تكرار  ترصي  جناس م  الب    أنواع خالل م  الشعر  للبي   اخليال اإل قاع:  اآلخر 
 احل  ثدة  العربيدة  للقصدي ة  العدام  اهليكد   يف الرحد   اإل قداعي  اجملال يف اخلارجي اإل قاع   تشك 
 إىل بصدلة  متد   الديت  القضدا ا  مد   جمموعدة  خالل م  للقصي ة اجلمالي التنظي  بو يفة  ضطل  لكونه
 للقول املميزة اخلاصية  هو املرتاكبة، للظواهر منتظ  إ قاع»  فهو  القافية، الو نك العر ضي اإلطار
 .   013)... « للغته املنتظ   املب أ الشعر 
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  ال الشدعر،  أركدان  مد   أساسدي  ركد    هدو  اخلارجي، اإل قاع جتليا  أ ل الشعر  الو ن  ميث 
 أحسد   قد    جد نا   األسد    بد ق   دجدوا  احلداج  شدعر  دراسة خالل  م  ، 013)عنه االستغناء ميك 
 : اآلتية األ  ان على أشعار   جاء  أ  انه، تو يف

 األ  ان
  املقطعا  القصائ  ع د
 املفردة  األبيا 
 املئو ة النسبة

 % 30429 01  جمز ء  الكام 

 % 02491 06  جمز ء  الرجز

 % 01435 05  الطو  

 % 1431 2 املتقارب

 % 2419 1  جمز ء  الرم 

 % 6411 6 اخلفيف

 % 5415 5 البسيط

 % 9461 9 الوافر

 % 9461 9 السر  

 % 0409 0 املنسر 

 % 0409 0 اجملت 

 % 0409 0 امل   

 % 011 21 اجملموع

 املشدهورة،  العربدي  الشدعر  أ  ان علدى  شدعر   نظ  ق  الشاعر أنَّ: آنفَا املذكور اجل  ل م  نلحظ
 تطو عده  خدالل  مد   الشداعر  متكد   علدى  دليد    هدو  الشدعر ة،  حدور الب اسدتعماله  يف التندوع  ع  فضاًل
  هددي األساسددية، الشددعر أ  ان علددى نظدد  فقدد  النفسددية،  حالتدده  ددتالءم مبددا املوسدديقية اإل قاعددا 
 أكدرب  قد ر  على الحتوائها   اخلفيف  الوافر،  البسيط،  املتقارب،  الطو  ،  الرجز، الكام ،)
 .  الشعر ة جتربته ع  عبريالت يف تساع   اليت التفعيال  م 
  تبديَّ   د وانده،  يف طرقهدا  الديت  الشدعر ة  األغدراض  علدى  األ  ان هدذ   تو  د   دراسدة  خدالل   م 
 : اآلتي
 األخرى األغراض اإلخوانيا  الوصف الغزل الرثاء امل    الشعر ة األ  ان

 - 9 3 0 3 2  جمز ء  الكام 

 - 0 3 3 3 1  جمز ء  الرجز

 0 0 3 - 3 1  الطو  

 - - 0 3 3 3 املتقارب

 - - - 3 - 9  جمز ء  الرم 

 0 0 - - - 9 اخلفيف

 - - 0 - 0 3 البسيط

 - 0 0 0 - 0 الوافر
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 - - 0 0 - 3 السر  

 - 0 - - - - املنسر 

 - - - 0 - - اجملت 

 - - - 0 - - امل   

 التزام  ع م امليتلفة، الشعر أغراض على الشعر ة األ  ان تو    آنفَا املذكور اجل  ل م  نلحظ
 ..  الشعر   الو ن الغرض بني بالربط الشاعر
  هدي  اخلدارجي،  إل قاعهدا  اآلخدر  احملدور  بوصدفها  القصدي ة  عناصر م  مهمًا عنصرًا القافية  تع 
  015)« ترددها السام   توق  اليت املوسيقية الفواص »   متث  ، 019)لوا مه م   ال مة للو ن، مكملة
 .  القصي ة أبيا  م  بي  ك   ةنها يف
 تسدتطي   كمدا  ضدر راتها،   فد    حتدو ر   الصدورة،  سدياق  علدى  االسدتحواذ  تسدتطي  »  القافية إنَّ
 القافية  اقرتان ، 016)... « الشاعر ملكنة  فقًا تغنيها أ  الصورة توه  القافية إنَّ أ  بالقافية، االعتناء
 ..  املعنى لوح ة ةاملناسب اإل قاع بوح ة شعورًا خيل  بالو ن
 قدوايف  عرفتهدا  الديت  الر   حر   أغل  اختار ق  أنَّه  ج نا الشاعر؛ لشعر دراستنا خالل  م 
 أن الشداعر  اسدتطاع  فقد    أسدلوبه،  الشداعر  ذ ق علدى   توقف القوايف لتل  العربي، اختيار  الشعر
 املوضدوعا ،  بع  م   تنسج احلر   بع  فهنا   نظمها، اليت الفكرة تناس  اليت القافية خيتار
 إىل بالنسدبة  حدر   كد   اسدتعمال   نسدبة  الدر  ،  حلدر    الشداعر  اسدتعمال  اآلتدي  اجلد  ل    وض 
 : د وانه يف املفردة األبيا   كذل   املقطعا  القصائ  جمموع
 املئو ة النسبة تكرارها مرا  ع د الر   حر  

 % 546 5 اهلمزة

 % 943 9 الباء

 % 343 3 التاء

 % 343 3 اجلي 

 % 040 0 احلاء

 % 040 0 اخلاء

 % 0341 03 ال ال

 % 040 0 الذال

 % 0341 03 الراء

 % 040 0 الزا 

 % 343 3  السني

 % 343 3 الشني

 % 040 0 الصاد

 % 040 0 الضاد

 % 343 3 الطاء

 % 040 0 الظاء
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 % 642 6 العني

 % 040 0 الغني

 % 343 3 الفاء

 % 040 0 القا 

 % 040 0  الكا

 % 642 6 الالم

 % 0345 00 املي 

 % 642 6 النون

 الوا 
  لني حر ) 

3 343 % 

 % 011 21 اجملموع

 بداقي  بدني  األكدرب  احلضدور  شدكَّال  قد    الد ال  الدراء  حريف أن لنا  تبيَّ  الساب  اجل  ل خالل  م  
 إىل  عدود   هدذا  ،%  0341) منهمدا   احد   كد   نسدبة   بلغد   الشداعر،  استعملها اليت الر   حر  
 سر عًا، تكرارًا اللثة على ضربا  تكرار»  ع   نت  تكرار  تردد  صو  فالراء الصوتيَّة، طبيعتهما
  تذبدذب  بينمدا  الدرئتني،  مد   اخلدارج  اهلدواء  طر   يف مسرتخيًا اللسان  كون الراء بصو  النط  فعن 
 مدد   هددو ، 011)« اللثددة ىعلدد متالحقددة سددر عة ضددربا  اللسددان طددر    ضددرب الصددوتيان الددوتران
  أمدا  ، 012)... « الشدعراء  أشدعار  يف شيوعها نسبة اختلف   غ  بكثرة، ر  ًا جتيء»  اليت األصوا 
 .   011)بش تها متتا  اليت القلقلة أصوا  م  فهو ال ال
 .  اخل...   النون  الالم  العني، املي  حلر   الشاعر استعمال احلرفني هذ    تال
  تعدين  ، الر ضدة ) فد    هدي  عشدر،  التاس  القرن يف شاع   اهرة  جود عر ش على   الحظ
 أبياتهدا  ك  تب أ حبي  العربية حر   م   اح  حر  على كاملة قصي ة الشاعر  نظ  أن » :الر ضة
 الصدياغا   يف  تفننده  الشداعر،  مق رة  عكس الفين التشكي   هذا ، 001).. « به  تنتهي احلر  بهذا
   ستمر الشعر ، البي  أ ل يف  ر د  سب  حلر  تكرارًا الر   حر   شك  إذ للقصي ة، الشكلية
 ...  به   نتهي البي ، أ ل م  للقصي ة الر   حر   ب   حتى كاملة، القصي ة م ار على تكرار 
  هددذا د واندده، يف تنا هلددا الدديت الشددعر ة األغددراض جلميدد  القددوايف اختيددار يف الشدداعر  فدد  لقدد 
 مثَّلد    القافيدة   االنتشدار،  الشديوع  أسداس  علدى  لقوافيده   استعماله الشاعر، فه   م ناب  االختيار
 .  املطلوب النص يف الشعر ة املوسيقى جوان  م  جانبًا ل  ه
 يف د ٌر هلدا  الديت  الصدوتية  املنبهدا   م  جمموعة الشاعر   َّف فق  ال اخلي، اإل قاع خيص ما أما
 ذل  فم  بأنواعه، اجلناس أبر ها م   لع َّ  مفاصلها، ي ةالقص أجزاء بني الصوتي اإل قاع تشكي 
 : قوله

 احلميدددددددا شددددرب يف أشددددبه  لقدددد 
 رهدددددددداٍن فرسدددددي صدددددرمتا  فيهدددددا

 
 
  ز ددددددددُ  غيثددددًا سددددقى فددددال  ز ددددَ 
  000) ز دددددددددُ  أ كمددددا أنَّ لددددي فقدددد 
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 أبدي  بد     دة معا بد    ز د   1 الشداعر  بده  عندى  األ ل البيد   يف   ز د  ) فدد  التدام،  اجلنداس  مد    هو
   . النقصان) ض  هي اليت الز ادة م  جاء  الثاني البي  يف   ز  )   أميَّة، بين خلفاء أح   سفيان
 : قوله الناقص اجلناس  م 

 النظدددام  شدددددي اخلدددط علدددى أنددديط
 الكمددددددال  صدددددفا   احلظدددددو   ألنَّ
 

 
 منيدددددددددط النظدددددام لدددددذا   أنددددد 
  003)حميددددددددط كمددددال بكدددد   أندددد 

 
 للنص ال اخلية املوسيقى تشكي  يف  ر د  أسه  الذ  الناقص اجلناس م   يطحم)   ، منيط) فد
 ..  الشعر 
 املواضد   مد   غريهمدا   يف - املوضعني هذ   يف  الناقص التام، اجلناس مواض  على   الحظ
 ل لفدا   الد اخلي  الدنغ   إشاعة يف أهميَّته م ركًا الف ، هذا بأطرا   ل َّ أن يف اجته  الشاعر أنَّ -
 املتلقدي،  إثدارة  َثد َّ   مد   األخدرى،  مد   اللفظدة  داخ  املتماثلة احلر   تالح  طر   ع  املتجانسة،
 ...  شعر  يف الشاعر  توخا  الذ  املعنى حنو  توجيهه
  قدرع  مدا  أ ل»  ألنَّ القصدائ ،  مطدال   يف  كثدر   هدو  التصدر  ،  – أ ضًا – الصوتية املنبها   م 
 مظداهر  مد   مظهدراً  الفد   هدذا   ميثد   ، 003)«  هلدة  أ ل مد   الشداعر  عن  ما على   ست ل به، السم 
 قافيددة علددى خاللدده مدد  ليدد لوا الفدد  هددذا اسددتعمال الشددعراء عددادة جددر  فقدد  الشدداعر، عندد  التقليدد 
 تكدراراً  بوصدفه  الد اللي،  تركيبده  يف املضدمون  م  املتناغ  اإل قاع خل  يف أهميته  تتأتى ، 009)البي 
 : هقول ذل  فم  حرفيًا،

 أمَّلدددددددددوا مددددددا العددددددّذال  بلددددددغ مل
 

 
  005)األ َُّل الغددرام هددو الغددرام  بقددى

 
 الددو ن يف  أ َُّل) عجددز  يف كلمددة آلخددر موافقددة  أمَّلددوا) األ ل الشددطر يف كلمددة آخددر فجدداء 
 أكثدر  البيد   جع  ما  هذا ن  الوا ) العلة حبر  املشبعة  الالم) الر    حر  ، َفْاِعُل  ) العر ضي
 ...  الهتمامه  استجالبًا  أحس  للسامعني، ر اقًا
 تكرار  منها بأنواعه، التكرار للمعنى؛ الصو  مالءمة  حس  شعر ، يف اإل قاعيَّة املظاهر  م 
  عكدس  مثلمدا  العدام،  اإل قداع  تشدكي   يف  سده   داخليداً  إ قاعًا  وفر الصو  تكرار إنَّ إذ األصوا ،
 : مثاًل قوله ففي فيه، الوارد السياق إىل بالنسبة املضمون داللة م  جانبًا

 حسدددددنٍي مددددد  حيدددددَ ٍر إىل سر ندددددددا
 ألطافددددددددددددددددِه سدددددددددفينة  ركبندددددددددا 

 

 
 حسابدددددددددا عطدددددداًء ل  دددددده فنلنددددددا
  006)العجددددابا فأرتنددددا بندددا فسدددار 

 
 النجدف  إىل كدربالء  مد   السدفر   صدف  سدياق  يف مدرا ،  مخدسَ  تكدرَّر  قد   السدني  صدو   أنَّ جن 
 إنَّ إذ  الفعد ،  احلركدة  علدى  دلَّ االنسدياب  مد   جدّواً  البيدتني  هدذ     من ق  السني  تكرار األشر ،
 عند   – للدهواء    فسد   ، 001)املهموسدة  اللثو ة، االحتكاكية، الصامتة، األصوا  م  السني صو 
 .   الفع  احلركة يف البيتني داللة م  احلر  فيتناغ    سٍر، بسهولة ميرَّ أن – به النط 
 : الغزل يف له قصي ة مطل  يف العني حر  تكرار  شكَّ 
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  ادعدددددددددددده  احلبيددددددددد  عدددددددددرِّج
 قمدددددددر لدددددي كدددددان  نددددداد  عددددد َّ
 أقصدددددددد   كندددددد  مددددددذ عددددددوَّدني
 هددددد  القددددو ِ  الددددنهِ  عدددد  عدددد ا

 

 

 مرابعدددددددددددده عددددددددد  مستيبددددددددددرًا
 مطالعدددددددددده كندددددد  قدددددد   أندددددد 
 أطالعدددددددددددده أن بشددددددددرى بكدددددددد ِّ
  002)أصانعدددددددددده لكددددددي صددددددانعين

 
 احلالة، تل  ع  التعبري يف رغبته ع   فص  مبا الشاعر، منها  عاني يتال النفسية احلالة ع  تعبريًا
 عد   للتعدبري  التواقة النفس طبيعة م  تتناغ  الصو  هذا طبيعة جتع  خصائص م  العني حر  يف ملا
 االحتكاكيَّددة، احللقيَّددة، اجملهددورة، األصددوا  مدد  العددني صددو  أنَّ ذلدد   مشدداعرها، أحاسيسددها
 تددآلف  سددتعم  الددذ  الشددعر طبيعددة مدد  نددابٌ  – لعلدده – الصددوتي التو يددف  هددذا ، 001)الصددامتة
 .  ملضمونه شكله  مناسبة النص، أبعاد ع  الكشف يف تسه  موسيقيَّة تأثرياٍ  خل  يف األصوا 
  كدرر  أن إىل – كدثرية  مواضد   يف – الشداعر  سدعى  فق  األلفا ، تكرار أ ضًا؛ التكرار أنواع  م 
 التدأثري  إحد اث  أج  م   كذل  ، 031)«  طرحها أن  ر   اليت الفكرة إشاعة»   أج م  بعينها ألفا ًا
 قصدي ة  يف مدرَّة  31  سدي   ) لفظدة  تأكيد   ذلد   مد   املكدرَّرة،  اللفظدة  حنو تركيز   توجيه املتلقي، يف
 قصدي ة  يف مدرا   9  شدكراً )  كلمدة  لده،  االحدرتام   إ هدار  املمد   ،  تعظدي   سياق يف ، 030) اح ة
 قصدي ة  يف مدرة  31  صدر ٌ )  لفظدة  املمد   ،  لشديص   العرفدان  الشدكر  تعز ز سياق يف  033)أخرى
 .  كثري  غريها الوصف، سياق يف ، 033)ثالثة
  تقو دة  املعندى،  تددأكي   يف مهد   د ٌر لده   كدان  شدعر ،  يف متميدزة   داهرة  الرتكيد   تكدرار   شكَّ 
 تكدرار  إنَّ إذ آخر، جان  م  املنتظ  الصوتي اإل قاع  لتشكي  جان ، م  عليها  اإلحلا  ال اللة،
 بوقد   تكدون  مدا  أشدبه  هدي  متسدا قة  إ قاعدا   الدنص  علدى   ضفي منتظمة مسافا  على معيَّ  تركي 
 أبدي  بد   علدي  اإلمدام  مد    سدياق  يف مدثالً  قولده  ففدي  األذهان،  توقظ اآلذان، تقرع متتابعة أجراس
 :  طال 

 اخلبيددددر اللطيددددددف بلطدددف كلفددد 
 الكبيددددددر دددددددديالعل بشددددأن  ثقدددد 
 البصيددددددر السميددددد  بعدددني حلفددد 

 

 

  اخلبيدددددر اللطيدددددددف لطددددف بأنَّدددد 
 الكبيدددددددر العلدددددددددي شدددددأن بأنَّددددد 
  039)البصيدددددر السميدددد  عددني بأندد 

 
 : هو  اح  تركييب تشكي  على انبن  الثالثة األبيا  أنَّ جن 
  . صفتددان+ جمر ر اس +  جر حر +  فاع +  فع : األ ل املصراع
+  كدأنَّ  خرب+   اس )  الكا ) النص  ضمري+  بالفع  مشبَّه حر +  جر حر : الثاني املصراع
 . صفتان
 تأكيد   يف املعندى  جاند    عدزِّ   داخليداً  إ قاعيداً  تشدكيالً  الدنص  علدى  أضدفى  التكرار م  النوع  هذا
 ...  ي ب ك  يف اللفظي التكرار على عال ة  احٍ ، نس  على الثالثة األبيا  هذ  مضمون
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   :والرتاكيب األلفاظ - :3
  بدائتال   ال اللدة،  إلنتداج  بعضدها  م  تشرت  األصوا ، م  جمموعة ائتال  م  اللفظ  تشكَّ  
 صدوتي  تأليف ك  إنَّ إذ السياقي، املعنى  تنشكَّ  الرتكي   ع  الرتكي ،  تشكَّ  بعضها م  األلفا 
 .   035)معيَّنة داللة عنه تنت 
 السدهولة،  إىل متيد   – عامة بصفة – ألفا ه  ج نا د وانه، يف الشاعر أللفا  ادراستن خالل  م 
  جده  علدى   الكربالئدي  بعامَّدة،  العراقدي  اجملتمد   طبيعة أنَّ   ب   التعقي ، ع   االبتعاد  الوضو ،
 يف ضعف م  عانى اجملتم  إنَّ إذ  املعقَّ ة، الغامضة، األلفا  ع   بتع  الشاعر جعل  ق  اخلصوص
 ، الترت د   سياسدة )  أصدوهلا  العربيدة  ر   عد   بعيد ة  ج   ة لغة فرَض أجنيب تسلٍط   ِّ يف لثقافةا
 عدد  حياتدده  عطَّدد  البلدد ، تدددأخر يف آثارهددا انعكسدد  الدديت األسددباب أشدد  مدد  كددان هددذا أنَّ   بدد  
 .   036)التطور
 عد   االبتعداد  مد   كافدة،  اجملتمد   طبقدا   مد   املفهومدة  الواضدحة،  األلفدا   الشداعر  اسدتعم   لق  
  هو شعر ، يف عربيَّة غري ألفا   ر د نلم  أننا على العامية،  اللهجة اللغو ة،  الركاكة االبتذال،
 ال  لددة سدديطرة حتدد  العددراق  خضددوع عشددر التاسدد  القددرن يف االحددتالل هيمنددة فرضددته طبيعددي أمددٌر
 هلا جن  مل ألفا ًا فوج نا اخلصوص،  جه على الكربالئي اجملتم  يف الفرس نفوذ  توس  العثمانية،
 النسدي   مد   ندوع   هدو   مند  )   ، 031)الكراسدي  مبعنى  ال سو ) مث   جود، م  العربية قاموس يف
 الدذ   املضديء  املكدان  بها  راد تركية لفظة  هي ، اجلرداغ)   ، 032)إ ران م  به  ؤتى امللبَّ ، الصويف
 ...  ا غريه ، 031)األنهار ضفا  على أ  املزارع، يف  نص 
 ترمجدة  يف كقولده  العربدي،  إىل الرتكيدة  أ  الفارسدية  مد   شدعر    بيد ٍ  ترمجة إىل الشاعر جلأ  رمبا
 : الفارسية م  بي 

  تابوتددددددددددددددي مددددددددددرَّ إن 
 لتشييعددددددددددددددددي إمدددددددددددا

 
 
 اخرجدددي  031)[ فد]  ب ارِ 
  033)لتدفدددددرِج  030)[ لد]  أ 

 
 : فارسي بي  ترمجة يف أ ضًا  له: ياخلط اجملموع يف جاء: » ال  وان حمق  قال

 تابدددددو   سدد  دركربدد 
 آم ددَ   هدددي اخنددددو أكددره 

 
 
 آ بدددر ن خاندددددددده ا  مددد 
  033)« كددددد  متاشدددا  دددا آن

 
 حتتداج  مرحلدة   هدي  الرتمجة، مرحلة إىل  ص  أن استطاع إذ الفارسية، اللغة إتقانه على   ل  مما
 .  عنها املرتج  اللغة أسالي  جبمي   معرفة إتقان إىل
 : فقال الرتكية، الرتمجة يف  قال ذل   مث 

 خدال   النوراء  جنت  على كان ه  قل 
 

 
  039)خال  السودان م  الر م مركز فأجاب 

 
 : بالرتكية البي  أص : » احملق  قال

  خ سياه  خال خبون أ ر  رخ  جانا درم
 

 
  035)«املددز بادشددا  جشدد ن معمددورة د  
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 : اآلتيددة باحملصلة سنيرج فإننا جمموعا ، على ال  وان ألفا  صنيفت حا لنا  لو
   :الدين ألفاظ -1
 حضددرية –  036)األنبيدداء: )احلصددر ال املثددال سددبي  علددى  منهددا الدد  وان، علددى الغالبددة  هددي
 علد   –  093)املصطفى –  090)النيب –  091)الصم  –  031)العلي –  032)اجلنا  سن س –  031)الق س
 ابدد  –  091)اهلدد ى ركدد  –  096)احلسددني  ددوم –  095)املهتدد    نهدد  –  099)الكتدداب أم –  093)اهلدد ى
 –  053)البشدري  اهلداد   طلعدة  –  050)اهلل كتداب  –  051)اهلد ى  سدبط  –  091)الد     مشد   –  092)النيب
  صدفي،  ا اجتد  ذلد   يف الشاعر  اجتا   غريها، ،...   055)املرتضى –  059)الوجود نور –  053)ال   
 يف اسدتعملها  أنده  أ  النداس،  بدني  منزلتده  مد   ليز د   املمد     شيص على الصفا  هذ  بع   ضفي
 عد   الندات   املصداب  هول م  ليز    األصحاب األحبة رثاء أم البي ، أه  رثاء يف أكان سواء الرثاء
 ...  املرثي فق 

  :الغزل ألفاظ -2
 غرضداً  بوصدفها  للغدزل  امليصصدة  األبيدا   يف  كدذل    مطالعهدا،  القصائ ، مق ما  يف  تكثر
 –  051)اشتياق  –  052)رامية – 051) هواَ  –  056)شوقي) احلصر ال املثال سبي  على  منها مستقاًل،
  دا  –  066)حبدييب  –  065)ثغدر  –  069)مهجدة  –  063)قلديب  –  063)االشتياق –  060)البشري –  061)الغرام
  013)تلدذذ   –  010)الغرام داعي –  011)هواِ  –  061)احلس  مساء –  062)الشوق –  061)الكرخ نسي 
 أن الشداعر  حدا ل  القصدائ   مقد ما   ففدي  رمدز ،  اجتدا   األلفا  هذ  يف الشاعر  اجتا   غريها،..  
 التمهيد   سدياق  يف األلفدا   هدذ   جداء   لذل  الغزلية، باملق مة قصائ   افتتا  يف الق ماء منحى  نحَو
 يف الشاعر استعملها للغزل امليصصة القصائ   يف الشعر ، الغرض إىل للولوج مة املق  للقصي ة،
 علدى  بواحد ة  تغدزَّل  أ  فتداة،  أح َّ أنَّه الشاعر ع   عر  فل  األجواء،  حتلية النفس، ع  الرت   
 . التعيني سبي 
   :األعالم أمساء -3
 النحو على تصنيفها  ميك  م،األعال أمساء م  كبري حشٍ  على ب ق  جواد احلاج د وان اشتم  
 : اآلتي

  011)عيسدى  –  016)املصطفى –  015)موسى –  019)عمران –  013)أمح )  منه : األنبياء أمساء -أ 
  اجتاهده  ،  023)حييدى  –  023)هار ن –  020)إبراهي  – 021)نو  -  011)حمم  –  012)سليمان –
 م  البي  بأه  ح َّ  ما األنبياء، صابأ ما بني موا نا   عق  ما  كثريًا  صفي، اجتا  فيها
 ..  نكبا  مصائ 

  026)حي ر –  025)حي رة –  029)خ جية)  منه : األنبياء غري م  اإلسالمية الشيصيا  أمساء -ب 
 –  013)الفضدد  أبددو –  010)الزهددراء –  011)السددجاد –  021)  ندد  –  022)احلسددني – 021) علددي –
 .   غريهددا...    013)فاطمة

 –  015)شر ف موسى –  019)الرشيت أمح  السي )  منه : للشاعر املعاصرة الشيصيا  ءأمسا -ج 
 العز ددز عبدد  السددلطان –  012)قلددي مرتضددى –  011)الرشدديت حسدد  –  016)الرشدديت كددا   السددي 
  313)جعفر السي  –  313)اخلرسان إبراهي  –  310)أفن   أمني حمم  –  311)م ني –  011)العثماني
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  املرافد ،  الصداح   صدلة  الشيصديا   بهذ  الشاعر  صلة ،  319)األنصار  تضىمر الشيخ –
 ......  اإلخواني الشعر أ  الرثاء أ  بامل    تنا هلا  ق 
 علدى  أهميتهدا  هلدا  األسدالي   مد   جمموعدة    َّف فق  الرتاكي ، صعي  على الشاعر أسلوب أما 
 هدذا  غّطدى   قد   الفعليدة،  باجلملدة  تعدبري ال أسدلوب  األسدالي ؛  تل   أ ل الرتكيبية، الصياغة صعي 
 يف الرسدالة  بندا   حدال   صف يف قصائ   إح ى يف  قول الشاعر، د وان م  كبرية مساحة األسلوب
 : الطف  اقعة

 مطّياتهدددددددددددددددددا حدددددددددددد اة أتدددددددددددد ر 
 اإللددددددددددددده عليهدددددددددا  غدددددددددار حدددددددددر  
 أغلددددددددددددف السبدددددددددددددا يف َتالَحَظهددددددددددا 
 احلمدددددددددام  رق بدددددددددالنو ِ   طدددددددددارح 
 بادهددددددددددددددددددابأك الدددددددددددددزفرُي  هددددددددددددد  
 احليددددددددددا لفدددددددددرط  ختفددددددددددى تسدددددددددري
 املندددددددا غددددددوث كددددددان  قدددددد  تندددددداد 

 

 

 جعجعددددددددددوا  مبددددددد  أرقلدددددددوا مبددددددد 
 ختضددددددددددددد  عنددددددددددد ها  أمالكددددددددددددده
 أكدددددددددوع السدددددددرى يف بهدددددددا  حيددددددد  
 تسجددددددددددددد   ذ  تندددددددددو  فهدددددددددذ 
 تندددددددددددددددددزع بدددددددددددده تكدددددددددددداد أن إىل
 امل مدددددددددددددد    عربددددددددددددده جواهدددددددددددا
  315)املفدددددزع  فددددزع  هدددد  محاهددددا د 

 
 السبا ا، حال صورة رس  يف جمتمعة أسهم  الفعلية، اجلم  م  جمموعة م  كَّ  تش النص فهذا
 اجلملدة  داللدة  إىل مواقدف  هكدذا  يف الفعلدي  األسدلوب  اسدتعمال  سدب     عدود  الشام، إىل ُ َق  َن  ه َّ
  االسدتمرار ة،  احلركدة  املعندى  علدى   ضدفي  األسدلوب  هدذا   اسدتعمال   التغيري، التنق  على الفعلية
 – تسدج   – تندو   –  طدارح   – حيد    – تالحظها – ختض  –  غار – جعجعوا – أرقلوا – ت ر )
 ...  .   فزع – تناد  –  عرب – ختفى – تسري – تنزع – تكاد –  ه  
  االسدتقرار،  الثبدا   طداب   حتمد   الديت  املواقدف  يف االمسيدة  اجلملة  ستعم  الشاعر جن  حني يف 
 : مثاًل قوله ففي التغيري،  ع م

 اهلددددددد ى علدددد  طدددددوى ملددددا الددددذ  أنددددا
 مساحمدددددًا رثددددا  عدددد  قصددددور  عددددذر 
 جددددددددرى لكدددد   الكتددددداِب أم يف فاحلمدددد  

 

 

 مقعددددددددِ  أصددددد ق النشدددددِر بيدددددوم  لددددده
 سيدددددددد   ابدددددين   دددددا بددددده سدددددي   ا
  316)غدددددِ  يف  نشدددر احلمددد  لدددواء لكددد 

 
 املقصدود  رضالغد  حيقد   مدا   هدو   ال  ام، الثبو  على ل اللتها االمسية اجلملة الشاعر استعم 
 أم يف احلمد   – قصدور   عدذر   – موعد ِ  أصد قُ  النشدرِ  بيوم له – الذ  أنا) الثالثة األبيا  هذِ  م 
 ..  .   نشر احلم  لواء لك  – جرى لك  الكتاِب
 ذلد   م  املعنى، ع  التعبري يف الشرطية اجلملة استعمال إىل – كثرية مواقف يف – الشاعر   لجأ
 : قوله

 نددددددددددار القلدددددددددِ  ةقدددددددددرار يف  ر  إن 
 كالنفدددددد غواشددددديه شدددددوقي  عددددداني لدددددو

 
 
 أ ارهددددددددددا اهلددددددددوى مددددددددد  فددددددددأ ار
  311)عاناهدددددددددا  ليتدددددده أللددددددوى ِسددددددد

 



 
 الفنية  خصائصه أغراضه ب ق ، جواد شعر 

 

013 

 الشدرط  أداة قد رة  م   تأتى - املواض  م  غريها  يف – املوض  هذا يف الشرطية اجلملة  أهميَّة
 األداة  تكدون  األ ىل، اجلملدة  مبعندى  متصدالً  الثانية اجلملة معنى جيع  ربطًا مجلتني، بني الربط على
 .  اجلملتني معنى  قرب الذ  الرابط مبنزلة
 اجلملدة  إىل كدثرياً  مييد   الشاعر أنَّ  ج نا فق  إنشائيَّة، أ  خرب َّة، كونها حي  م  اجلملة نوع أما 
 د  مدر  اإلخدواني،  الشدعر   كدذا   الوصدف   الرثاء امل   يف  السيما تنا هلا اليت األغراض يف اخلرب َّة
 م  تفه  جما  َّة أغراض إىل خترج ما كثريًا اخلرب َّة اجلملة إنَّ إذ عنها، تنشأ اليت املعاني تنوع إىل ذل 
 جمموعة  و ف أنَّه بي  مجيعًا، الستقصائها جمال ال د وانه يف كثرية  هي أألحوال،  قرائ  السياق،
 : قوله يف لن اءا مث  الشعر  النص يف داللتها هلا اليت اإلنشاء أسالي  م 

 املمجَّدددددددد  املصدددددطفى الدددددنيبِّ ابددددد   دددددا
 مقصددددددددددد   أندددددددددال ممددددددد  فددددددد لَّين

 
 
 أمدددددددد   بلددددددوغ مددددددنك   كدددددد  مل إن
  312)اجملتدددددد   منيددددددد  اهلل خلددددد  مدددددا

 
 : قوله يف  االستفهام

 قبَّدددددة حدددول جدددرى نهدددٌر لدددي قيددد  لقددد 
 

 
  311)قطدر؟  أم أسدالته  عدنيٌ  ه  كا   اب 

 
 .  فيه  املبالغة امل   معنى إىل املوض  هذا يف االستفهام خرج  ق 
 .   303) التمين ، 303) ال عاء ، 300) القس  ، 301)امليتلفة بصيغه األمر أسالي    َّف كما 
 شدعر ،  يف متميدزة   داهرة   هدي   التدأخري،  التقد     الشداعر  عن  الرتكيبية الصياغة أسالي   م  
 : أمر   على ت ل جي ها د وانه يف  ر دها لصيغ  املتأم 
 .  االختصاص: األ ل
 ذهد   أخدر   إذا بالتقد   ،  إال حيسد   ال نظمده   كدون  أن»   ذلد   الكالم، نظ  مراعاة:  اآلخر
 .   309)... « االختصاص م   أ ك  أبلغ الوجه  هذا احلس ، ذل 
 :  احلسني قبَّة  صف يف قوله  التأخري التق    فم 

 دةقبَّدددد الطددددفِّ محددددى يف لعدددديين جتلَّدددد 
 لندددا ر  الحددد  حدددني لصدددحيب فقلددد 

 

 
  السهددددال احَلدددز َن طبَّددد  سدددناها  مدددي 
  305)األعلددى الفل  قبَّة هذ  صحُ  أ ا

 
 موضد   علدى   ؤكد   الشداعر  فكدأنَّ  إليده،   املضدا    اجملر ر، اجلار عليه  ق َّم الفاع ، أخَّر فق 
 ...  فيه  رد   الذ السياق م  نستشفه ما  هو ، الطف محى)  مكانها القبَّة هذ 
 : مادحًا قوله ذل   مث 

  ذكددددددددددددد  ستسدددددددددقى بهددددددددد ا 
 

 
  306)جيددددددداُب الدددد اعي  بهدددددا را ددددد 

 
 اختصداص  علدى  دلَّ مدا   هدو  للمجهدول،  املبين املضارع الفع  على  به ا )  اجملر ر اجلار فق َّم
 .  املم    بشيص اهل ى
 : أ ضًا امل   يف قوله أ ضًا ذل   م 

  301)لساندددددددددي يف املددددددد ائ   إطدددددددراء  فددددددؤاد  يف فددددددرٌض اإلخددددددالص لددددد  
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 : مثاًل قوله ففي السياقي، املعنى إىل  التأخري التق     عود  ق 

 حسدددددددنٍي مددددددد  حيدددددددَ ٍر إىل سر ندددددددددا
 

 
  302) حسابدددددددددا عطدددددداًء ل  دددددده فنلنددددددا

 
 ذاهد  عليه فرض الذ  هو السياقي  املعنى ، حسني) ابت ائها على  حي ر) الغا ة انتهاء ق َّم جن  
 أمحد    السدي   هدو    ارتده  الشداعر  أكمد   أن فبعد   الثاني، الشطر   وضحه التأخري،  ذا  التق   ،
 الثاني الشطر إن إذ ، حسابا عطاًء) ل  ه فنالوا األشر  النجف   ارة إىل اجتها  للحسني الرشيت
   ... حسني م ) على تق ميه إىل الشاعر فيه احتاج ما  هو ، علي اإلمام قرب بز ارتهما مقرتن
  الرتاكيدد  الواضددحة، السددهلة، األلفددا    َّددف الشدداعر أنَّ: ذلدد  كدد  يف القددول  خالصددة 
 جيدار   ذلد   كد   يف  هدو  شدعر ،  يف الصدياغة،  يف  مجدال   اضد ،  معندى  عد   تدن   اليت املستساغة
  لذل  ا ، ومذ الناس عليها كان اليت الثقافية  احملصلة عشر، التاس  القرن يف الثقافية احلياة طبيعة
 سدياقا   مد   املراد فه  يف كبرٍي جهٍ  إىل حيتاج ال القارئ إنَّ حتى معانيه،   ضح  ألفا ه، سهل 
 .  الشعرّ ة نصوصه

  :الفنية الصورة -: 4
 قد رة  تظهدر  خالهلدا  فمد   األدبدي،  الدنص  بهدا   تشدكَّ   الديت  العناصدر  أهد   م  الفنيَّة الصورة تع 
»   الصدورة  املتلقدي،  يف تدأثري   مقد ار  ثد َّ   م   مهارته، براعته، ارإ ه يف اللغة استعمال يف الشاعر
  أغلد   مقد متها،  يف احملسوس العامل  قف متع دة، معطيا  م  الفنان خيال  كوِّنها لغو  تشكي 
 ....   301)«  العقلية النفسية، الصور م  إغفاله ميك  ال ما جان  إىل احلواس، م  مستم ة الصور
  :رئيَسٍة عناِصَر أر َبَعِة على لصوَرُةا  َتش َتِمُ  
  كلَّمدا  ،اإلن ساِن حواس   حتس ُه ،األُذُن  َتس َمُعُه ،العي ُ  تراُ  ممَّا  تشكَُّ  ، اهر ٌّ عن ُصٌر :األ َّل
 يف التدأثريِ  علدى  أْقدَ رَ  كدانَ  ؛بداحلواسِّ  إدراُكها ُ م ِكُ  أش ياٍء إىل اجملرَّدِة املعاني حتو ِ  ِم   األد ُ  متكََّ 
  . مس َتمعيِه
 نصِّددِه موضددوِع قددر ِب  مدد ى ، َنفسدديَِّتِه ،امُلب ددِ ِع َخيدداِل علددى  ش ددَتِمُ  ،بدداطين عن ُصددٌر : الثَّدداني
  . َنْفِسِه ِم   اإلب اعي
 إلن تاِج مُلب ِ َعا ت  َفُ  اليت العاِطَفُة ثاٍن ِبَمع نًى أ  ،جتربَتُه  تأمَُّ  امُلب ِ َع جْيَعُ  الذ  االنفعاُل : الثال 
  . نثر ًّا أ  كاَن شعر ًّا ؛اإلب اعي نصِِّه
 .  331)  ج  َِّتَها ،الص وَرِة قيَمُة : الرَّاِب 
 كدثرية  منداذج  لوجد نا  األسد  ؛  بد ق   جدواد  احلداج  شعر يف العناصر هذ  نتلمَّس أن حا لنا  لو
 : قوله افمنه صورته، رس  يف الشاعر استعملها ع َّة؛ أسالي  على تشتم 

 حسدددددددنٍي مددددددد  حيدددددددَ ٍر إىل سر ندددددددددا
  ملددددددددا  فاطمدددددة  جدددددنني سدددددقوط  لدددددوال
 أضدددددل  رضَّددددد  الضدددددلِ  ذا   بكسدددددر
 بنجدددددددددداد  قدددددددود   علددددددديٌّ)  كمدددددددا

 

  302) حسابدددددددددا عطدددددداًء ل  دددددده فنلنددددددا

 جنيددددددددددددُ  كدددددددددربالء يف هلدددددددددا أ دى
 مصددددددددددون اإللددددددده سدددددددر  طيِّهدددددددا يف
 قر دددددددددد  بالوثددددددداِق  علددددددديٌّ) فلددددددده
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 مصيبة
  البي  أه  

 

  فاطمددة جنني سقوط -
 خلدف  الزهدراء  ضدل   كسر -
 . الباب
 م اهمددة بعدد  علددي قتيددادا -
 مبا عددددة علددددى  أجددددرب   بيتددده 
 . الثاني اخلليفة
 اإلمام خلف فاطمة ذهاب -
 .  اخلليفة دار إىل اقتياد  أثناء يف
 بزجدددددر اللعدددددني قنفدددددذ قيدددددام -
 .  بالسوط الزهراء
 يف الرمدا   فدوق  املصاحف رف  -
 .  صفني  قعة

 .  كربالء يف احلسني سقوط -
  أصدحابه  احلسدني  ضل  كسر -
 الطف  اقعة يف اخلي  سناب  حت 
. 
  هددو احلسدني  بد   علدي  اقتيداد  -
 مدد  الشددام إىل كددربالء مدد  مكبَّدد 
 .  السبا ا
 السدجاد  خلدف  السدبا ا  ذهاب -
 إىل كددربالء مدد  القافلددة طر دد  يف
 . الشام
      السدددبا ا بزجدددر  ز ددد  أتبددداع قيدددام -
 .  بالسياط
  أصدحابه  احلسني رأس مح  -
 .  الطف  اقعة يف القنا على

 خلفددددددده مددددد  رنَّدددددة  لفددددداطٍ )  كمدددددا
  ّشدددددح   قنفدددددذ) بسدددددياٍط   زجرهدددددا
 د نهدددددددددا األراكددددددة تلدددددد   بقطعهدددددد 
 القنددددددا علددددى الددددرؤ س محدددد  لكنَّمددددا
 صامددددددددددد  هدددددددذا اهلل كتددددددداب كددددددد 

 

 رنيددددددددددد  العليددددددد  خلدددددددف لبناتهدددددددا
 متددددددددددون هلددددددد َّ  جدددددددر يف بدددددددالطف
   تيدددددددد  كددددددربالء يف  ددددددٌ  قطعدددددد 
 صّفيددددددددد  بدددددده سددددددبق   إن أدهددددددى
  330)بيددددددددد  م نددددداطٌ   هدددددذا خددددداٍ 

 
 رمسهدا،  إىل قداد   الدذ    االنفعدال   عاطفتده،  الشداعر،  خيدال  فيهدا  جتسد   مجيلدة،  صورة إنَّها 
 رسد   مد   متكَّد    الشداعر  اجملدا ،  أسدالي   عد   بعيد اً  احلقيقدة،  إىل تندزع  أنها ألفا ها على  املالحظ
 بيتهدا،  باب خلف ضلعها كسر  وم الزهراء فاطمة موقف: األ ل موقفني، بني جتم  تقابليَّة، صورة
  ميكد   التشدابه،  مواقدف  راصد اً  الطدف،   اقعدة  يف  أهلده  بده  ح َّ  ما  احلسني موقف:  اآلخر
 : اآلتي النحو على التقابلية الصورة متثي 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 مد   الدرغ   علدى  املصديبتني  بدني  جيمد    الشاعر األح اث، هذ  سرد يف نفسه  عي  التأر خ فكأنَّ 
  مدا  احلسدني  مصيبة أن   ر  الشاعر لك َّ عامًا، أربعني م  أكثر إىل ميت  الذ  بينهما الزماني رقالفا
 علدى  الزهدراء  مصديبة  مد    أمدر  أدهدى  القنا أطرا  على الرؤ س مح  م   بأصحابه  بأهله به ح َّ
 ....  املصيبتني عظ  م  الرغ 
 مدد  الددرغ  علددى - أساسدديني مكددونني مجدد  يف الدد اللي التقابدد  بأسددلوب اسددتعان الشدداعر إنَّ 
 إىل  متوصاًل بينهما، التشابه نقاط راص ًا املكونني، هذ   بني موا نة   عق  – بينهما الزماني الفارق
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 الصدورة  هدذ   خدالل  مد    متكد    مرارتها، الثانية، املصيبة ف احة حلا  م  كلتيهما، املصيبتني عظ 
 .  فيه املطلوب التأثري لتحقي  متهي ًا ثارةاست يف  جعله املتلقي، انتبا  على الرتكيز
 مضمونها، يف الثانية تعاكس أأل ىل الصورة أنَّ مبعنى تضاد ة، صورة رس  إىل الشاعر  لجأ  ق 
 : قوله حنو م 

  منعَّددددددددد  احلشددددددا ا يف  ز ددددددٍ  أجسددددددُ 
    ندددددددد  اخلدددددد  ر توار هددددددا  هنددددددٌ 

 
 
 نواعمدددده الصعيدددددد  يف حسددددنٍي  جسدددد 
  333) را مدددددده طددديِّامل مشدددي بهدددا  ندددوء

 
  هدو  معا  دة،  بد    ز د   مشده   األ ل متناقضني، ملشه    صورة  رس  البيتني هذ   يف فالشاعر
 احلسدني  مشده  :  اآلخدر  اخلد  ر،  يف مصونا   نساؤ  ، احلسني بقت   منتٍ  قصر ، يف منعَّ 
 صدورة  هندا  ورةفالصد   عيالده،  نسداؤ   سدبي    قد   كدربالء،  بصدعي   معفَّدر   هو استشهاد ، بع  
 ...  ببعضهما صلة هلما موقفني بني مجع  تضاد ة
 : كمونة مه   احلاج مي   مثاًل قوله ففي الفنيَّة، صورته رس  يف التشبيه الشاعر   و ف

 هدددددددددداطالٍ  كالسددددددددددحائ   أ ددددددددددددٍ 
 

 
  333)باألماندددددددي الرب َّدددددة علدددددى جتدددددود

 
 كددرم  صددف  هددو األداة، حضددور  أطرافدده، بوجددود التشددبيه أسددلوب اسددتعم  الشدداعر أنَّ جندد 
 األرض، بده  فتحيى الغي ، تهط  اليت بالسحائ  املم       فوصف الكرم هذا   عظط  املم   ،
 حسديَّة،  صدورة  الصدورة   هدذ   املعمدورة،  أرجداء  علدى   العطداء  اخلدري  منها  ع   بربكا  عليها  جتود
 فدأعط   املمد   ،   صدف  يف لشداعر ا   َّفهدا  العربدي؛  األدب يف كدثرياً  ترددهدا  م  الرغ  على  هي
 ...  إصغائه  حس  انتباهه، جل  يف مثارها
 اسدتعملها،  الديت  التشدبيه  أد ا  تعد د    قد   صور ، رس  يف التشبيه الشاعر  و ف ما  كثريًا 
 مثدد  امسددًا األداة جتديء   قدد  ،  335)كدأنَّ  ، 339)الكددا ) مثد   كددثرية مواضد   يف حرفددًا جداء  مددا فمنهدا 
 جلدأ   ربَّمدا    331)أشدبه  ، 331)حكدى ) مثد   فعدالً  اسدتعملها   رمبا ،  332)مث  ، 331)ظرين ، 336)شبيهة)
 : الرشيت أمح  للسي   ل   مولودة يف كقوله املؤك ، التشبيه صيغة يف األداة حذ  إىل الشاعر

 التدددددددي الصدددد   درَّة هددددي
 

 
  330)االستددددواء بعددرش نيطدد 

 
 االسدتعارة  تو يفده  فم  بأنواعها، االستعارة تو يف خالل م  صور   رس  – أ ضًا –  الشاعر
 : قوله املكنيَّة

 اهلدددددددد ى لسددددددبط تبكددددددي السددددددما إنَّ
 

 
  333)السمددددددددددا دمدددددددوع شدددددددآبي   ذا

 
 فتحييهدا؛  األرض ربدوع  علدى  الغيد   تندزل  الديت  السدماء  أنَّ فيتصدوَّر  اخليدال،  بده   سر  فالشاعر
 أنَّ  تصدوَّر  ثد َّ  اخلالد ة،  الطدف   اقعدة  يف به أصدحا   أهلهالرسول سبط أصاب ما على حزنًا تبكي
 – هندا  – فالشداعر  احلدزن،  هلدذا  مصد اقاً  السدماء  تذرفده  دمدوع  هو إمنا بغزارة  نهمر الذ  الغي  هذا
 حذفده   اإلنسان) هو به  املشبه ، السماء) هو فاملشبَّه الصورة، هذ  رس  يف املكنية االستعارة   َّف
 رسد   االستعارة هذ  خالل  م  ، ال موع ذر )  هي عليه دلياًل مهلوا  م  ال مة  أبقى الشاعر،
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 بيتدده،  أهدد   احلسددني أصدداب ملددا هددوال  السددماء األرض عدد َّ الددذ  احلددزن صددورة الشدداعر لنددا
 ..   أصحابه
 فاطمدة   صدف  يف – مدثالً  – كقولده  الصدورة،  رسد   يف التصرحيية االستعارة الشاعر  و طف  ق  
 :  الزهراء

 بالعفددددددددددداِ  هددددددددالفَّعو قدددددددد 
 بالوقددددددددددداِر توَّجوهددددددددا قدددددددد 

 
 
 باحليدددددددددددددددداِء  قمَّطوهدددددددددددددا
  333)بالبهدددددددددددداءِ   أبر  هدددددددددا 

 
 يف التدوالي  علدى   الوقار – احلياء – العفا ) لد  توََّج – قمََّط – لفََّ ) األفعال الشاعر استعار فق 
  كدأنَّ   صدونها،  هلدا  غطاًء اَرص العفا  فكأنَّ  النشأة، املول ، الطاهرة املرأة هذ  حرمة إبرا  صورة
 هدذ    يف الصدورة  فمدوارد   ز نها، رأسها على تاجًا صار الوقاَر  كأنَّ  سرتها، هلا قماطًا صار احلياء
 رمسهدا،  يف الشداعر  إليهدا  جلدأ  الديت  التصدرحيية  االسدتعارة  أسداس  علدى  انبند    قد    اضدحة،  البيتني
 ...  الطاهرة الص ِّ قة هذ  حال أبر   اليت اهليأة هذ  يف أبر ها حتى معاملها،  توضي 
 عن  الرشيت أمح  السي  م   يف مثاًل قوله ففي صور ، رس  يف الشاعر   فها فق  الكنا ة، أما
 : أسفار  بع  م  كربالء إىل عودته

 مثلمدددددا  للندددداس  مينددددا   يف العددددني  تددددرى
 بعددددد   الصبددددددر جدددددزع  لكددددد َّ صدددددربنا

 
 
 اليسددرى كفطدده يف اليسددَر املعسددر ن  ددرى
  339)صبدددرا   ستط  م  الب ر مغي   بع 

 
  يف صدفة،  عد   كنا دة   هدي  املمد   ،  كدرم  ع  التعبري يف الشاعر   َّفها كنا ة األ ل البي  ففي
 م   غريها – الكنا ة هذ  على   الحظ املم   ، شيص يف  تمث  موصو  ع  كنا ة الثاني البي 
 يف املعندى   أصد   معدًا،  اجلدانبني  علدى  محلدها   جدا    اجملدا ،  احلقيقة طريف تتجاذب أنَّها – الكنا ا 
 أحدواهل ،   حتسني عليه ،  اإلغ اق حوائجه ، لقضاء أهاًل املم     ر ن الناَس أنَّ األ ل البي 
 جدانيب  علدى  حيمد   أن ميكد   مدا   هدو   البد ر ) بدد  املمد     شديص  ع  الشاعر كنى الثاني البي   يف
 .  335) اجملا  احلقيقة
 الطبداق  استعم  الشاعر أنَّ جي  ل  وانه  املتأم  صور ، رس  يف الب    أسالي  الشاعر   و ف
 األسدالي   مد    غريهدا  ، 331)العجدز  علدى  الصد ر   رد ، 332) التور ة ، 331) اجلناس ، 336) املقابلة
 املفردا   اختيار  لغته، م  تعامله حس   ترب  الشاعر، مكنونا  ع  تفص  صور رس  يف الب  عية
 ..  املتلقي يف املؤثرة ال اللية الصيغة ذا 
 مدؤثرة  دالليدة  طاقدة  م  حتمله  ما القرآنية، اآل ا  تو يف إىل – كثرية أحا ني يف – الشاعر  جلأ
 عبد   العثماني السلطان رجوع يف – مثاًل – قوله ففي خميلته، يف مصاد قها هلا صورة مالم  رس  يف
 : االستانة إىل العز ز

  أشرقدددددددد  ملصدددددَر األرض طدددددوى مّلدددددا
 أ جدددددددددده مددددد  بددددد ا األعلدددددى كدددددالقمر
 جمددددددددددددد ِ  لسر ددددددددددر عدددددددداد  حددددددددني

 

 

 طددددددددددددددوى  اد  كأنَّددددددددددددده ندددددددددددور 
 أ ى لددددددددددد  ج ثدددددددددد َّ لعامليدددددددددددددد 
  391) اسددتوى العددرِش علددى فهددو) رختدده
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ُ  الورحمن ) تعداىل  قولده  مد   أخدذ    استوى العرش على) فقوله  ، 390)  اسوتوى  العور   علو
 بشديص  خاصدة  أخرى حالة إىل  عال ج  باهلل خاصة حالة م  املعنى نق  فيه ثح  التضمني  هذا
 إىل رجوعده  بعد   أخرى مرَّة اعتال   ق  املم   ، لعرش متييلة داللية صورة أن حلا  م  املم   ،
 ...  بل  
 بسداطتها  علدى   هدي  عد َّة،  صورًا رس  ق  الشاعر أنَّ الفنية الصورة موضوع يف القول  خالصة
 نداب   خيال  هو رمسها، يف التحك  على  ق رته الشاعر، خيال م  جانبًا عكس  أركانها   ضو 
 شدتى  بأسدالي   صدور   رسد   يف اسدتعان   ق  معه ،  تعام  الذ    الناس به، احمليطة البيئة تأثري م 
 ألفدا   - كدثرية  أحيدان  يف – الشداعر    دف   قد    الكنا دة،   االسدتعارة،  بأنواعه،  التشبيه: منها
 التقابدد  علدى  باالعتمداد  أجزاءهدا   رسد   املداد ،  الواقدد  مد   أركانهدا  انتدزع  صدورة  رسد   يف قيقدة احل
 ...  أخرى تارة ال اللي  التضاد تارة، ال اللي

  :اخلامتة
 ...  أمجعني  آله حمم  على التسلي   أمت الصالة،  أفض  العاملني، رب هلل احلم 
   بع ؛ 
  كدان  أحضدانها،  بدني   ترعدرع   نشدأ،  فيهدا،  عداش  اليت ببيئته  تأثر الشاعر أنَّ فيه ش  ال فمما
 املسدلمني  عند   الر حيدة  مكانتهدا  مد   ق سديتها  اكتسدب   د نيَّدة  مل  نة مثرة األس   ب ق  جواد الشاعر
 اإلسدالمية،  باملعداني  التحلي طاب   تيذ جعلته شعر يف أثر الر حية  تل  امل  نة، هلذ   كان عامة،
 .  د وانه يف طرقها اليت األغراض يف رفيعةال األخالقية  القي 
 دراسدة  ثد َّ  د وانه، يف الشاعر تنا هلا اليت الشعر َّة األغراض أبر  دراسة على البح  هذا  اهت َّ
 :  أتدددي ما األ ل البح  نتائ  م   كان الشعر، هلذا موجزة فنيَّة

 يف  ضددعنا  الددذ  اهلجداء  عدد ا مددا املعر فدة  الشددعر َّة األغددراض معظد   طددرق قدد  الشداعر  إنَّ .1
 .   االخوانيا   الوصف،  الغزل،  الرثاء، امل   ، فطرق ، أخرى أغراض) موضوع

 التاسد   القدرن  شدعر  طبعد   مسدة   هدي  الفدين،  الصد ق  خاصيَّة بفق ان امل    يف شعر  متيَّز .2
 شدعراء  منحدى   نحدو  هدذا  يف  هدو  ، الرشديت  آل) املوسدرة  األسدر  مد     يف  السديما  عشر،
 كمدا  – ذلد   سب   عود  رمبا مم  حيه ، عطا ا على احلصول أج  م  التزلف، يف عصر 
 عشدر  التاسد   القدرن  شدعراء  عليها كان اليت املزر ة املعيشية احلالة إىل – البح  م  يف ذكرنا
 أنندا  على أحواله، لتحسني م حه  إىل دفعه ما  هو اخلصوص،  جه على  شاعرنا عامة،
 .  العاطفة   ضو  الفين، بالص ق متيَّز ق  ال  ين م حيه م  جزءًا جن 

 الرثدداء  السدديما املوقددف،  حددرارة العاطفددة، بصدد ق عندد   الرثدداء شددعر مدد  كددبري قسدد  متيَّددز .3
 البيد   ألهد   رثداؤ    كان ما ، ق  إنساٍن م  نوااًل  رجو ال الشاعر أن ذل   مرد ال  ين،
 ...  بوساطته  اهلل إىل  التقرب منه ، الشفاعة لطل  م عاة

 الغدزل،  يف متفرقدة  أبياتداً    ج نا  مطالعها، القصائ  مبق ما  خمتلطًا عن   الغزل شعر كان .4
  جد نا   فمدا  شدعر ،  علدى  آثار   انعكس  اضحًا، كان املوقف هذا يف البيئة تأثري أّن   ب  
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 إىل للولدوج  األجدواء   هيدئ  رمدزاً  اسدتعمله  مدا   كدثرياً  قصدائ  ،  مقد ما   يف الغزل يف مسرفًا
 .  الرئيس القصي ة غرض

  أحبابده،   أصد قائه  الشداعر  بدني  االجتماعيدة  العالقا  طبيعة عن   اإلخوانيا  شعر صوَّر .5
 ...   االعتذار  املما حة، التهنئة، يف أشعار له فكان  جمتمعه، يف فاعاًل عنصرًا بوصفه

 يف الطلد   إىل لجدأ    جد نا   مثلمدا  أشدعار ،  مد   لكدثري  متميدزاً  مطلعًا الغزلية املق مة شكَّل  .6
 ذل  ك  يف  الشاعر اخلمرة،  صف يف افتتحها  اح ة قصي ة إال جن   مل مق مته، تشكي 
 . قصائ ه  افتتاحيا  تشكي  يف الق ماء خط يف   سري تقلي  ًا، منحى  نحو

 اخل،  املقتضد ،   الطو د    الرجدز  الكامد   مث  املعر فة العربي الشعر أ  ان الشاعر طرق .7
 قصدائ    مد   كدثرية  مواضد   يف  الد ال  الدراء  مث  شهرة األكثر الر   حر    استعم مثلما
 .   الثمانني السبعة  مقطوعاته

 مد   املرجدو  التدأثري   حتقيد   القصدي ة،  تشدكي   يف الد اخلي  اإل قداع  خصائص الشاعر   َّف .8
 .   أركانه الب    مقوما  م   غريها  التكرار  التصر  ، اجلناس، فو ف الشعر،

 الفارسدية  للغدتني   جد نا   أثدر  مد   املعندى،    ضدو   السدهولة،  إىل متيد   الشاعر فا أل كان  .9
 التبعيددة حبكدد   األتددرا  الفددرس مدد  العددرب اخددتالط نتيجددة طبيعددي أمددر  هددو  الرتكيددة،
 علدى   الكربالئدي  بعامدة  العراقدي  اجملتمد   عليهدا  كان اليت االجتماعية  العالقا  السياسية،
 .  عشر س التا القرن إبان اخلصوص  جه

 اسدتعمال   دؤثر  فوج نا  البناء، حي  م  العربية اجلم  أسالي  على تنبين تراكيبه كان  .11
 اخلدرب ،  األسدلوب   اسدتعم    الشدرطية،  االمسية، اجلملة  ستعم  مثلما الفعلية، اجلملة
 الديت  املعداني  تعميد   يف  التأخري التق      ف كما متلقيه، إىل املعنى توصي  يف  اإلنشائي
 .   عباراته مجله عليها تمل اش

 اسدتم    قد   حمسوسدة،  صورًا – أغلبها يف – شعر  يف الشاعر  رمسها اليت الصور كان  .11
 الشاعر استعان  ق  فيها، بار ًا د رًا اخليال  أدى بالشاعر، احمليط املاد  الواق  م  أركانها
  االستعارة، لتشبيه،ا فاستعم  اجملا ، أسالي    ف مثلما صور ، رس  يف احلقيقة بألفا 
 الطبداق  فاسدتعم   الصدور،  رسد   يف البد     أسدالي     دف  كمدا  صدور ،  رسد   يف  الكنا ة
 باملعداني  صدور   تعز ز يف أثر هلا كان اليت القرآني  التضمني  التور ة،  اجلناس،  املقابلة،
  ...  املؤثرة

  :البحث هوامش
 احلدددد   ؛ العربددددي األدب/   نظددددر .1
 . 33:  نثر  شعر  يف دراسة

 .  33: نفسه املص ر/   نظر .2
 مدا  الصراعا  تل  على الشواه  م  .3
 مد   العراقيدة  املد ن  يف الوهدابيون  فعله
 م  ندددة  منهدددا  نهددد ،  حدددرق قتددد 

 مددد  قدددر ن أربعدددة/   نظدددر كدددربالء،
 ،361: احلددددد    العدددددراق تدددددأر خ
/  6: احددتاللني بددني العددراق  تددأر خ
 املعددددددار   كددددددذل  ،095 – 090
 العشدائر  بني تنش  كان  اليت ال امية
 التنددافس  كددذا العثمانيددة،  احلكومددة
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 الدددوالة بدددني احلكددد  علدددى  التندددا ع
 قدر ن  أربعة/   نظر أنفسه ، األترا 
 ،321: احلدد    العددراق تددأر خ مدد 
/  6: احددتاللني بددني العددراق  تددأر خ
333 – 333  . 

 الديت  اجملاعدة  ذل  على الشواه   م  .4
 0261 سدددددنة العدددددراق يف حصدددددل 
 ميددا   شددحَّة األمطددار،  ميددا م، قلددة
: يف ذلددد  تفاصدددي   نظدددر األنهدددار،
 العددراق تددأر خ مدد  اجتماعيددة حملددا 
 انتشدار   كذل  ،013/  0: احل   
 حتددى م 0230 سددنة الطدداعون مددرض
 بأهلدددها،  فتددد  احللدددة، إىل  صددد 
 امل  ندة،  سدكان  مد   كثري خل   ذه 
 العدراق  تدأر خ  م  قر ن أربعة/   نظر
 بدني  راقالعد   تأر خ ،336: احل   
 حملددددددددا    ،01/  1: احددددددددتاللني
: احلد     العراق تأر خ م  اجتماعية
0  /61  . 

 العربي األدب: يف أعماهل  أبر  تنظر .5
:  نثدددر  شدددعر  يف دراسدددة احلددد   ،
 العدددراق نهضدددة: أ ضدددًا   نظدددر ،39
 – 01: عشدر  التاس  القرن يف األدبية
00  . 

 أه افدددده العراقددددي، الشددددعر/   نظددددر .6
: عشددر التاسدد  القددرن يف  خصائصدده
01  . 

 يف العراقددي السياسددي الشددعر/   نظددر .7
 .  95: عشر التاس  القرن

 .  23: نفسه املص ر/   نظر .8
 أه افدددده العراقددددي، الشددددعر/   نظددددر .9
: عشددر التاسدد  القددرن يف  خصائصدده
05 – 30  . 

 احلدددد   ، العربددددي األدب/   نظددددر .11
 .  36:  نثر  شعر  يف دراسة

 مدد  كددربالء يف العربددي األدب/   نظددر .11
 ثدددورة إىل العثمدداني  ال سدددتور إعددالن 
  خصائصدده اجتاهاتدده، ؛0152 متددو 
 .  09: الفنية

 .  05: نفسه املص ر/   نظر .12
 ،062/  3: املددؤلفني معجدد /   نظددر .13
 .  2: د وانه  مق مة

 .  01/022: الشيعة أعيان/   نظر .14
 .  1: د وانه مق مة/   نظر .15
 .  1: نفسه املص ر/   نظر .16
 .  1: نفسه املص ر/   نظر .17
 الكددوا  صدداحل الشدديخ د ددوان/   نظددر .18
 . 2: احللي

 .  1: د وانه مق مة/   نظر .19
 .  1: نفسه املص ر/   نظر .21
 .  1: نفسه املص ر/   نظر .21
 .  09: نفسه املص ر/   نظر .22
 ،022/  01: الشديعة  أعيدان /   نظر .23
  جملدة  ،062/  3: املدؤلفني   معجد  
 .  33/  03: تراثنا

 .  961: الغر  جملة/   نظر .24
 آل هداد   سدلمان   حتقيقده  جبمعده  امق .25
 املواهد   مؤسسدة  عد    ص ر طعمة،
 0111 سنة بري   يف  النشر للطباعة
  سبعني  ستة مائة يف األ ىل، بطبعته
 قصددددددي ة  21) مبعدددددد ل صددددددفحة،
 ابدد  أن احملقدد  ذكددر  قدد   مقطوعددة،
 أ ل حسدني  حمم  الشاعر  هو الشاعر
  مل أبيددده، شددعر  جلمددد  تصدد ى  مدد  
 .  آنذا   طب 
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 قافيدة  علدى  طو لة قصي ة هي لحمةامل .26
 أهدد  مناقدد  يف الشدداعر نظمهددا اهلدداء
  0365) أبياتهددا  عدد د ، البيدد 
 .  بيتًا

 القصددائ  مدد  جمموعددة هددي الر ضددة .27
 مدد   يف قاهلدا  قصددي ة  32)  عد دها 
 ، طالددد  أبدددي بددد  علدددي اإلمددام 
 القرن يف نشأ أدبي ف  األص  يف  هي
 الشعر  البي  أن  قضي عشر التاس 
 حبدر    بد أ  كاملة القصي ة م ار على
 .  به   نتهي

 .  33 – 01: د وانه مق مة/   نظر .28
 3:  األدب اللغددة يف املفصدد  املعجدد  .29
 /0033  . 

: العربدي  الشدعر  يف  تطور  امل    ف  .31
5  . 

 .  61: د وانه .31
 .  60: نفسه املص ر .32
   . اهلام ) 60: نفسه املص ر .33
 .  11: نفسه املص ر .34
 .  63: نفسه املص ر .35
 .  93 – 90: نفسه ملص را .36
 يف دراسدددة احلددد   ، العربدددي األدب .37
 .  36:  نثر  شعر 

 .  36: نفسه املص ر .38
 .  36: نفسه املص ر/   نظر .39
 .  35: نفسه املص ر/   نظر .41
 .  39: د وانه .41
 كددا   السددي  بدد  أمحدد  السددي  هددو .42
 فقيدددده احلدددائر ،  الرشدددديت احلسددديين 
 أعيان م  كان د ين   عي  إسالمي،
 يف  لدد  عصددر ، يف ائهددا أدب كددربالء
 0315 سنة  قت  بها،  نشأ كربالء،

 عصدر ،  شدعراء  مد   مجد    رثا  هد،
.  األدب ملنتجعددي ندد  ة دار   كاندد 
: كربالء م  شعراء: يف ترمجته تنظر
0  /093  . 

 .  35: د وانه .43
 .  90: نفسه املص ر .44
 .  31: نفسه املص ر .45
 .  31 – 36: نفسه املص ر/   نظر .46
 .  11: فسهن املص ر/   نظر .47
 إبدراهي   بد   حمم  ب  مه   احلاج هو .48
 سد انة  توىل كمونة، عيسى الشيخ ب 
 بعد   هدد  0351 سدنة  احلسينية الر ضة
 علدي  حممد   الوهاب عب  السي  غياب
 العبدددداس ر ضدددديت سددددادن الطعمددددة
 كدددان ، السدددالم عليهمدددا)  احلسدددني
 السد انة  توليده  لد ى  هرمداً  تقيًا،  رعًا
 املصد ر  /  نظدر .  باشدا  جني  م  بأمر
   . اهلام ) 61: نفسه

 .  61: د وانه .49
 بد   موسى الشيخ الفاض  األد   هو .51
 املتدوفى  الد     حمدي  آل شدر ف  الشيخ
 يف ترمجتددده تنظدددر هدددد، 0320 سدددنة
 .  365/  00: الغر  شعراء

 در د   بد   احلسد   ب  حمم  بكر أبو هو .51
 هدد،  330 سدنة  بالصدرة   ل  األ د ،
 تددار خ/   نظددر هددد،330 سددنة  تددويف
 .  333: العربي دباأل

 .  32: د وانه .52
 .  1: الرثاء ف  .53
 .  63: د وانه .54
 خطدأ  أنده    بد    ، أصدي  ) د وانه يف .55
 إال  سدددتقي  ال املعندددى ألنَّ مطبعدددي،
 .  أثبتناها اليت بالصورة
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 .  93: د وانه .56
  آل ،59: نفسدددده املصدددد ر/   نظددددر .57
 العلو ددددة األسددددر إحدددد ى اخلرسددددان
 شدر    هلدا   الشر ، باجمل  املعر فة
 املطهددرة احلي ر ددة الر ضددة يف خل مددةا
 نسدددبها   نتهدددي األشدددر ، بدددالنجف
 العابد   حمم  ب  اجملاب إبراهي  بالسي 
 ، الكدددا   موسدددى اإلمدددام بددد 
  األدبداء  العلمداء  أحد   هدذا   حس ) 
 0311 سدنة   لد   عصر ، يف البار   
  رثددا  هددد، 0365 سددنة  تددويف هددد،
 صدداح   مددنه  الشددعراء مدد  مجدد 
 .  ال  وان

  الشديخ  ،51: نفسده  املصد ر /   نظر .58
 أمدددددني حممددددد  ابددددد  هدددددو مرتضدددددى
 هدد  0320 سدنة  تويف  ق  األنصار ،
 عصددر  أعددالم مدد   هددو النجددف، يف
 األصدددول يف كتددداب لددده املشدددهور  ،
 ترج  أخرى،  كت  بالرسائ   عر 
 معجدددد  يف كحالددددة رضددددا عمددددر لدددده
 .  306/  03: املؤلفني

 جليدددد  عددددامل  هددددو ،35: د واندددده .59
 لده   أقام بترب ز، يفتو حنر ر،  فاض 
 الفاحتددة جملددس الرشدديت أمحدد  السددي 
 األدبدداء مدد  مجدد   رثددا  أ ددام، ثالثددة
 .  الكربالئيني

 شديوخ  م   هو ،56: د وانه/   نظر .61
 يف  لد    النثدر،  الدنظ   يف األدب أه 
 سددنة  تددويف هددد 0319 سددنة املوصدد 
 مطبددوع شددعر د ددوان  لدده هددد، 0312
   ، الفددددددار قي الرت دددددداق) باسدددددد 
   . الصاحلا  ا الباقي)

 .  62: نفسه املص ر .61

  آدابدده، الشددعر، صددناعة يف العمدد ة .62
 .  319/  0:  نق  

 .  93/  0: العربي الشعر يف الوصف .63
 .  60: د وانه .64
 .  65: نفسه املص ر .65
 .  11: نفسه املص ر .66
 .  31: نفسه املص ر .67
 .  93: نفسه املص ر .68
 ال  لدة  صد ر  حتدى  نشدأته  مندذ  الغدزل  .69
 .  5: العباسية

 .  90: انهد و .71
 .  95: نفسه املص ر .71
 .  31: نفسه املص ر .72
 .  69: نفسه املص ر .73
 .  6: الضحى .74
 .  019: د وانه .75
 .  66 – 65: نفسه املص ر .76
: احلمدد انيني  جمتمدد  يف الشددعر فنددون .77
323  . 

 .  92: د وانه .78
 .  69: نفسه املص ر .79
 .  36: نفسه املص ر .81
 .  00: نفسه املص ر .81
 .  33: نفسه املص ر .82
 .  61: فسهن املص ر .83
 .  19: نفسه املص ر .84
 املصد ر  - املثدال  سبي  على –  نظر .85
 .  053: نفسه

 التوس   حس  ،15: الب   /   نظر .86
 .  351: الرتس  صناعة إىل

/  0: التحددبري حتر ددر/   نظددر/   نظددر .87
062  . 
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: الرتسدد  صددناعة إىل التوسدد  حسدد  .88
351 . 

 – 00: القصدددي ة مق مدددة يف الرمز دددة .89
03  . 

 خصائصدده اجلدداهلي، الشددعر/   نظددر .91
 .  031:  فنونه

   آدابه الشعر صناعة يف العم ة/   نظر .91
 .  331 – 302/  0:  نق  

 .  03: القصي ة مق مة يف الرمز ة .92
 .  95: د وانه .93
 .  59: نفسه املص ر .94
 .  11: نفسه املص ر .95
 .  25: نفسه املص ر .96
 .  13: نفسه املص ر .97
 .  92: نفسه املص ر .98
 .  51: نفسه املص ر .99

 .  69: األدبي النق /   نظر .111
: العربدي  الشدعر  يف املوسيقي التج    .111
1  . 

 .  10: األدبي النق  يف البنائية نظر ة .112
 330: احلد     العربي الشعر/   نظر .113
 . 

 شددددعر لددددوا م مدددد  ال مددددة القافيددددة .114
 حتدرر  فقد   احلدر  الشدعر  أمدا  الشطر  ،
 .  القي  هذا م 

 .  396: الشعر موسيقى .115
 .  339:  ًانق  معيارًا الفنية الصورة .116
 .  06: العربية  قضا ا اللغة فقه يف .117
 .  392/  الشعر موسيقى .118
 أصوا ) العام األصوا  عل /   نظر .119
 .  032 : العربية اللغة

 يف دراسدددة احلددد   ؛ العربدددي األدب .111
 .  96:  نثر  شعر 

 علددددى 31/    نظددددر ،36: د واندددده .111
 .  املثال سبي 

 .  50: نفسه املص ر .112
 آدابدددده  الشددددعر صددددناعة يف العمدددد ة .113
 . 302/  0 : نق  

 شدعر  صدناعة  يف الذه  ميزان/   نظر .114
 .  003: العرب

 .  013: د وانه .115
 .  31: نفسه املص ر .116
: العربيدة   قضدا ا  اللغة فقه يف/   نظر .117
00 – 05  . 

 .  11: د وانه .118
 – 00: العربيددة  قضددا ا اللغددة فقدده يف .119
05  . 

 .  006: العربي األدب يف دراسا  .121
 .  11 – 21: د وانه/   نظر .121
 .  10: نفسه املص ر/   نظر .122
 .  91 – 31: نفسه املص ر/   نظر .123
 .  93: نفسه املص ر .124
 محيد   شدعر  يف اال قاعية البنية/   نظر .125
 .  21: سعي 

 احلدددد   ، العربددددي األدب/   نظددددر .126
 .  33:  نثر  شعر  يف دراسة

 .  30: د وانه/   نظر .127
 .  33: نفسه املص ر/   نظر .128
 .  11: نفسه املص ر/   نظر .129
 ال د نها  م  د وانه، يف ساقطة الفاء .131
 .  البي    ن  ستقي 

 ال د نها  م  د وانه، يف ساقطة الالم .131
 . البي    ن  ستقي 

 .  31/  أ ضًا   نظر ،30: د وانه .132
 .  30: نفسه املص ر .133
 .  60: نفسه املص ر .134
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 . 60: نفسه املص ر .135
 .  32: نفسه املص ر .136
 .  31: نفسه املص ر .137
 .  31: نفسه املص ر .138
 .  33: نفسه املص ر .139
 .  33: نفسه املص ر .141
 .  60: نفسه املص ر .141
 .  33: نفسه املص ر .142
 .  35: نفسه املص ر .143
 .  35: نفسه املص ر .144
 .  90: نفسه املص ر .145
 .  93: نفسه املص ر .146
 .  95: نفسه املص ر .147
 .  53: نفسه املص ر .148
 .  63: نفسه املص ر .149
 .  65: نفسه املص ر .151
 .  62: نفسه املص ر .151
 .  61: فسهن املص ر .152
 .  21: نفسه املص ر .153
 .  19: نفسه املص ر .154
 .  013: نفسه املص ر .155
 .  31: نفسه املص ر .156
 .  31: نفسه املص ر .157
 .  90: نفسه املص ر .158
 .  90: نفسه املص ر .159
 .  95: نفسه املص ر .161
 .  91: نفسه املص ر .161
 .  59: نفسه املص ر .162
 .  59: نفسه املص ر .163
 .  51: نفسه املص ر .164
 .  69: نفسه املص ر .165
 .  69: نفسه املص ر .166
 .  65: نفسه املص ر .167

 .  10: نفسه املص ر .168
 .  11: نفسه املص ر .169
 . 12: نفسه املص ر .171
 .  23: نفسه املص ر .171
 . 25: نفسه املص ر .172
 .  91 ،31 ،32 ،31: نفسه املص ر .173
 .  32 ،31: نفسه املص ر .174
 .  61 ،51 ،32: نفسه املص ر .175
 .  20 ،33: نفسه املص ر .176
 .  51 ،91: نفسه املص ر .177
 .  91: نفسه املص ر .178
 .  61 ،61: نفسه املص ر .179
 .  20 ،61: نفسه املص ر .181
 .  61: نفسه املص ر .181
 .  61: نفسه املص ر .182
 .  61: نفسه املص ر .183
 .  31: نفسه املص ر .184
 .  31: نفسه املص ر .185
 .  51 ،31 ،31: نفسه املص ر .186
 .  62 ،31: نفسه املص ر .187
 . 61 ،31: نفسه املص ر .188
 .  99: نفسه املص ر .189
 .  95: نفسه املص ر .191
 .  51: نفسه املص ر .191
 .  63: نفسه املص ر .192
 .  62: نفسه املص ر .193
 .  91 ،90 ،31 ،31: نفسه املص ر .194
 .  51 ،32: نفسه املص ر .195
 .  69 ،39: نفسه املص ر .196
 .  39: نفسه املص ر .197
 .  35: نفسه املص ر .198
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 65 ،31/:    نظددددر ،10: د واندددده .241
 .  املثال سبي  على

 . 5: طه .241

  :ملراجعوا املصادر
 .  الكر   القرآن .1
 فددائ .  د احلمدد اني، أمحدد  سددامل. د  نثددر ، شددعر  يف دراسددة احلدد   ، العربددي األدب .2
 .   .  د املوص ، جامعة العلمي،  البح  العالي التعلي    ارة أمح ، مصطفى

 اجتاهاتدده، ؛0152 متددو  ثددورة إىل العثمدداني ال سددتور إعددالن مدد  كددربالء يف العربددي األدب .3
 .  م 3115 كربالء، البي ، أه  مكتبة احللي، جود  عبود. د الفنية، ه خصائص

 6ط اخليداط،  جعفر ترمجة أ نكر  ، ستيف  مسرت احل   ، العراق تأر خ م  قر ن أربعة .4
 .  م 0125 بغ اد، العربية، اليقظة مكتبة

 .  بري   طبعة العاملي، األمني حمس  الشيعة، أعيان .5
 دار منشدورا   كراتشكوفسدكي،  أغنداطيوس .  حتد ، هد 316  ) املعتز ب  اهلل عب  الب   ، .6
 .   .  د دمش ، احلكمة،

 العامدة،  الثقافيدة  الشدؤ ن  دار ،0ط الغدريف،  حسد   سدعي ،  محيد   شدعر  يف اال قاعيدة  البنية .7
 .  م 0121 بغ اد،

 . القاهرة ،39ط الز ا ، حس  أمح  العربي، األدب تار خ .8
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 .  م 0159
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 الددرتاث إحيدداء جلنددة شددر ، حممدد  جنفددي.  حتددد ، هددد 659  ) االصددب  أبددي بدداب  املعددر  
 .  هد 0323 القاهرة، اإلسالمي،

 أكرم.  حتد ، هد 135  ) احلليب حممود ال    شهاب الرتس ، صناعة إىل التوس  حس  .12
 .  0121 بغ اد، للنشر، الرشي  دار  وسف، عثمان

 للطباعددة جهينددة مكتبددة ،3ط التميمددي، هدداد  شدداكر. د العربددي، األدب يف دراسددا  .13
 .  م 3113 العراق، بغ اد،  االستنساخ،

 ،0ط طعمة، آل هاد  سلمان حتقي  ، هد 0320  ) األس   ب ق  جواد احلاج د وان .14
 .  م 0111 بري  ،  النشر، للطباعة املواه  مؤسسة

  شددرحه جبمعدده عددين ، م 0311 - هددد 0333) احللددي الكددوا  صدداحل الشدديخ د ددوان .15
 منشدورا   ،0ط ،اليعقدوبي  علدي  حمم  :املذكورة التارخيية احلوادث  سرد أعالمه  ترمجة
 .  هد 0329 ،النجف ،احلي ر ة  مطبعة مكتبة
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 .   .  د بغ اد، الزهراء،

 الفكدر  دار مصدلو ،   سدع   السدي   شدفي   ترمجدة  مور ده، . س احلد   ،  العربدي  الشعر .22
 .  0126 القاهرة، العربي،

 .  م 0129 الر اض، العلوم، دار الرباعي، القادر عب  الشعر ، النق  يف الفنية الصورة .23
 .  م 0112 بغ اد، الثقافية، الشؤ ن دار الصائغ، اإلله عب  نق  ًا، معيارًا الفنية الصورة .24
  تطورها، أصوهلا يف دراسة اهلجر ؛ الثاني القرن أ اخر حتى العربي الشعر يف الصورة .25
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 بري  ، القومي، اإلمناء مركز بركة، بسام ، العربية اللغة أصوا ) عامال األصوا  عل  .26
 .   .  د
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 العراق يف األحداث قضاء يف ومالحظات راءآ

 ((ثاألحدا قانون ألحكام حتليلية دراسة))

 أمين صالح محمد. د

 :عامة مقدمة
 احمللدي  الصدعي   علدى  سواء، ذل  على املرتتبة  اآلثار األح اث جنا  حول املتزا   االهتمام إ اء
 خاص قانون تقنني إىل املعاصرة القوانني غرار  على العراقي املشرع اجته فق ، ال  لي ا  اإلقليمي ا 
 لسدنة  69 رقد   القد     القدانون  حمد   ليحد   0123 لسدنة  16 رقد   القانون  هو  املتشرد   ل ح اث
 حمداكمته    كيفيدة  اجلاحنني األح اث مبعاملة اخلاصة  اإلجرائية املوضوعية األحكام متضمنا. 0113
 طائفدة  معيندة  حد  د  يف القدانون  هدذا  أحداط   قد  . حبقهد   تتيدذ  ان ميك  اليت الت ابري ا   اإلجراءا 
 تهذ بده  أعدادة  علدى  العون بع   املتشرد اجلان  احل ث فيها   ج تشر عية ضمانا  جبملة األح اث
  املشدرد ن  ل حد اث  الالحقدة  الرعا دة  أ ضدا  معيندة  حد  د  يف القدانون  كفد   كمدا . اجتماعيدا   أقلمته
. مسدتقبال  االحندرا   ا   األجدرام  اجلرميدة  إىل العدود  مد   ملدنعه   التقومييدة  الت ابري بأح  عليه  احملكوم
 احتمداال   مد   التقليد   يف تسداه   الديت  االجتماعيدة   الرعا دة  الوقا دة  لدربام    دة العنا توجيده   كذل 
 بده   دؤد   إهمداال  احلد ث  جتدا    اجباته إهمال على الولي مسؤ لية على  النص.  األجرام االحنرا 
 اقتضد   إذا الصدغري  ا  احلد ث  علدى  الوال دة  سدل   تقر در   كدذل  . اجلنو  ا   التشرد االحنرا  إىل
 احلد ث   ضد   فيهدا  جيو  اليت احلاال  بع  كذل  القانون تضم  كما.. ذل  املصلحة ا  الضر رة
 الديت   األسدباب   البيئيدة  االجتماعيدة  حالتده  فحدص   كيفيدة . املشدر طة  احلر دة  ا  املراقبة حت  اجلان 
 . اجلرمية االحنرا  اىل دفعته
 السياسدة  يف متق مدة  لدة مرح معيندة  حد  د  يف متثد   األحد اث  قدانون  عليها نص اليت املبادئ  هذ 
 .القانونية  نظمها الفكر ة اجتاهاتها باختال ، املتم نة العامل د ل يف احل  ثة اجلنائية
 ذلد   مد   أتقد م ، اخلصدوم  هدذا  يف عمومدا  العراقدي  املشدرع  بده  جداء  مدا  بصدواب  تأ ي    م  هذا
 مدد .  التحليد   بالبحد   جد  رة  أراهددا أحكدام  مد   احلدالي  القددانون أ رد  مدا  بعد   علدى  تيمبالحظدا 
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 الصدحي   الوجده  علدى  تطبيقهدا  لضدمان  أساسية موجها   ض  ث . الساب  القانون بأحكام مقارنتها
 مد   آ  هدو  مبدا   االعتبدار  العانيدة  موضد   بهدا  جداء  ما  وض  ان راجيا. منها  الغا ة ألغراضها احملق 
 هدذ   بعد   .الدبالد  بهدا  رميد  الديت  الراهندة  الظدر    تقتضديه   مبدا  اجملال هذا يف التشر عي العم  خطوا 
 :الثالية البح  خطة  ف  مببحثني عنه سنتكل ، االح اث قضاء ع  املق مة
 :االحداث قانون يف العامة األحكام: أوال
 هددي ثددالث طوائددف علددى أحكامدده بسددر ان  قضددي نصددا مندده الثالثددة املددادة يف القددانون تضددم . 0
  حت  د ا  تعر فدا  ذلد   سدياق  يف املشدرع   رد أ. السدلو    منحرفوا،  املشرد ن، اجلاحنون األح اث
. السدلو   منحدر   ا  مشدردا  ا   جاحندا  ح ثا) بكونه  صف األح اث اح  ارتكبها اذا اليت ل فعال
 كحد   سدنوا    تسد  ، أعلدى  كحد   سدنة  عشرة بثمانية  التشرد اجلنو  يف احل اثة س  القانون  ح د
. الصدغري  فئدة   هدي . خاصة مبعاملة منها كال خص. فئا  ثالث إىل األح اث قس  بذل   هو. أدنى
 اخلامسدة   م دت   مل عمدر   مد   التاسعة أمت م   هو. الصيب  فئة. عمر  م  التاسعة  م ت مل م   هو
 .عشرة الثامنة  م ت  مل عمر  م  عشرة اخلامسة أمت م   هو. الفتى  فئة. عشرة
 فقرتها يف  91) املادة عليه  نص ما  هذا.  قرتفها اليت األفعال اج  م  الصغري على عقاب  ال
.. عليه اجلنائية ال عوى تقام  ال. أفعاله ع  جزائيا مسؤ ال الصغري  عترب ال بأنه قرر  حي . األ ىل
 يف عليهدا  املنصدوص  التأد د   تد ابري  عليده  تفدرض  مسدتقبال  االحنرا  م  مأم  يف  كون حتى انه غري
 فعلدى  القدانون  عليده   عاقد   فعدال  الصدغري  ارتكد   اذا هبأند  تقدرر   الديت  الثانيدة  فقرتهدا  يف نفسدها  املادة
 حسد   علدى  للمحافظدة  توصديا   مد   احملكمدة  تقدرر   ما بتنفيذ ليقوم  ليه إىل تسليمه تقرر ان احملكمة
 ملد ة  د ندار  مخسدمائة  على  ز    ال د نار مائيت ع   ق  ال مالي بضمان مقرتن تعه  مبوج  سلوكه
 . 0)سنوا  سمخ على تز    ال سنتني ع  تق  ال
 العقوبدة  مد   بد ال  عليده  حيكد   فأنده  القدانون  جيرمده  فعدال  فتدى  ام كدان  صبيا احل ث ارتك  أذا أما
 الباب يف عليها  املنصوص القانون م  بع ها  ما  13) املادة يف ذكرها الوارد الت ابري بأح  له املقررة
. جسدامتها   مد ى  املرتكبدة  رميدة اجل ندوع  بداختال   ختتلف  هي . لت ابريا)  عنوان  حت  همن اخلامس
 سنبينها معينة ح  د يف اال الساب  القانون يف ذكرها  رد عما كثريا ختتلف ال مجلتها يف الت ابري  هذ 
 .عنها تفصيال الكالم موضوع  أتي حني
 حم دا كان ان بع  سنوا  تس  اىل احل اثة س  رف  احلالي القانون يف املشرع أن هنا  الحظ انه اال
 املسدؤ لية  سد   حت  د   يف االجتدا   هدذا  اإل ضداحية  املدذكرة   عللد  . القد     القدانون  يف سدنوا   بسب 
 للقانون امليالف فعله لطبيعة الس  هذا د ن احل ث أدارا  بع م تتص   اعتبارا   تالءم بأنه اجلنائية
 جتاهدا  اال م  التطاب  م  النص هذا نصي  ع  النظر  بصر  هذا.. االستبصار على الق رة  ع م
 املشدرع  ان عامدة  بصدورة  أرى ذلد   مد   فدأنين ، الواقد   م   تطابقه املعاصرة اجلنائية للسياسة احل  ثة
 اسدتح اث  م  اهل   م    تف ، للح ث مالئمة أكثر تشر عيا موقفا خل  ق  التشر عي االجتا  بهذا
 .القانون هذا
 السدلو    احندرا   التشرد بأحوال   32 – 39 املواد)) القانون م  الثال  الباب املشرع خص. 3
 -:كاآلتي  هي
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 أنثدى  ام كدان  ذكدرا  احلد ث  ا  الصدغري   عتدرب  فقالد  . باملتشدرد   قصد   م  ببيان  39) املادة جاء 
 الغد   استعم  ا  عاها  ا  جبر   اإلصابة تصن  ا  العامة األماك  يف متسوال  ج   أ) اذا متشردا
 . التسول بقص  اجلمهور عطف لكس  كوسيلة
  كلد  ، للجندو   تعرضده  أخدرى  مهندة  أ دة  ا  السدكا ر  بيد   ا  ألحذ دة  صبغ متجوال مارس  ب)
 .سنة عشرة مخس م  اق  عمر 
 .له مأ ى العامة األماك  اختذ ا  معني أقامة حم  له  ك  مل  ج)
 .مرب ا   لي له  ليس للتعي  مشر عة  سيلة له تك  مل  د)
 عد   مضدمونها  خيتلدف  ال املدادة   هدذ  . مشدر ع  ذرعد  بد  ن  فيده   ضد   الذ   ليه منزل تر  1 )
 احلدالي  الدنص  ان علدى . فقدط  الصدياغة  علدى  املغدا رة   تقتصدر . السداب   القانون م   91) املادة حك 
 مارس اذا مشردا الصغري  عترب))   لي ما على تنص  هي منه الثانية الفقرة يف ج   ا حكما استح ث
 صدور  كد   مواجهدة  املسدتح ثة  الفقدرة  بهدذ   أراد قد   ملشدرع ا  لعد    . ذ  ده  غري م  عم  ا  مهنة أ ة
 مدا   خبال  املشرع ان كما..  ال  ه سلطة خارج احل ث بها  قوم اليت املنحر  ا  امللتزم غري النشاط
 عد   عمدر    قد   مبد   مرتبطدا  املدذكورة   39) املدادة  مد    ب) الفقدرة  حك  جع  الساب  يف مق را كان
 اال فدد  مدد  فكددان.  ربرهددا مددا هلددا لدديس متناقضددة مواقددف اىل   ددؤد  الحددظ كمددا  هددو. سددنة  05)
 . منه املنشودة الغا ة حتقي  اىل اقرب  كون حتى. شامال عاما احلك  هذا  كون ان  األج ى
 تدنص   هدي  السدلو   منحر  احل ث فيها  عترب اليت احلاال  القانون م   35) املادة تنا ل  -
 شددرب ا  القمددار ا  الدد عارة آمدداك  يف بأعمددال قددام اذا  السددلو منحددر  احلدد ث ا  الصددغري  عتددرب))
 جداء   قد  ..  ليده  سلطة مارقا كان ا . السلو  سوء عنه  اشتهر الذ  ا  املشرد   خالط ا . اخلمور
 هدذا  يف ج    م  فليس ث   م . الساب  القانون م   51) املادة حلك  تقر با مطابقا املادة هذ  حك 
 سديء ) عبدارة  مد   ب ال  السلو  احنرا ) عبارة  إحالل ج   ة  عبارا استح اث سوى اخلصوص
 العبارة م   امش  اع  هي األخرية العبارة هذ  بأن علما. الق    النص يف ذكرها  رد اليت  السلو 
 . 3) اجل   ة
 جيدن   الديت  احلداال   بدني  التفرقدة  يف اجتاهده  صحة م  العراقي املشرع بأن هنا أشري ان أ د أنين اال
 منحدر   فيهدا   عترب اليت  احلاال ، التشرد اىل فيها جين  اليت احلاال   بني األجرام إىل احل ث فيها
 خطدورة  أكثدر  مسدتقبلي  بداحنرا   تبشدر  االحنرا  م  أخرى لصور  تص ى مل ذل  م  فانه، السلو 
 مثدال . لدذل   الظدر    أتيحد   مدا  اذا فعال األجرام إىل فيها األمر  ص   ق . املشرع تنا له الذ  م 
 كدثرية  شدواه   فهندا  . امل رسدة  م  اهلر ب على االعتياد حاال ، احلصر ال املثال سبي   على ذل 
  ىحد  الدذ   األمدر . السدلو   احندرا    بدني  امل رسدة  مد   املسدتمر  اهلر ب بني كبرية صلة بوجود تنبئ
 العمد    أمداك  م  ا  امل رسة م  اهلر ب حاال  عرض جوا  على قوانينها يف بالنص ال  ل ببع 
.  تع  التده  0133 لسنة  االجنليز  األح اث قانون) القوانني هذ  أمثلة  م . األح اث حماك  على
 ا  اخلمدر  لتندا ل  بالنسدبة  كذل   احلال   3)  اجلاحنني  األح اث الطفولة قانون) عليه  طل   الذ 
 علدى  مبكدان  طدورة اخل مد    الحدظ  كمدا   هدي . العامدة  أالمداك   يف القمار لع  ا ، املي را  تعاطي
 علدى  القدانون  مد    32، 31)  املادة.األربعة بفقراتها  36) املادة  تنص هذا. تنشأته احل ث سلو 
 املدادتني  يف املبيندة  احلداال   يف  جد   اذا احلد ث  ا  الصدغري  مواجهدة  يف اختاذهدا   دتعني  اليت اإلجراءا 
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 حمكمدة  علدى  أحالتده  امليدتص  التحقيد   قاضدي   قدوم : )) لدي  مدا  تقدرر   هي. املذكورتني  35، 39)
 . أتي ملا  فقا  3) الشيصية دراسة مكت  تقر ر تسل  بع  النهائي قرارها تص ر اليت األح اث
 يف توصديا   مد   احملكمدة  تقرر  ما بتنفيذ ليقوم  ليه اىل احل ث ا  الصغري تسلي -أ -  أ ال) 
  ب. )مناسد   مدالي  تعه  مبوج   سلوكه تربيته حس  لضمان الشيصية دراسة مكت  تقر ر ضوء
  أ) بالبند   عليده  املنصدوص  بالتعه  أخالله عن  ا ، له  لي  جود ع م عن  احل ث ا  الصغري تسلي 
 مد   احملكمدة  تقدرر   مدا  بتنفيدذ  ليقوم طلبه على بناء له صاحل قر   اىل املادة هذ  م   أ ال) الفقرة م 
 تقدرر  ان للمحكمدة  جيدو    ج)  مناسد  مدالي  تعهد   مبوجد    سدلوكه  تربيتده  حسد   لضدمان  توصيا 
 بشدر ط  القر د   ا  الدولي  اخ  اذا  ثانيا. )السلو  مراق  قب  م  أعال  املذكور التعه  تنفيذ متابعة
 يف احل ث ا  الصغري إ  اع  ب.. )الضمان مبلغ ب ف  املتعه  ألزام  أ) تقرر ان احملكمة فعلى.. التعه 
  فقددا احلدد ث ا  الصددغري تسددلي  احملكمددة علدى  تعددذر ذاا  ثالثددا.. )منهمددا لكدد  امليصصددة ال  لدة  د ر
 اذا  رابعا. )منها  ثانيا) الفقرة م   ب) البن  أحكام بشأنه طبق  املادة هذ  م   أ ال) الفقرة ألحكام
 الصحية املعاه  اح  إ  اعه تقرر ان احملكمة فعلى عقلي بتيلف مصابا املشرد احل ث ا  الصغري كان
 تقر در  علدى  بناء األح اث حملكمة القانون م   32) للمادة  طبقا..الغرض هلذا املع ة االجتماعية ا 
 املتعهد   الشديص  ا  قر بده  ا  احلد ث  م  بطل  ا  احل ث ا  الصغري فيها املودع ال ار م  ر م  مق م
 م دتالء  مبدا  فيده  تعد ل   ان القانون م   36) للمادة  فقا أص رته الذ  القرار يف النظر تعي  ان برتبيته
 القدانون  مد    59 – 51) املدواد  نصدوص  مد   مدأخوذة  ذكرهدا  الدوارد  املواد  هذ .. احل ث  مصلحة
 النصددوص معظدد  يف هدد اها علددى املشددرع سددار الدديت الصددياغة يف اال عنهددا ختتلددف ال  هددي. السدداب 
 لضددمان  األجد ى  اال فدد  مد   كدان  اندده أرى أندين  اال. كدذل   ج  دد  مد   فلديس  ثدد   مد  . اجل  د ة 
 امليتصدة  السلطة ا  اجلهة هو األح اث حتقي  قاضي جع  اإلجراءا   تبسيط العم  ريس مقتضيا 
 قبد   ال بعد ء   لزمهدا  احلكد   هذا مبث  تقيي ها ان حي . احملكمة م  ب ال اإلجراءا  هذ  مث  الختاذ
  الرابعدة  الثانيدة  الفقدرتني  يف الواردة التشر عية النصوص فأن، أخرى جهة  م  جهة م  هذا.بتحمله
 املعاهد   أحد ى  ا ، ال  لدة  د ر أح ى يف احل ث ا  الصغري بإ  اع  اخلاصة املذكورة  36) املادة م 
 جداء    ان، الفقدرتني  يف ذكرهدا   رد الديت  للشدر ط    فقدا ، لل  لدة  التابعدة  االجتماعيدة  ا  الصحية
 حتقيقها عمال تعذر  الواق  يف أنها اال، املتشرد الصغري ا  للح ث  مالئمة سليمة التشر عية صياغتها
 الد  ر  هدذ   مثد   كفا دة  عد م  ا   جدود  عد م  بسدب    ذلد  . ألغراضدها  احملقد   املطلدوب  الوجه على
 صري رة اىل العملي التطبي  يف الواق  فأرت . األح اث ا  الصغار هؤالء مث  إل واء الصحية  املعاه 
 . ذل  تاليف امليتصة سلطاتها  ال  لة على  تعني مما. كثرية ح  د يف معطال ا  شكليا النصوص هذ 
 السداب   القدانون  يف عليده  منصوصا  ك  مل ج    حك  على القانون م  السادسة املادة نص . 3
    در  برئاسدة   نعقد    األحد اث  رعا دة  جملس) عليه  طل  جملس األح اث شؤ ن أدارة بتولي  قضي
 املعنيدة   املنظمدا    اهليئدا   الدو ارا   عد   ممدثلني  عضو ته يف    خ . االجتماعية  الشؤ ن العم 
 ان العمد      در  مد    بقدرار   00 فقدرة ) الدنص   أجدا  . الدنص  يف ذكره   رد كما األح اث بشؤ ن
 قابلدة  سدنتني   ملد ة  األحد اث  شؤ ن يف الفنية  الكفاءة اخلربة ذ   م  اثنني اجمللس عضو ة اىل  ض 
 .للتج   
 اخلطددط   ضدد  العامددة األهدد ا  ر ددربتق اجمللددس خيددتص القددانون مدد  التاسددعة للمددادة  طبقددا
 الفقرة  أشار . اجلنو  م   محا ته  األح اث رعا ة يف  التكام  التناس  تكف  اليت  السياسا 
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 عليها التص    بع  اال للتنفيذ قابال  كون ال قرارا  م  اجمللس  ص ر  ما بأن الثامنة املادة م  الثانية
 مركدز  يف تسدجليها  تدار خ  مد    دوم   05) مد ة  خالل هاعلي االعرتاض ح   له. العم     ر قب  م 
 .الو ارة
 كيدف   دبني  مل انده  اال العامدة  التشدر عية  السياسدة  حيد   مد   مالئمدا  جداء  قد   انه رغ  النص  هذا
 هدذا . املطلدوب  اإلجرائدي  سدريها  قراراتده  تأخدذ   كيف..  اختصاصاته صالحياته اجمللس هذا ميارس
 انعقداد   تعطيد   اىل الغالد   يف  دؤد   قد   النحدو  هذا على لساجمل أعضاء كثرة فأن، أخرى جهة  م 
. املناسد   بالق ر اجمللس يف ممثلني غري  الكفاءة اخلربة ذ   ان كما. املناسبة القرارا  اختاذ يف  البطء
 األحد اث  شدؤ ن  يف العداملني  غري  م  املتفرغني غري م  أعضائه اغل  ان،  اض  هو  كما خاصة
 .فعلية بصورة
 أنشدأها  الديت  االجتمداعي  التأهيد    مد ارس  املؤسسدا   أدارة طر قة على التاسعة املادة نص . 9
 تأهيد    م رسدة  املالحظدة  دار مد   القانون م  العاشرة للمادة  فقا تتكون  هي. الغرض هلذا املشرع
 الدذ   املكدان   هدو . األحد اث  تأهيد    دار البدالغني  الشباب  م رسة الفتيان تأهي   م رسة الصبيان
 م  عشرة الثامنة أمتامه حني اىل األح اث حمكمة م  لقرار السلو  منحر  ا  املشرد احل ث فيه ودع 
 كمدا .. املؤسسا  هذ  بك  العم  لو ارة التابعة األح اث أصال  دائرة نفسها املادة  خص . عمر 
  كيفيدة  ا املؤسسد  تلد   علدى   الرقابة األشرا  سلطة األح اث حملكمة الوق  نفس يف املادة أنطا 
 مد   فيده  مدا  بدالطب    هدذا . ممارسدتها   كيفيدة  الرقابدة  هدذ   حد  د   دبني  مل املشدرع  ان بي . أعماهلا سري
 . تالفيه   تعني، الواق  يف  ربر  ما له ليس العم  يف  اال د اجية التناق 
 ةدراسد  أجدراء   كيفيدة  الشيصدية  دراسة مكت  تنظي  كيفية  بع ها  ما 03) م  املواد تتنا ل. 5
 حيد   مد   ختتلدف  ال املدواد   هدذ  .  االجتماعيدة   النفسدية  الطبيدة  الناحية م  اجلان  احل ث شيصية
 هدذا  يف ج  د   مد   فلديس  ثد    مد  . فقدط  الصياغة يف اال الساب  القانون يف امللغاة املواد ع  املضمون
 مد  ر  ان مد  الع يف  الحدظ  حي . اليها النظر لف  األمر  ست عي هامة نقطة هنا  ان اال. اخلصوص
 أحالته  قب  األح اث املتهمني ع  الشيصية التقر ر بأع اد قيامه ع  فضال الشيصية دراسة مكت 
 جان  اىل فأنه، حبقه   تيذ ان جيو  الذ  الت بري يف الشيصية نظر    جهة رأ ه  إب اء. احملاكمة اىل
. احلكد   تقر در  يف نصدي   ه لد   . 3)التحكدي   هيئة أعضاء م  بصفته احملكمة جلسا  يف  شرت  ذل 
 صدرحية  خمالفدة  على الوق  نفس يف   نطو . املعنى م   خاليا مقبول غري نهجا  عترب نظر  يف  هذا
 الواح  الوق  يف الشيص  كون ان جيو  ال انه  هو. احل    اجلنائي القانون دعائ  م  دعامة أله 
 . اح ة    يف الو يفتان صبح أ اذا  الشطط  االحنرا  مظنة لقيام درأ  ذل .  حكما خصما
 منهدا  اثنتدان . ج  د ة  نصوصدا  الثالد   البداب  مد    الرابد   الثالد   الفص  يف القانون استح ث. 6
 بتقر در  خاصدة  31، 31 املدواد . ))منها  احل  الوال ة بسل  خاصة  الباقية. األ لياء مبسؤ لية خاصة
 .منها  احل  ةالوال  بسل  خاصة  بع ها  ما 30) م   املواد   املسؤ لية
 التشدرد  اىل باحلد ث   دؤد   الدذ   الدولي  إهمدال  بدني  القدانون  فدرق ، املسؤ لية بنطاق  تعل   فيما
. السديئ   السلو  التشرد اىل احل ث ح  م  اإلهمال  بني. معينة جرمية ارتكاب اىل ا ،  االحنرا 
 عد   تز د    ال د ندار  ئدة ما عد   تقد   ال بغرامة النص يف  رد ما حس  الولي  عاق  األ ىل احلالة ففي
 هدذا  عد   جند   اذا د ندار  ألدف  علدى  تز د    ال د نار مائيت ع  تق  ال الغرامة  تصب . د نار مخسمائة
 .احلبس العقوبة تكون الثانية احلالة  يف. عم  ه جنا ة ا  جنحة احل ث ارتكاب اإلهمال
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 حت  د   د ن للعقوبدة  صىاألق احل  املشرع حي د بأن تقتضي التشر عية الصياغة مقتضيا  ان  ارى
 فعد   مثلمدا . عليده  املعر ضة احلالة حس  التق  ر ة القاضي لسلطة خاضعا ذل   تر ، األدنى احل 
 الدنص  جداء  حيد  . القدانون  مد    31) املدادة  مد   الثانية الفقرة يف ذكرها الوارد احلبس لعقوبة بالنسبة
 .عاما
 األحد اث  حمكمدة   30) املدادة  خولد    فقد  احلد ث  ا  الصدغري  على الوال ة بسل   تعل  فيما أما
 بإحد ى  ا ، العامدة   اآلداب بداألخالق  امليلدة  اجلدرائ   مد   جبرميدة  الدولي  علدى  حكد   اذا ذل  تقر ر
 مجيد   يف عليده  اجملدين  هدو  احلد ث  ا  الصدغري   كدان  البغاء مكافحة قانون يف عليها املنصوص اجلرائ 
 .اجلرائ  هذ 
 قدرر  بتنشدئته  اإلخدالل  ا  احلد ث  مبصلحة أضرار م  لوال ةا سل  تقر ر على  رتت  ق  ملا  درءا
 احلد ث  ا  الصدغري  علدى  الوال دة  سدل   احملكمدة  قرر  اذا))  لي ما القانون م   33) املادة يف املشرع
 النص  بني  مل  . املقتضية القانونية اإلجراءا  الختاذ بذل  الشيصية األحوال حمكمة أشعار فعليها
 .مالفاته  تعني تشر عي نقص  هذا. اختاذها احملكمة على  تعني اليت اإلجراءا  هي ما
 :التحقي  باجراءا  اخلاصة االحكام: نياثا
  لدي   فيمدا . النافدذ  األحد اث  قدانون  يف عليهدا  املنصدوص  العامدة  األحكام ع  سب  افيم تكلم  
 .حماكمته فية كي اجلان  احل ث م  التحقي  بإجراءا   اخلاص ال راسة هلذ  الثاني القس  اعرض
  تدوىل  انده  علدى  النافدذ  األحد اث  قدانون  مد    أ ىل فقدرة /  91) املدادة  يف العراقدي  املشرع نص. 1
 حتقي  قاضي فيها  عني مل اليت األماك  يف أما. الغرض هلذا  عني قاضي األح اث قضا ا يف التحقي 
 القانونيدة  حلما دة ا مد   احلد ث  اسدتبعاد   عدين   هدذا . ذلد   التحقيد   قاضدي  فيتوىل، ل ح اث خاص
 فيهدا   وجد   ال  ال ال الديت  األمداك   يف التحقيد   أثنداء  املطلوبدة  احلما دة  توفر ع م باألق  ا . املطلوبة
 الديت  األح اث حملاك  بالنسبة أ ضا  نسح  اجملال هذا يف أقوله  الذ  ل ح اث خمتص حتقي  قاضي
 .البالد أماك  أكثر يف تتشك  مل
 الدديت االختبدارا   بددأجراء التحقيد   قاضدي  ألددزام اىل القدانون  مد    50) املددادة يف املشدرع  عمد  . 2
 بهدا  املدته   اجلرميدة  كاند   اذا  العائليدة   النفسدية  االجتماعيدة   ر فده  ملعرفدة  احل ث شيصية تقتضيها
 يف اخليدار  فللقاضدي   جنحدة ) اجلرمية كان  اذا أما. احملكمة على ألحالته كافية األدلة  كان   جنا ة)
 اجلنا دا   يف مقتصرا جاء انه النص هذا على  الحظ  ما. عليه املعر ضة القضية  ر   حس  ذل 
 ملزمدة  بصدورة  الفحص هذا أجراء  عم  ان  املطلوب.. األخرى احلاال  د ن فقط التشرد  حاال 
 يف خطدورة  األكثدر  االحنرافدا   لتجند   أسبابها ع   الكشف، االحنرا   حاال  القضا ا كافة على
 .املستقب 
 تنفيدذ   كيفيدة ، احلد ث  توقيدف  فيهدا  جيدو   الديت  احلداال    الثالث بفقراتها 53) املادة تنا ل . 1
 فيجددو   اجلنا ددا  اجلددن  يف أمددا. امليالفددا  يف احلدد ث  وقددف ال بأندده األ ىل الفقددرة فنصدد . ذلدد 
 الفقدرة  يف الدنص   ألدزم . لده  كفيد   تعدذر  عند   ا ، شيصديته   دراسدة  احل ث فحص لغرض التوقيف
 ان علدى . سدنة   09) جتدا    عمر  كان اذا، اإلع ام عقوبتها جبنا ة احل ث توقيف بوجوب منه انيةالث
  وجد   ال الديت  األمداك   يف أمدا . الغدرض  هلدذا  امليصص  املالحظة دار) يف اال احل ك  يف ذل   نفذ
 سد   بدالغي  املوقدوفني  مد   احلد ث  اخدتالط  ملند   الكفيلدة  اإلجدراءا   اختداذ  فيتعني  املالحظة دار) فيها
  رد كمدا  معيندة  أمدور  باشدرتاط  احلد ث  توقيدف  أمر عق   ان املشرع ان النص على  املالحظ. الرش 
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 اغلد   يف مالحظدة  د ر  عمد   مل، معلدوم  هدو   كمدا   كذل . حمالفته جزاء  ض  مل انه غري، ذكرها
 الشواه   تشري. ةكثري ح  د يف معطال ا  شكليا النص صري رة اىل التطبي  يف الواق  فأرت . األماك 
 توقيف جير ، الرش  س  بالغا أخر متهما احل ث املته  م  كان اذا  خاصة، كثرية حاال  هنا  بان
 شيصدية  علدى  بالغدة  أضدرار  ا  خمداطر  م  ذل  يف ملا خيفى  ال. البالغني م  الشرطة مراكز يف احل ث
 هددذا يف معينددة ضددوابط  ضدد  حتددت  الضددر رة فددان  لددذا.. اجتماعيددا تأهيلدده د ن حتددول قدد  احلدد ث
 التام بالتقي  امليتصة التحقي  جها  بإلزام مش دة  تعليما  أ امر إص ار األق  على ا . اخلصوص
 التحقيد   سدالمة  بدان   قدال  ان ذل  م   نال  ال. عليها االفتئا  ا  اخلر ج  ع م املادة هذ  بأحكام
 لدر    جمافداة   فيده ، مدرد د  ولالقد  هدذا  فدان ، احلداال   بعد   يف ذلد   تقتضدي  العملية  الضر را 
 أليهدا  النظدر  لف  األمر  ست عي هامة نقطة  هنا .. النص هذا  ض  اجلها م  اليت اجلنائي التشر  
 فدور  احلد ث  تسدلي   بوجدوب  القانون م   92) املادة يف صراحة نص ق  العراقي املشرع كان ان  هي
 التحقيد   قاضدي  أمدام  إحضدار   وىللتتد  الغدرض  هلدذا  أنشدئ   الديت  األحد اث  شدرطة  اىل عليه القب 
 حد  د  يف عمدال  مطبد   غدري  ا  معطدال  الدنص  هذا  زال ال ذل  م  فانه. األح اث حمكمة ا  امليتص
 ان اىل الدزم   مد   لفدرتة  الشدرطة  مراكدز  يف موقوفدا   بقى املته  احل ث ان املشاه  م  انه حي . كبرية
 املالحظ م  انه كما.. عمر  م  التثب  ع ب األح اث شرطة اىل بإحالته اخلاص قرار  القاضي  ص ر
 . 9) ذكر مقتضى د ن األماك  م  كثري يف  عم  مل  زال ال األح اث شرطة نظام بأن
 :احملاكمة باجراءا  اخلاصة االحكام: ثالثا
 املواد يف ذكرها جاء فق  األح اث حماكما  ألصول بالنسبة اما، التحقي  إجراءا  ع  هذا. 01
 : لي ما الشأن هذا يف جاء ما  اه .. بع ها  ما  52)
 فيده  قامد   ا . اجلرميدة  فيده   قع  الذ  باملكان األح اث حمكمة اختصاص ح  د املشرع نظ * 
 العامدة  القواعد   مد    تماشدى  مدا   هدذا . احلد ث  فيه  قي  الذ  املكان يف ا . االحنرا  ا  التشرد حالة
 .عامة بصورة احملاك  اختصاص حت    يف املقررة
  التد ابري ، ائيدة اجلن الد عوى  تقدادم  أحكدام   أ ىل فقدرة  11) املدادة  يف مدرة  أل ل املشرع نظ . 00
 أما. اجلن  يف سنوا   مخس. اجلنا ا  يف سنوا  عشر مبر ر ال عوى تقادم م ة فجع .  سقوطها
 ا هدذ . ذلد   غدري  يف سدنوا    3)  مبضدي . اجلنا دا   يف سدنة   05) مبضدي  تنفذ مل اذا فتسقط الت ابري
 يف، التقدادم  مبد أ  أ  املبد أ  بهدذا  اخذ لو حبذا   ا. العامل د ل يف األح اث قوانني معظ  تتبعه أجراء
 .البالغني لقضا ا بالنسبة اجلزائية احملاكما  أصول قانون
  حدد  د األحدد اث حمكمددة تشددكي  طر قددة علددى  بعدد ها  مددا 59) املددادة يف املشددرع نددص. 03
 تشكي  يف  التحكي  بنظام) األص  يف اخذ ق  املشرع ان النص غةصيا م   ستفاد  ما. اختصاصاتها
 د ن اجلنا ا  قضا ا على قاصرا فجعله، نطاقه م  التضيي  اىل باملقاب  عم  انه اال. األح اث حماك 
 الساب  القانون يف الوض  عليه كان ما  غا ر  هذا. النص يف ذكرها  رد اليت األخرى  القضا ا اجلن 
  كدذل  . حد ث  إىل تسدن   الديت  القضدا ا  كافدة  يف بدالنظر  التحكدي   هيئة اشرتا  على ص ن كان الذ 
 ثانيدة  درجدة  كمحكمدة  التمييز دة  احملكمدة  سدلطة  جاند   اىل السدلو    سديئي  املشدرد    قضا ا يف النظر
 الصد ى  هدو  نظدر   يف ذلد    لعد  . األحد اث  حمكمدة  حتقيد   قاضدي   صد رها  اليت للقرارا  بالنسبة
 الدذ   التحكدي   نظدام  ان عند نا  حاليا نشاه    ما. الشأن هذا يف  التشر عي الفقهي لليال  العملي
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.. بالع الة أضرار بغري عنه االستغناء  ميك . تذكر عملية فائ ة له ليس  احلالي بوضعه املشرع ابت عه
 .. الرأ  هذا اعتناق اىل تؤد  خمتلفة عوام   مثة
 التحكدي   عضدو  ان م  الرغ  على انه اذ. البالغ ه ضع شذ ذ هو ذل  يف النظر  ستلف  ما فأ ل
 للقضددا ا  املوضددوعية القانونيددة اجلواندد  يف ملددزم بددرأ  احملكمددة جلسددا  م ا لددة يف  شددرت  املعددني
 م  احملكمة رئيس القاضي صو   كون اليت اآلراء بأغلبية األحكام  تص ر، احملكمة أمام املعر ضة
 القدانون   خاصدة  حصدرا  القدانون  رجدال  م  احملك   كون نا  شرتط مل ذل  م  املشرع فان، ضمنها
 ان جيو  كيف نتصور  لسنا.. القانوني الوعي ث   التجربة اخلربة أساسه نعل  كما فالقضاء.. اجلنائي
 نظدام  أ ، النظدام  بهدذا  األخدذ  ان ذلد   اىل أضف.. القانون م  شيئا   رسوا مل مم  األحكام تص ر
 . القاضي ختصص أمب  م  كلية  تعارض، التحكي 
 ختصدص  بضدر رة  اجلميد    نداد   الدذ   الوق  يف املؤهلني غري القضاء  توىل ان املقبول م  فليس
  مد   هدذا  . العقابية املعاملة تفر   بنظر ة) ل خذ  منطقة طبيعية كنتيجة أليه  نظر مب أ  هو. القضاء
 هدو  الراهندة  بصدورته  حد اث األ قضداء  يف  التحكدي   نظدام  صدالحية  يف   قد   مدا  اش  فان أخرى جهة
 ال ممدا  األخدرى  األعمدال  مد   الغالد   يف له مو ف عادة املعني فاحملك . التحكي  عضو اختيار طر قة
 كإحاطة كافية إحاطة   ثائقها ال عوى بوقائ   اإلحاطة كلية احملكمة يف لعمله  تفرغ ان معه  ستطي 
 . اجملال هذا يف  التجربة اخلربة صاح  الطبيعي القاضي
 ان به  نأى الذ  األمر. حبتا صور ا أمرا احملكمة جلسا  يف احملك  هذا اشرتا  م  جيع  مما  هذا
 هندا    وجد   ال بأنه بوضو   تبني ذكرتها اليت احلقائ  هذ   أمام  عليه.. الكلمة مبعنى قاضيا  كون
 احملاك  هذ  ان ب  .األح اث حماك  تشكي  يف القائ  القانوني بشكله التحكي  بنظام ل خذ  جه أ 
 صدفا   مد   الطبيعي القاضي به  تمت  ملا الطبيعية بو يفتها للقيام أصل  هو البح  القضائي بشكلها
، النظدام  هذا مث  استمرار املشرع نظر يف املفي  م  كان  اذا هذا.. باملسؤ لية  الشعور  اخلربة احلي ة
  املواصددفا  الضددوابط بتح  دد  احملكمددني راختيددا يف السددلي  التوجدده  ددتعني فاندده، التحكددي  نظددام أ 
 بعد   املعدني  العضدو   دؤد   ان علدى . املطلوبدة  بالصدورة  احملداك   هدذ   عمد   يف ج  ا بإسهامه  الكفيلة
 أ ضدا  حبقده  تسدر   ان علدى . القضداء   ؤد ده  الدذ   اليمني غرار على ميينا، عمله ممارسة  قب  اختيار 
 .احلي ة م  ميك  ما ألقصى ضمانا.  خماصمته  ه صالحيت  ع م القضاة رد بشان املقررة األحكام
 املقدررة   الضدمانا   احل ث حماكمة أجراء كيفية اىل بع ها  ما  52) املادة يف املشرع تعرض. 03
 ال  52) للمدادة  فطبقدا . امللغدي  السداب   القدانون  يف مقدررا  كان عما ختتلف ال مجلتها يف  هي. لذل 
  لددي اال حبضددورها ألحد    سددم  ال. علنيددة  غدري  سددر ة سددا جل يف اال احلد ث  حماكمددة أجددراء جيدو  
  حترم. األح اث بشؤ ن املعنيني م  حضور  احملكمة ترتأ ه م  ا ، أقاربه اح  ا   ال  ه ا ، احل ث
  51) للمدادة  طبقدا  للمحكمدة   جيدو  . عنوانده  ا  امسه ع  اإلعالن ا  احل ث صور نشر  63) املادة
 احملاكمة حيضر ان على. العامة  األخالق باآلداب خملة املنظورة القضية ن كا اذا غيابيا حماكمته أجراء
. احلد ث  عد   الد فاع  حقدوق   61) املدادة  يف املشدرع  ضدم    قد   هدذا . احلد ث  عد   ال فاع له حي  م 
 الدوارد  االجتماعيدة  املؤسسدا   ممثلدي  اح  ا  أقاربه اح  ا   ال  ه احل ث ع  ال فاع  توىل ان  جيو 
 مدا  احلد ث  حبد   تقدرر  ان األحدوال  ك  يف للمحكمة القانون م   60) للمادة  طبقا. نصال يف ذكرها
 دراسددة مكتدد  تقر ددر ضددوء علددى  ذلدد . مصددلحته حتقدد  الدديت  التدد ابري القددرارا  مدد  مناسددبا تددرا 
 .بشأنه املقرت   الت بري الشيصية
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 األحكددام يف الطعدد  كيفيددة علددى   الثانيددة األ ىل بفقرتيهددا 10) املددادة يف املشددرع نددص ثدد . 09
 بإرسدال  احملكمدة  األ ىل الفقدرة  فألزمد  . ذلد    إجدراءا   األحد اث  حمداك   مد   الصادرة  القرارا 
 احلكد   صد  ر  تار خ م   وما  05) م ة خالل التمييز حمكمة إىل باجلنا ا  اخلاصة ال عا ى أضابري
 التدالي  اليدوم  مد   تبد أ  مدا  و  31) خدالل  فيهدا  الطعد   فيجدو   األخدرى   القدرارا   األحكام أما. فيها
 ذلد    فسدر   قد  . األحكدام  هذ  يف الطع  هل  حي  الذ   ه  م  املذكور النص  شر  مل. لص  رها
 ضدر رة  أرى أندين  اال. اخلصدوص  هدذا  يف املقدررة  العامدة  للقواعد   الرجدوع  اىل املشدرع  نيدة  اجتا  على
 .صراحة ذل  على النص
 ب ءا اخلامس الباب تضمنتها فق . احل ث حب  اختاذها  اثاألح حملكمة جيو  اليت الت ابري أما. 05
 . 5) احل ث  عمر املرتكبة اجلرمية نوع باختال  ختتلف  هي. منه  26) املادة إىل  13) املادة م 
 :كداآلتي   نصدها  القدانون  مد    21) املدادة  يف غر با مب ءا قرر ق  املشرع أن، بالذكر  اجل  ر هذا
 تز د   ال ملد ة  للحر دة  سدال   بتد بري  عليده  احلكد   صد  ر   ق  عمر  م  عشرة الثامنة احل ث أمت أذا)
 هدذا  تنفيذ إ قا  تقرر ان األح اث حملكمة فيجو ، املؤق  بالسج  عليها معاق  جنا ة يف سنة على
 السد   أكمد   مد   خيدص  ان التشدر     اضد   جعلد   اليت احلكمة هي ما اسأل ان الب   هنا .. الت بري
 ان هددذا مدد  أرى. معقددول سددب  التفر دد  هلددذا  كددون ان لدده جددا   كيددف. التمييددز بهددذا عشددر الثامنددة
 اإلجدراءا   قدانون  يف املقدررة  العامدة  القواعد   إىل  الرجدوع  الدنص  هدذا  إلغداء  احلالدة  هدذ   يف املطلوب
 .اجلزائية األصول قانون أ ، اجلنائية
 األحد اث  قدانون  يف ةالدوارد  األحكدام  بصد د  مالحظدا    اراء م  ببالي خطر ما أه  كان  تل 
 نتيجدة  نفس اىل توارد   انطباعا  أفكار سوى ليس   هي.  احملاكمة التحقي  بإجراءا   اخلاصة
  أرجدو . الفرتا  م  فرتة يف األح اث حمكمة يف  جود  أثناء منها الظر   مكنتين اليت املشاه ا 
 باألحكدام   تعلد    فيمدا  هدذا . اماهلد  املوضدوع  هدذا  يف  املناقشدة  احلوار باب لفت  باعثا ذل   كون ان
 ضدي   فبسدب  ، األحد اث  جندو   مكافحدة  يف  أثدر   األح اث قضاء يف السلو  مراقبة بنظام اخلاصة
 .أخر جمال يف تنا لهأ سو  اجملال

  اهلوامش
 احلد   حت  د   تقضدي  الب اهدة  ان مد  .  م تده  التعه  ملبلغ االدنى للح  حت   ها النص صياغة على  نأخذ .1
 .عليها تعرض حالة ك  حس  التق  ر ة احملكمة لسلطة ذل   تر  االقصى حل ا د ن االدنى

 اجلنائيدة  اجمللدة . االح اث قانون مشر ع حول بعنوان حبثه يف عا ر عادل دكتور اخلصوص هذا يف  راج  .2
 .0113 القاهرة القومية

  اجل  د   االحد اث  قدانون )  عنوانه مجعه لطفي راب  االستاذ حب   ا ضا الساب  املرج  ذل  يف  راج  .3
 .0115 سنة 61 الع د املصر ة العام االم  جملة يف منشور

 يف منشدور   اجل    االح اث قانون    يف األم  األم )  عنوانه شعبان عادل حمم  االستاذ حب   راج  .4
 .0119  وليو ع د املصر ة العام االم  جملة
 املدذنبني   معاملدة  اجلرميدة  ملند   لسدادس ا املتحد ة  االمد   مدؤمتر  مقدررا   ماتقد م  كد   خداص  بشدك    راج 
  .فنز  ال  )كاراكاس) يف املنعق 
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  االجتماعي املنهج ضوء يف احلدث وبناء العراقية الرواية

 الزجاجي محمد جواد باقر.د

 :نظرية توطئة: أواَل
 هلدذا  النوعيدة  الطبيعدة  علدى  الوقدو   تقتضدي  ل دب اجتماعية منهجية دراسة أ  ان املعر   م 
 الدددذ  االجتمددداعي بالواقددددددد  االحاطدددة مددد ،جنددد  اىل اجنبددد، بددددددددده اخلاصدددة  قوانينددده األدب
 الديت  املعداني  شدبكة   إ ضدا  ، األدبي العم  ملعنى ام ش فهددد  ع   أتي أن م  الب   هددددددذا. ؤطر 
 نظرياتهدا   بني الشبكة هدددذ  بني العدددددالقا   عق ، كلدددده للعمدددد  ال اخلي التحلي  عنددددها  فص 
 اإلبد اع  موضدوع  بوصدفها ،  العم  عنها ص ر اليت االجتمدددداعي الشرحيدددة  اق  دراسة م  املستقداة
 .ثانية جهة م  األدب استهال   موط  -جهة م – األدبي
 الفدين  املسدار  هذا حنو -خرآب ا  بشك  – تتجه ، املعاصرة) العراقية الر ا ة لبنية دراستنا  لع 
 دالة حالة بوصفها،الر ائي للعم  الفنية البنية بها تؤسس اليت  العناصر امل  ا   رب  ان حيا ل الذ 
 بددرأ  الميكدد  إذ، مددا موقددف يف اجتماعيددة ا  فرد ددة  الددذ، املعددي  الواقدد  يف السددلو  حدداال  مدد 
 اجملدال  يف اإلبد اعي  السدلو   علدى  تسديطر  اليت األساسية القوانني بني اجلذر  الفص  - كول مان)
  0). اقتصاد ا اجتماعيا احلياة فدددي إنسان لكددددد  اليومي السلو  فددي تتحك  اليت تل   بني، الثقايف
 االجتدا   ذا  الر ائيددددة  اإلعمدال  بده   صفددنا  الدذ   ، املعاصدرة  لر ا دة ا)ملصدطل   طرحنا يف  حن 
 مساتهددا بعدد  خاللدده مدددد   ح دندددددددا،اجتاهاتهددا خمتلددف يف الواقعيددة بالنزعددة املتددأثر، اجل  دد  الفددين
 م  اتدده  تصددو ر االجتددا  هلددذا األ ىل اجلددذ ر عدددد  بعيدد    نكدد  مل، الفنيدددددة  خصائصددها الفكر ددة
 تلد   شدجعتنا  فقد    املوضدوعية  الذاتيدة  العوامد   مد   عد د  بفعد   حبثنا مرحلة شه تها ليتا، امليتلفة
 االجتددددددا )   امسينددا ج  دد  فددين اجتددا   هددور ب ا دددددددة مبجموعهددا شددكل  بأنهددا الددزع  علددى املالمدد 
 ما السدي ، افرا اتده  مد    تفاعلده  املتنوعدة  العصدر  ملعطيدا   عياالدو  السدتثمار    ،املعاصدر  الواقعددددي
 الدذ    أالنتقداد   الدواقعي  االجتدا  ) بددد  عدر   اممد  له ازيمتي  ذل ، الثانية العاملية احلرب بع  ما مرحلة
 .حبثنا مرحلة سبق  اليت الر ائية اإلعمال طاب   س 
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،  ضدوحا  أكثدر   الثقافيدة   االقتصداد ة  السياسدية  األ ضداع   اقد   بد ا ، املوضدوعي  اجلاند   ففي 
 ضددد   اجملتمد   تعبئدة  صديغ   تنظدي  ، الدوطين  احلس رئ تأ تصاع  أبر ها م  كان خمتلفة عوام  نتيجة
 سياسية إح اث م  تالها  مدددا 0152 عددددام متو  09 ثورة افرا ا   جمم  اجل   ة األجنبية املطام 
 جيد   ان مدددد   أمكنه ج  دددددد  بوعي استيعابها فددي األد   اجته  خمتلفة فكر ددددة   تناقضا مضطربة

 مهمدا   علدى   قدف   ان، املتشداب   الر ائدي  عاملدددده  لعدرض  مدددعاصرة  أسالي  -كله ذل  يجةنت–
 الواسد   اإلعالمي  االنفتا  الثقايف االنفراج مبعثها كان، له متاحة تك  مل، الر ائي للعم  مضافددة
 مضدمار  يف احل  ثددة   املنهجيدة  النق  دة  ال راسدا   مد   هدائال  نوعيدا  كمدا  األد د   ليواجده ، الثورة بع 
 اليت اإلعمال مددددعظ  بدددأن علمنددا ما إذا  خباصة ،  األجنبية منها العربيددة)القصة سيما  ال األدب
 الذاتية الظر   فدأن،أخر جان   م .فقط ثالثدددددة باستثناء، الثورة بع  صددد ر  لل راسة خضع 
 االنتمدددداء بطبيعددددة تتعل   اليت،جددةضالنا بصورته اجل    االجتا  هددددذا  هور يف د رها هلدددا كان
 جتل  الذ  ، القصصيني م  اجل   ة النيبة هلذ  الثقايف  املستوى العقائ    التوجه االجتماعي
 ماضديه   بإحيداءا   مقر ندة ،  لدددده  اسدتقرائه   بعد  ، املعدي   للواقد   املعاصرة اجل   ة الرؤ دة إمامه 
 التفدداؤل مدد  بددر    مسددتقبله اإلنسددان حاضددر اىل للنظددر  مددنه بددالكثري دفدد  ممددددا باألمدد  الواعدد 
 الكشدف  خدالل  مدد  ،إنسانيا أدبه لديصب ، اإلنسان أشواق جتس  اليت ىالقددددو إىل   نحا ، الثقددددة
 اإلداندة  أسدلوبي  بدني  مدددوائما ،  اجتماعددديا  مجاليدددددددا   حتليلدها ، االجيابيدة  السلبية الظواهدددددر عدددد 
 عرب الفنية أد اته  مو فني، تعميقها على  العم  باالجيابيا   التنو دددده، تقوميها ا لة حم للسلبيا 
 تشدك   الديت  املوضدوعية   احلقدائ  ، القصصدي  الندوع  هلدذا  الفنيدة  احلقدائ   بدني  توا ن ج  دد ة أشكال
  الصد ق   بدالعم  – ع  د ة  أحيدان  يف - متنوعدة  فنيدددة رؤى عرب اإلنساني  عددددامله الفكر ة مادتددده
 اجلمالية األفاق ضي "بد متثل  اليت املهز  ة السلبية الرؤ ة انعكاس م  هوالء حتر  لق  –.  الوضو 
، الر ائية اإلعمال بع  تبنته الدددددذ ، الستينيا  يف احمل  د التجر يب الجتا ل،   الفكر ة  التكنيكية
" اخلمسدديين القدداص عرفهددا الدديت نتقاد ددةاال الواقعيددة لالجتاهددا  الضيقددددددة األحاد ددة الرؤ ددة  كددذل 
  هدر   الديت  احلدادة  الدتغريا   لتلد   نتيجة شأ ان الذ   الر ائيني م  النيبة هذ  ان.. سبقدددده  م  3)
 البح  يف اجته  ا، احلال متوسطة ا  كادحة فئا  ع  معظمه    نح ر، العراقي اجملتم  بنية على
 املسددتمرة االجتمدداعي التغدديري عمليددة يف  عدديه  ليددةفاع  حت  دد  ، االجتمدداعي لوجددوده ) د ر عدد 
  هد   علدى . األدبدي  أنتداجه   عناصدر  يف هدذا  املعاصدر  مفهومه  تضمني خالله م  اليحا لو، نفسها
 الواقعيددة) مفدداهي   بعدد  النق  ددة الواقعيددة) مفدداهي  بددني  ا جدد  الدديت، اجل  دد ة الرؤ ددة هددذ 
 التارخييدة  املرحلدة  متطلبدا   اىل ذلد   يف مستجيبة، غربيةال النق  ة امل ارس عرفتهما اليت،  3) احل  ثة
 ملرحلدة  الر ائيدة  اإلشدكال  مالم  رمس  اليت املشرتكة لليصائص حت   نا جاء، آنئذ للبالد اجل   ة
 اريتغدي  حيد ث  للمجتمد   الفكدر   الطداب    يف االجتمداعي  البنداء  يف ثدور   ريتغدي  أ  ان ذل ، البح 
  هددي،  جمالده  يفدة     الفد   هلددذا املتلقدي  اجلمهدور  طبيعدة   شددم ، الر ائدي  الفد   يف جدذر ا  مشدابها 
 اللغدة  طبيعدة   يف بد  ، الشيصديا    رس  العق ة بناء يف الفين الشك  ريتغي ب  رها تقتضي تغيريا 
 . 9)الكات   عربها اليت
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 على أصحابه تعر  بع  اجيابية مسا  حيم ، ج    أدب ميالد اجل   ة الصورة هذ  أفر   لق 
 سبقته  اليت األجيال كتابا  شاب  اليت السلبيا  يف الوقوع م  فتحر  ا، املعاصرة الواقعية أصول
 .القلي  باستثناء
   املباشدر  إطالعهد    سدعة ، جهدة  م  الذهين بالتوه  املرحلة هذ  يير ائ شعور ان يف الش   
 النق  دة   راسدا  لل التنبده  مد   ،العدامل  يف اجل  د ة  الفنية اجتاهاتها   الواقعيا  أنواع على املباشر غري
 مساتده  حت  د    ، الفين االجتا  هذا بلورة يف كثريا ساع  ق ، الر ا ة عامل جمال يف األجنبية   العربية
، بهدا  الحقده  أم م 0152 متدو   ثورة على ةسابق مراح  تنا ل  اليت تل  سواء، أذهانه  يف اجل   ة
 عد   فضدالً ، امل  ندة  يف الطلبدة    للعمدال  احلال كذا  ، اقتصاد ًا   سياسيًا حتوال الر ف قطاع شه  إذ
 اسدتثمار  اىل القصصديني   دمد  بالع  د   دفد   ممدا   سدواه   مو فني م  الوسطى الطبقة أبناء م  املثقفني
 الدواعي  اسدتيعابه   بعد  ، تهد   موضدوعا  أغنداء  يف املتعد دة  املنجدددزا   تلد     الفكددر  التحول ذل 
 ، الفين  عيه  على –  اضحا – انعكس الذ  ،امليتلفة ؤشراتهم   االجتماعي التغيري حل  د
 اجملتمدد  حلاجددا  مناسدد  أدرا  علددى املددبين، الواقدد  كددةرحل العصددر    الددواعي الفهدد  هددذا ان
، متماثلدة  فكر دة  مواقف    اح ة تارخيية مرحلة إفرا  ألنه، مشرتكة بسما  أنتاجه  لون، املرحلية
  دد  حت يف متفا تددة بنسدد  رثددأ مشددرت   احدد  هدد   ضددم  ليبه  أسددا ر اهدد  تغددري  مهمددا  لتقددون)
   ؤ تهر تكو   على اإلنسان إصرار إبرا ) يف جتس ، الر ائي العم  داخ  الفكر    الفين مساره 
 املسدتقب     احلاضدر  صدن   يف احليو ة مصاحله حتقي  اىل هادفًا اجلماعة إطار ضم  الفاع  د ر  تأكي 
  ستن  ذل  ك  يف هو    مكان ك  يف اإلنسان أشواق ع  ذاته الوق  يف ًامعرب، جملتمعه   له األفض 
، الطبيعدة  تطدو ر   ، االجتماعيدة  للظدواهر  الكليدة  املفداهي   تطدو ر  بسدب   الدوعي  م  مقبولة درجة اىل
 البشدر ة  الظواهر ألكثر التص  "  يف األساسية ملهمته معاصر فه  م  منطلقا، نفسه تقو   ع  فضاًل
 تلد    راء فيمدا   كمد  "  نظدام " عد   الكشدف  اجد   مد    اتسداق  عد م  ا ) اضدطراباً   تعسدفاً     ًايتعق
 الباطنيددة العالقددا "  صددمي  يف تددتحك  الدديت" البنيددة"  اىل الوصددول اجدد  مدد  بالتددالي  " الفوضددى"
 للر ا دة  السدرد   بندائه   ختطديط  يف الفكدر   تكدزه   مدر ، املشدرت   اهلد    هدذا  بدا   لق . 5)"ل شياء
 الديت  الر ائدي  العمد   لو يفة املعاصرة ةيالواقع رؤ ته  م  الفنية بعاد أ مستلهمني، متفا تة ب رجا 
 املديالد  اىل طر قه يف ج    عامل ع  معينة تارخيية حلظة يف التعبري" أنها م    د  جار) رؤ ة م  تتف 
 ضدر رة ب لفندان ا  عدي  مد   انطالقا نفسه على املتفوق اإلنسان حبضور يال اخل قاعهإ  اكتشا  م ، 
 الشيصية  6)"  احلر ة اشكالىارق الوعي هذا ان باعتبار ،باستمرار لنفسه اإلنسان جت    يف مشاركته
  هدو ، املسدؤ لية   م  التارخيية بادرةامل م  نصي  هل  الذ   م  ا اح  بوصفه   جمتمعه داخ  لفنان
     .تغيري  يف ركةباملشا  لك  العامل، بتفسري باألكتفاء الآخر إنسان كك ، مطال 
 بدني  الضدر ر ة  الوشدائ   خلد   حندو   أعيده  خبطدى  السدري  على كثريا ائيينا ر اهل   هذا ساع  لق 
 تدبين  اىل قداده   اهلد    بدأن  نعتقد   جعلنا ما  هذا الر ائية، ألعماهل  ألعامه  الفكرة اخلاص املنه 
 أحل  ثده  الواقعية امل ارس تبنته الذ  الفلسفي الفه  م  ،بعي  ح  اىل بمجاليا، قرت متميز فين نه 
 الواقد   انعكداس  عد   نامجدا   كدون  ان إمدا )انده  مد   الفدين  نتداج لإل  اجلمدالي  العنصدر ) طبيعدة  لتح   
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 صديغة  انده  ا  للحيداة،  شداملة  رؤ دة  ع  معربا الكلية، املعرفة صيغ م  صيغة بوصفه القائ  املوضعي
  .املتفرد اإلب اعي العم  صيغ م 
 بنائده  طر قده    الد ال  احل ث باختيار ب ءا البنائية الر ائي العم  عناصر ذكورامل اهل   مش  لق 
 للواقعيددة، اجلمددالي الفكددر اجتدداهي  فدد  سددلوكها   مواقفهددا ختطدديط   الشيصدديا   عددي تنددوع اىل
   االسددتغالل صددور لتجسددي   ذلدد   حددوارا    صددفا) السددرد  البندداء جممدد  علددى ذلدد   انعكدداس
 تصو ر ع  فضال 0152 متو  ثورة قب  التغيري عملية يف الصراع طريف بني التح   احت ام   التعسف
 .الثورة بع  التنمو  للبناء احلية التجارب   االجيابي التحر  ملشاه  بعضها
 مبدددا  التبشدري  بد   الواقد ،  عليده   كدون  ان جيد   ملدا  أ ضدا  تعرضد   الر ا ا  تل  ان  نفي ال  هذا
 رمبدا    االجيدابي  التطدور  باحتمداال   املوحيدة  للمواقدف  املب ع ئيالر ا اختيار خالل م  فعال سيتحق 
 جعد   مدا  هدو    اإلحد اث  لوقدوع  الح   ق  يف بذل  نبوءته سج  ق  منها الع    كان  ان حتميته
 .الشيصيا  حركة م  اإل قاع ر   ع  اإلح اث بانفصام التقر ر ة   االفتعال أسر يف  ق  بعضها
 رصد   خاللده  مد   حا لندا  املعاصدرة  العراقية الر ا ة مسا  لبع  – سلفا – السر   تعرضنا ان  
 تلمسدنا  ع  فضال اإلعمال لتل  الفين الشك  بناء طبيعة يف معني تأثري هلا كان اليت املباشرة العوام 
 حت  د   علدى  السدلبية    االجيابيدة  م لوالتها   الر ا ة عناصر م  عنصر ك  رافق  اليت الفنية املالم 
 فرصدة  لندا  أتاحد   قد   هدذ   حما لتندا  لعد     احلد ث  عنصدر   السديما  العمدوم   جده  علدى   ةالر ا قيمة
 تلد   نضد   ان علدى  سداع نا  مما، التفاصي  يف االفرتاق مواط    األساسية الشبه أ جه على الوقو 
 رؤ تده   ا  دة  مد   كد   الر ائي االجتا  هذا كتاب معظ  له خض  مشرت  حيو  ه   ضم  األعمال
 اإلنسدان  د ر ميجد   معاصدر  فه  عرب الواق  حلركة  عيه  أبعاد كشف على حرصه  يف متث  اخلاصة
  عيده   ستلهمه   الواق  ذل   تيحه ما  ف  مستقبله   حاضر  لصن  االجتماعي السياق ضم  الفرد
 علدى  أعدانته   عاليدة  حبساسدية    الكيدف    الكد   يف بتفدا    مجيعدا  أدركوهدا  خفيدة  دالال  مد   منه
 تلد   الفكر ة   الفنية أه افه  حتقي  خالهلا م  حا لوا اليت املمارسا    املواقف   الصورة اختيار
 . سواء ح  على
 قبد   الر ا دة  بنداء  يف األ ىل احملدا ال   معدامل  ابدر   مد   اإلح اث) لوقوع الزمين التتاب  كان فإذا 
  اقعية حياتية مشاه  لتصو ر أم باحلوادث مشحونة تارخيية أبعاد لتصو ر كان ما سواء البح  مرحلة
 االختيدار  مب أ لصاحل التتاب  ذل  ألغ  املعاصرة الر ا ة فان املعي  الواق  حركة ع  تعرب متييلة ا 
  كون ألن اعتبار د ن تتواىل جعلتها   األح اث م  اهل   جوهر على دال هو ملا املقصود   الواعي
 حركدة  مد   فيه  ق  مبا داللته  ستويف عاصرةامل الر ا ة كتاب ل ى فالزم ، احلاضر على سابقا املاضي
 دام مدا  التتاب  ملنط  عن ه  الر ائي الزم  خيض  ان جي  ال هلذا   ملنط  خاضعة ليس  دالة إنسانية
 احل  ث امكان إمنا   الواق  صعي  على الفعلي احل  ث فيها  شرتط ال اليت احلرة احلركة تل  حيتو 
 اخلدري  ان) يف الواقد   لقدوانني  خيضد   ال بأنده   صدفه     املمكد   حي املست) بد أرسطو ذل  ع  عرب كما
 غلطدة  نتيجدة   شرا  لقى خري) هو الف  يف اهتمامنا  ثري ان ميك  ما ب   شرا  لقى الشر ر   خريا  لقي
  عرت  ال قانون الواق  يف حيكمها اليت احلياة  قائ  م  االنتقاء  أتي هنا م    ق ر  صراع اىل تضطر 
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 تعدر   مل الكدون  لكد    ، شدرا   لقدى  الشدر ر    خدريا   لقدي  فيهدا  فاخلري مسبباتها ختالف اليت ئ بالنتا
 .بع  أسرار  حقيقة ا  نظامه حقيقة
  تدوارى  مدا  إمندا    الظواهر م  احلواس ت ركها اليت هي ليس  أذن احملسوسة الواق   أح اث) فد 
 سلسلة تعني اليت للحبكة تصميمه ضم  امنه ليجع  بفنه الر ائي  ت خ  إنسانية دالال  م  خلفها
 للواقدد  متدد  ال لكنهددا    اقعيدددددة أصددوال  1) بددبع  بعضددها تددربط الدديت القاعددددد ة   املتييلددة أح اثدده
 ابتعداد   شدرط  له أساسا احلياة  اق  اختذ  ان احلياة  اق  غري الف  فواق  عليه ال الة احلسية بالصال 
   مهمتده  ختيلدي  فندان  الر ائي)) فد القددد ر ألحكام الفين تو يفال أللية إحكامه   الص فة عام  ع 
 خيالندا  علدى   سديطر  جيعلده  مبدا  املوضدوعية  املددددادة  مد   – ميتدزج  شدكال  موضدوع  لكد   خيل  ان امتيا  
 بكد   إب اعده  اىل نتوجده    للحقيقدة  الوحيد   املعيدار  انه على العق  اىل النظر ع  نتوقف جتعلنا سيطرة
 . 2)    اح   ق  يف ق راتنا
 بناء  ليعي  أملكونه عناصر  اىل القائ  عامله تفكي  على ق رته يف تكم  الفنان عبقر ة فان هنا م 
  قائعهدا ،  تنظدي     ال اللدة  ذا  ل حد اث  احملسدوب  االنتقداء  خدالل  مد   ج  د   مد   العدام  اهلن سي
   معندى    بفكدرة  اخالهلد  مد   لدنحس ، ح  ثها على الباعثة الشيصيا  مواقف تعمي    التفصيلية
 طاقدة    حيو ة   بذكاء تلقيه على ج   ة بق رة  اقعنا اىل العودة على تساع نا شاملة رؤ ة   عاطفة
 الباطنيدة  العالقدا   صدمي   يف تدتحك   الديت  البنيدة ) اىل الوصدول   نو  دام ما تقوميه يف املساهمة على
 .  1) اجملامي  تل  ةمعقولي   الكلية اجملامي  تكون حيك  قانونا بوصفها ل شياء

 التطبيقي املبحث: ثانيًا
 عنصدر  الفنيدة  احلقدائ   بعد   اكسدبته    السداب   باهلد    تدأثر   الديت  الفنيدة  العناصدر  أ ض  فم 
   املقصدودة  ال اللدة  ذا  األحد اث  اختيدار  اىل االجتدا   هذا كتاب املذكور اهل   دف  فق  . احل ث)
 املذهلة العلمية الكشوفا  إثر العصر معطيا  م  املتفاع  اه الن العراقي الفرد بناء إعادة يف املؤثرة
  ج انيدة  ا  اجتماعيدة  أبعداد  علدى  األحد اث  تلد   اشدتمل   فق  اجل   ة احلضارة طاب   مس  اليت
 بالصدراع  متثلد   فكر ة أبعاد على اشتماله ا  النفس على التمرد ا  التقالي  بع  ض  بالصراع متثل 
 معدني  بإطدار  مرتبطدة  األبعداد  تل  مبجموع ا .. السياسية األنظمة   اد ةاالقتص املنظوما  بع  ض 
 .املكان   الزمان م 
 يف حت  ا  م   اجهه  ما  مظلومة   صبا )   اج حلادث  فرمان طعمة غائ ) القاص فاختيار
   الثقافيددة   االجتماعيددة التناقضددا  جممدد  عدد  تعددرب  قددائ  علددى أشددتم  الددذ ،  القربددان ر ا ددة
 عشدوائيا  اختيدارا   كد   مل األجدنيب  التسدلط  مراحد   إبان العراقي اجملتم   عيشها كان اليت تصاد ةاالق
 األ ل املقدام  يف كدان  بد  ، حسد    ج انيدة  عاطفدة    ذاتيدة  رغبدة  علدى  م لولده  يف  قتصر عابر حل ث
 السديئة  اثدار      التيلف) مواجهة يف احلثيثة اجملتم  هذا حركة جتسي  على الكات  حرص اىل  ومىء
 الفتداة   مظلومدة ) ان ذلد   اجلماعا    األفراد على النفسية   االقتصاد ة   االجتماعية املستو ا  يف
 التحرر اىل تواقة الر ا ة أح اث خالل م   ل  اجلائرة األسر ة التقالي  بأسر املكبلة البسيطة العراقية
 أساسدا  الر ا دة  يف  جد    لعلدها    إلنسدانيتها  إهد ار     بعنته أحس  طاملا الذ  التيلف أسباب م 
 اسدتالبا  تعداني  كاند   الديت  العدراقيني  مد   البسديطة    الواسعة للفئا  اجلمعي الوعي حقيقة اىل لرتمز
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 الكادحدة  الفئدة   عدي  اىل لريمدز   جد   الدذ    صبا )  عم  فيما االجتماعية   الثقافية حلقوقها تارخييا
 اىل  تقد م    بهدا  االقدرتان  علدى  اإلصرار   بي ها ألخذا حما ال  اىل، النهوض   التحرر اىل املتطلعة
 على  رتكز عصر  بوعي السلبية فعله رد د   رفضه مواجهة مفضال   ها لطل  بثبا  املتعن  أبيها
  د   علدى  العلد   اكتسداب  علدى   مظلومة) بعزم متثل  موضوعية أسالي  عرب املتناقضا  ح  ضر رة
  تيحده  كدان  الدذ   بالق ر   اشتغاله   دراسته خالل م  م الع   للعل   صبا ) اكتساب    حام ة)
 طر د   ع  ال اللية احل ث ألبعاد توشيحها يف مظلومة   صبا  مواقف بذل  أ ح  كما آنئذ الواق 
. الر ا ة نها ة يف به االقرتان حتق  خالل م  أهميته   احل ث عم  لتجس  تشكله الذ  الواق  شح 
 وىدددق  دددك بذل  متح  دددة، الكات   عي يددف متث  كما، احلضار  نهتوا  بذل  اجملتم  ليستعي ، 
  حسد   بياسر انتهاء ، دب ) املستغ  هايأب  دددم ب ءا الوصولية العناصر  مكائ   الكب  االستغالل
 . اهلل  عب  ان العلو
 موقفدا  الرمدز  مظلومدة ) اىل اسدن   إذ، ال اخليدة  حركتده  مد   اجملتمد   جيدرد  مل هدذا  ك  يف  الكات 
، اد ددددد االقتص االجتمدداعي التسددلط واندددددعن بوصددفه ، دبدد ) اجلشدد  األب  دتعندد مدد  ادددددمتح  
 وابددددداألب خلددف  املددو  للسددكون هادرفضدد ذلدد   دجسدد ادددددكم، ةددددداملعوق السددلبية التقاليدد    ر دد 
 عدرب ، ا ددد الصب ندور  بصدريتها  عد   ليحجد  ، ذلد   دداأبوه هلا شاء حي   املعاد ) البي  يف املوص ة
  هدي ، قائلدة  رردددد بالتح   األمد  الثقافدة  عندوان  صبا ) يد ع ليعان  بوعيها ترتقي ان على إصرارها
 :أسنانها على تص 
 . 01)   الباب اكسر  لو سأطل )) 
 بد  ،  دددد حس العاطفيدة  ةددددبالعالق املتمث ، السطحي مستوا  م  احل ث م   تعام  مل فالكات  
 د ر إبدرا    خدالل  مد   جتسدي ها  حمدا ال  عصدر ة  مد لوال   عد   للتعدبري   امش م  ا  إىل ذل  جتا  
  هذا، احلياة يف ةددداحليو  مصاحله  محا ة، اإلنسانية حقوقه النتزاع، جمتمعه ارإط ضم  املتميز الفرد
 يددد  ف، الصدراع  طدرا  أ ةددد حبرك اددد منه  تص  ما سيما  ال، الع   ة  ثدداحل  قائ  هدددددددعن عرب  ما
 فضدال ، ألدذا    حتقيد     العم   دالعل) م  حاجتهما أمنيدددلت  ةددددد مظلوم ا دددصب) منه  ةدددق مامل
 ةدددددد االجتماعي املواند   جملمد   همدا خرق  ددد طر   دددد ع  ذلد  ، املشدر ع  العاطفي  ددنز عه تطمني ع 
 ،خلسة بيتها م   مظلومة) خبر ج ، واندددعل  دد حس اسردددد ) ذ را دلتح  جتاهلهما،  االقتصاد ة
 ةددد  العاطفي ةددد العقلي ادحاجتهد  إشدباع  به     حام ة ا دددصب)دب يدلتلتق، معاد ا مكانا أضحى الذ 
 إنسانيتها ادةدد باستع  حام ة)    على بالتعل   ةددمظلوم) أدددفتب، الدددفع ذل    تحق ، ةدد اإلنساني
 :لزنوبة قوهلا يف جتس  كما ، صبا )    على
 اددددددتعاطفه  تواصدد "  ةددددد الكتاب القددراءة..؟  علمددين ان ا دددددصب  دددد ر  اذادددددم أتدد ر  ،  نوبددة"
 فدرق ال" مضيفدددة  بقوهلددددا  عصدر   حباجدا    عيددده  ع املنعكس،  سلوكه صبا  ملواقف  استجابتها
 كدون   اإلنسدان  ال م.. احملداك   امإمد   تقدف  حماميدة  تتيرج را  سلمان أخ  ابنة،  املرآة الرج  بني
 . 00)"   طليب يدد متن،  نوبة شجاعة كوني..  ددح على اندددك إذا اح  م  خيا   ال شجاعا
  ح ثده )  قدائ   صدياغة  يف  السديما  بدر ب ) منه  م   تف  الكات  ق مه ما بأن نقول ان  ميكننا
 حت     يددف  خاصة، ةددالسرد  األفعال مبضمون ىتعن اليت ةددال اللي السرد ة بنيته ضم ، هذا ال ال
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 الدذ  ، السدرد ة  الدددد األفع مبضدمون  دىتعن اليت ةددال اللي ةددالسرد  ضم ،  03) ةدددالو يفي  ا دللوح
، حياتهمددا دائددرة يددددف الددنقص بوجددود   صددبا  ةددددمظلوم) حتددس حيدد ،  03) أ ضددا تعاقبهددا حيكدد 
 بد   بدذل    أبهدان  ال أنهمدا  غدري ،  املند   التحدذ ر  انددد  واجه  لكنهما، احللول ع  البح  فيحا الن
 ا حتركهمد ، التدارخيي   ظدددر ال اال ددد الحتم اددد بأستقرئهم، ةدددد موضوعي  مواجهة  اع بتح  خيرقانه
 بالرغ  هدددل فتستجي   صبا )  ددالبط  ددم العون لتج  أخريا بيتها م  ةددمظلوم  خترج، هدده   على
، مبتغاهدا  معده  بذل   حتق ، ة حاج نقص  دم به أحس  ما بذل    س    اسر األب حتذ را  م 
 تلد   سديما   ال، ةددمفتوح أخرى ح اثأ عق ة  ظت حني على، االجيابية العق ة بهذ  احل ث لينتهي
 ر ا ددة يف  مددردان) اقتحددام  حادثددة.الذاتيددة هدددددربآم بتحقيدد  اخلاصددة، اهلل عبدد  ةدددددبأ م تتصدد  الدديت
 الغر د   الكائ ، احلو  كف  ف  لده الذ   ،حفيظ كو ) ملرب  عاصي جلدداس   امليدددا  مستعمرة)
 لكد  ، اخلداص  ندور   مالمسته  عن  عظددام اىل فحوهل ،  املكاصيص لعشري دائ  حت  يف هددو الددذ 
 ليلده  الدف  سدرد ة  تشبه اليت بسرد ته املعركة ملحمة عليها ليقص قر تدده الدى ساملا  عدداد حت ا  مردان
 يف   نتصدر ،  االج اد االباء فعلددده ما   كسر الغر   كائ ال  تح ى كيف سام  ابنه   عل ،  ليله
   09)  املياطرة باالصرار اجملهول صراعددده يف النها دددة
 الشك  بعم  جس  ق  ، الزناد) الياسر  ر ا ة يف احلضارة عشرية أبناء م  الفال  مقت   حادثة 
 .اإلقطاعية  الطبقة الفالحني بني، الصراع م  احلاد
 ررددد  ق ختاذل، رحيله  بع  ايشيص هدبقتل، القتي  عشرية ته     سع  ن) الشيخ تسل  فبع ما 
  .ةددددفصلي)نهاأ على به  ء أليه   صاحلة)  سلم ، القتي  أخ اىل متن  بفتاة القتي   ف   ان
 ةددددال الل ذا  للشيصدديا  ةددددداملتبا ن املواقددف اختيددار يف فنيددا اددددددأج قدد   ائدديالر ان يف  الشدد 
 يف اجلداني  موقدف  يدف، اإلقطاعي كي     عبي ا) اختار ام ذل  يف رغبته لوال   ح ثه بناء يف الطبقية
 هدددفاع بسب  قت  انه إذ، احل  صاح  الطر . هددعلي اجملين الطر  ليمث  كادحًا ًاددفالح اختار حني
  هدو ،  رعده  هد د  ذا،لله ر كرامته بتعرض احلاد إحساسه ذل  اىل   قود ، رعه ر  يف هدددحق ع 
  . 05)" بع  خا ف يم اعل .. الكرامددة راحة ال: "االخرية كلمته عنه عرب  كما، اليومي قوته
  دمد  ه اثدددد أح جزئيدا   شدكل   الديت  ألفالحيده  الشيصيا  مواقف يف التبا   صورة بر    ددلق
 شيصديا   اصددالق دددنال صور إذا.  ددأنفسه املتضرر   نيدالفالح بني حتى،   دداجل  الصراع ةدددطبيع
  ىدددددل تدددوفر ذ ددددددال، النضدددالي العمددد  ا  الطبقدددي يدددددالوع متلددد ال، لددده ةلددد متيددداذ فالحيدددة
 خلدددف مددد  ا نددددد التع رفددد  الدددددمث ةددددد البين أبدددو  ددددددفصال. كرددددد ص)أ الد  فددددددخل)  نيدددد حس)
 حصدددددة بفدددرض صاخلدددددا قدددددرار  كسدددر    ندددددسع الشددديخ ةددددددمقا م هددددددعوت اىل ةددددددد االستجاب
 أ د   حني يدف1 ةددد امل اهن اعداإلقن أسلوب  تفضيله باإلنكليز، امل عوم سع  ن بقوة متذرعا1املاكينة
: هلد   قدائال  شيصديا  تضرر  ع م م  الرغ  على، هل   حسني) دع  ع  فضال.ركص أ الد خلف
  06).ألطفاله بغموض مبادلته  ر   مل  اجلياع أطفالنا خبز نعطي ال:قولوا
 اىل أد  اددد مم، متبا ندة  ملواقدف  باختيارهدا   احلد ث ) أفداد   قلتهدا،  على الشيصيا  ان  الواق  
 مسة منحه يف أسهم  فق   بتالي،  نقيضها فكرةال على املعتم ،  التعلي  التفسري لعنصر إخضاعه
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 يف جامد   أسدلوب  ردددد جم  ليسد  ،  ددد للواق ج لية ؤ ةر على بني " اليت املتكاملة اإلنسانية التجارب
  01) كذا)"اسودا كذا)ابيضاإما ءالشي  كون حي ، اخلارجي العامل تصو ر
 ةدددد احلقيق الفنيددة ةداحلقيقدد)بددني املوا نددة عامدد  مراعدداة يف كددثريا  فدد  قدد  القدداص ان قددي  الشدد  
 يف فعال حي ث انددك ما بني الصراع  ةددددح وردددتط مستوى يف  ا ن اددعن م ، ةددالتارخيي)  ةدداملوضوعي
  هدددإح اث هددصورت ما  بني،  02)  الثالثينيا  العشر نيا   ددم املرحلة تل 
 .املواجهة يف متطورة غصي م  الر ا ة داخ  شيصياته  مواف 
 خدارج   الكدالل ) ةددد منطق فدددي  املبعد     بيدو   مدددد   للسلطدددددة  املعاد دة  املنشدورا   نقد    حادث
 ، ةدددامل  ن ج ران ىدعل لتلص ، العشر   لقددرنا مدد  اخلمسينيا  فددي  رةدب ةددم  ن
  كد   مل، للركدابي   املبعددد  ن ) ةدددد ر ا  يف  نضال) جب ارة أجنزته، امل  نة أ قة يف بعضها  تو   
 اليت االجتماعية ادددداإلبع اىل ذل  جتا   ب  حس  ةدددسياسي بعادأ هدددددالالت يدددف حيم ، األخر ودده
، السياسيددددة  العقيد ة  بأخالقيدا   اقدرتن  الدذ   العداطفي  البع  ع  فضال، اسيالسي بع   على ب تتر
 قدددد   تكد    دددد ل يددد فه،  السياسدي  التزامهدا  مد   بسدب   بذل  تق  مل نضاال) بأن علمنا ما إذا خاصة
 مشداعر  بصد ق  القتناعهدا  ةددد نتيج، املدتحمس  الشك   بهذا،  ثددح  إمنا،   دددبع بالتنضي  ارتبط 
  الكاتدد  كمددال)تأكيدد ا  عدرب  ادددددهل جتسدد   اددددددكم،  الفدرد  اةدددداحلي اىل نظددرته   سددالمة املبعد    
  ضدر رة ، ةأاملدر   السديما ، اجملتمد   يف الفرد د ر بأهمية ماه حلوار ت اعياتها ضم  التنظي  ؤ لمس
 بسددطاءال ادددددد عتربه اددددددكم، فقددط جسدد ا ليسدد  ادددد أنه، املشر عدددددددة اددددددحقوقه لددتطمني جهادهددا
 املسدتو ني  علدى  اجل  د   املبعد    مصدطفى  حسد  )  موقدف .  01)" ادددد تأ ي ه ةددددداحلكوم م  بتشجي ،
  اليدأس  باالنكسدار  ادددد ل  ه اإلحسداس  ذلد   بنضدال  هددددد صلت أ دددد أطف الدذ  ، يدددد  العاطف الفكر 
 ، حسدد ) ادددددددضالته علددى فعثددر  ، قدد  ر ) املناضدد  اددددددبأخيه اجلددائرة ةدددددالسلط  رددددغ نتيجدددددددة
 بدذل     كدون ، أمهدا  حتدذ ر   دددد م الرغ  على، ذا  ادددنقصه  س    ج انيا موضوعيا الددب   ليكون
 غدري   دددد  قائ اد ددد باعتم، اجلمدالي  ادددد بع ه اسدتوف    قد   ةدالفنيد  اللوحة تشكي  يف  ددافل ق  الكات 
 ةددددد رفيق أصدبح    الديت ، حسد   لنضدددال  سدتثار  اال  دددالفع خالل مددد  اإلعجاب تثري، ةددددتقلي  
  الديت  – تنوعهدا  علدى – هددددد شيصيات  ا ددددد أه بدذل   حمققدا ،  مكاب اتده  هدددمعانات   ميلة اد ددددجه
 علدى  اددددد جمتمعه ددد  مطام ةددددد تلبي مد   رااط يددف ةدددالشيصي اددددحاجاته اعدددإشب ادددخالهل  ددم توخ 
 الدديت البددؤرة هددي  رةددددكددالف) لتكددون، ا دددددالعقب  دددددك  ددددددم دددد الرغدد علددى، الددوطين وىددددداملست
 .للبطولة الشام  اإلطار -الكات  ل ى _ متث  كونها، املواقددف تل  جمم  تستقط 
 ةدددد ر ا  يدفد   ، ددد محي) هدددد لص  ق الز جيدة  احليداة  خصوصدية  يف  رالقسد  سدعي   تد خ    حادثة
  دددد ل  ،القدددد الط)دب دد ةالعق تكام  اىل  قائعه آل  ذ دددد ال، فرمان طعمة لغائ   أصوا  ةمخس)
  طفد    إمندا ، رددد الظاه يدفد   بد     ددق كما، اإلنسانية املشاعر  دددعم ىددعل املباشرة ةددبال الل  كتف
 القوميدة  هددد خصوصيت  ددد ع فضدال ، العصر اندإنس بهموم تتص ، ةددداجتماعي    نفسية فكر ة ل  اف 
 سدجل  ، مور ثدة  اجتماعيدة  مواضدعا   عد   تعدرب  اهرظد مب   ثددد احل)  ددد  قائ ارتبط  إذ، ةددد البيئي
 أ حد   اددد كم، ةددد السلبي ر دددد مظاه  ددد بع ةدبسالم  النفسي الفكر   داليقي الهتزا   ةددددج   اصور
 ذهد   يف عائمدا  للحد ث  األساس املوضوع تر  ىددعل القاص حرص ب لي ، ةدددداخلاص هددرؤ ت بذل 
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 البقداء ) مبد أ  لتغليبده ، صدحيحا  فعلده  اددد م كان ه . لنتائجه  الرف  القبول بني  سعي ) قفاملث بطله
 ةددد ص اق بده  تربطده  ذ دددد ال محيد  ) املتعسدف    جهدا  م  املستغيثة  حليمة) بإنقاذ متمثال ،  صل ل
 ان هددد علي اندكد  أم. الشيصي هدددددد التوجي اإلصال  سب   ددك معه استنفذ  دد ق خصوصا، ةددمحيم
 بضر رة جمس ة، املتوارثة القي  برتجي  املتمث  ، ائ الق) املوضوعي  ددددالواق ا ددمبثالي اددملتزم  ظدد 
  يلقد  هددد  فائ ضدر رة   دددد ع الددد فض، املفدرتض  التشدرد   جتنيبها، املهز   األسر   دددللواق هدددددمراعات
 . 31) احلميمة ةددالص اق
  دددد التأم مد   امش  فضاء اىل، احملسوسة التقلي  ة م  اته م  باحل ث خرج – أذن - فالكات  
 ألصوا  ةدددلكثاف هددطرح عرب، السائ ة ةدد االجتماعي ةددالعرفي عا ضاملوا سالمة  ىددم يف  احل س
 بدالواق   إلحسداس  تسدتثري  متنوعدة  ة حضار ال ؤتسا ع  اإلجابة اىل تومىء اليت،  املعمقة املتع دة
 نفسدي  الذدمد  عد    البحد   الدتفكري  يددف ةدداملشارك ةددمهم ارئدددللق اتارك،  التطور  دد الزم ةددد البيئ
 عدامل  إجياد على العم  بغية، العيان يددف جير  مبا الش   موارد احلرية رددمشاع هدددبطالأ  قي  فكر 
 .املستمر للتغري تواق عصر يف، إشراقا اش   مستقبال، توا نا أكثر
 الضدفا  ) ةدددد ر ا  يف فاطمدة  بيد   يف  عبيد   كدا   ) اهلدارب  السياسدي  السدجني  اءداختف  حادث 
 العتبددارا  األسدداس يف  كدد   ددددل، السياسددي نشدداطه بسدد  ةدالسلطدد ظددارنأ عدد  اددددمتوار   األخددرى
  ضدم   ان ةددد السرد  هدددد بنيت خدالل  مد   ا لددد ح القداص  ان ذلد  ، فقدط  الكاتد   إليهدا  قص  ةددسياسي
 لعوامد   خبلقده ،  اجلمعدي  الفرد  بشقيها، ربضطامل هددددلعامل الواضحة رؤ ته م  اجانب نفسه احل ث
 حلمة م  حم دة ةدمحيم بوشائ  ترتبطال  د قائ خالل  ددددم،  الفين هدددددلعمل امل ه  اجلمالي الوعي
 اىل  عبيد   كدا   )بدد  دفد   إذ،  ةدددد بالعاطف  تص  آخر حملور هددبزج  إمنا، للر ا ة العام السياسي احملور
 ان غدري ، ةددددد العاطف ن اءدلد  هددد من تلبيدة ، تده   ج قاصد ا  فاطمة بي  م  الملظا جن  حت  ليال التسل 
 مدا  إ اء احلدادة   اجلنسية العاطفية فاطمة) رددمشاع ورددليص ذ دددده كا   ةدد اقع  ددم  دد نطل  ددالكات
 اددددد  جه ي ددددرح ثددرا ، ةددددع   سددنوا  ادددددمنه  ددددحرم.ةدددددمكبوت  هددواجس غرائددز مدد  بهددا  ددرتبط
 تهيبا، العقائ  ة لشعاراته خيانته ع  فظال، االجتماعية هدددددمسؤ ليات  ددم هدددد تهرب املتياذل يددال ع
  ددد م كثدر  منهدا  جانبدا   شوب،  قدةقل مفاهي  ع  بذل  معربة،  داجل   الواق  صعوبا  مواجهة  ددم
 بع ، السرد ة ت اعياتها ةدمنظوم م  اجانب ذل  س ج كما، اإلحساس يف  ةدد احل ةددالرؤ  يف التطر 
 ةددد أشار  بلغدة  قائلدة ، حسد     جتده  اللوصد  كاند   إمندا  تلد   خماطرته بأن  ي ددعب كا  ) اخربها ان
 أقدر   لوانده  ،أند   تكدون  ان مهمدا  لديس . رجد   إ .الرجد   اىل الرغبدة  داخلي يددف  تفرع : مكثفة
 القدوة  كد   لوجد    باختيدار   لديس  غيابد   لدوان :لفدأقو   أعدود .. مند   افدة ظن أكثر لكنه … عيين
 . 30)..على
 تتصد  ، ةددد  سياسي أخالقيدة  العتبدارا   خيضدعه ، للعاطفدة  اخاص اتصور علينا  عرض فالكات  
  هدي   ،ةددد فاطم) املثقفدة  بطلته تاركا، مسوغاته  توضي ، اجلان  هذا يف  مستو اته االلتزام حب  د
  تيحده  ان ميكد   ممدا  إطدار  يددد ف، احلد  د  تلد   ا دم  د  ال فيندة  اخله ل  ا استبطانها عرب بعم  تناق 
 فرضدته  إنسدانيا  امظهدر  بوصدفها ،ةددد العاطفي أ متهدا  ح  اىل السبي  تكتشف علها، املوضوعي الواق 
 .التارخيي الواق   تناقضا أمثاهلا  على عليها
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  ثددد احل ةددد بني سدرد   ضم  ذادده  التضمني) لنس  إمساعي  فه  إمساعي  الكات  استي ام ان 
 ةددددلبقي  السياسددي الفكددر  املوضددوع يددددف، ةددددالسابق العاطفددة موضددوع ل تعددا خددالل مدد ، الشددام 
 بوصفه – نعتق  كما – ف    إمنا،  ما فراغ  ءمل ا ، له العام اهل   ع  مبعزل  أ  مل، اإلح اث
 أ ر أ ضدا  عليده  بد ا  كمدا   33) داخلده  مد   املشده   عكس يفة بو تقوم اليت. .باملرا ا ةشبيه فنية  سيلة
 . 33) املضمنة القصة  ضيفة حت     يف جي  ان ر ه)
 طاقاته  ددع فضال العاطفي احملور خالل  ددم ةدددذاتي  رمبا، نفسية بطاقا  احل ث  قائ  شح  اذ
 العام املوضوع مب  ا  ادد عي  أعم  غورا ابع  الكات  رؤ ة ب   فق  هنا  م   االجتماعية الفكر ة
 الفندان  تأكيد   خدالل   ددد م انددددددد م كولد  )  رى كما جلية تب   الفين العم  مجالية ان ذل – ر ا تهل
 عرب ذل  اجمس ، عامله ؤ ةلر الفكر  املستوى م  جن  اىل دداجنب، هدعمل يف اجلوهر ة العناصر حركة
  آن يف  39)  الفرد ة اعيةاالجتم األسباب ع  حبثا،  أ ضا العاطفية الصبغة ذا  املتع دة مكوناتها إبرا 
 . اح 
 م  ادددتقلي   ح ثا  ك  مل،  عصر ة  ورم) ر ا ة يف املتعسف   جها م   سعاد) طالق  حادث
 العرفيدة  عا اضد للمو ةدددد الصارخ ةدددد باإلدان تنحصدر  ال،ةدددد معر ف اعتبدارا   بسدب  ، االختيدار  حي 
 التطددور مسددار تعميدد  يف ةدأهميدد أكثددر أخددرى    ددائف دالال  إىل خددرج  دددددددب، فحسدد  السدديئة
 إعدادة  اىل ةددددد امللح حباجتهدا  أحسد   الديت ،اسدعاد  ان ذلد   -الر ا ة هدددددددصورت كما – االجتماعي
 ادةددد إع خدالل  مد   ادددد إشباعه حا لد  . االجتماعيدة  الز جيدة :املضدطربة  حياتها اىل املطلوب التوا ن
 متطلعدة ، متفدت     عدي  ةددددد م ر س ةدددد بقناع   جها ع  باالنفصال اجل    مستقبلها لنظام اختيارها
 مد   -العامل يددددكل الرا   ذل  هلا أراد كما – عام بشك  اإلنساني ةأاملر لواق  إشراقا أكثر فاقآل
 ةأاملر موق  لتأكي  الفرصة اددمينحه بشك  الواق  م  ةددددالعالق صيغ حت    يف احلامسة اددمواقفه خالل
  انددد امل  ددد الواق ريتغدي  يف ادةددد احل ةددد املواجه صديغ  أثدر    ددد لق، ةدددد ال ائب تمد  اجمل ةددحرك م  التارخيي
 يف ندا ب مدر  كمدا ،  35) السدائ    العدريف  االجتمداعي  اخللد   لصدور  االستسالم ا ، التحفظ  ددع بعي ا،
 .ساب  موض 
 ىدالد  الالحقدة  بوقائعده  دفد   بد   األعرا   ب  فوق  عوم ح ثه   ع مل األمري عب  خضري فالقاص
 ةدددددحرك يف للمددرآة ر اد ددا د را تسددج ، ةددددحضار  قضددية مندده ليجعدد  املشددكلة جلدد  يف الغددوص
 صدنعته  امددد أحك حيدا ل   ددد ل هددد ان غدري ، األفض  غ ها بناء لصاحل ةدداملتعطل طاقاتها مستنفرا،عصرها
 احلد ث  دالال  كد  حت ة دددد  اح عم  ةدددملنظوم هددد قائع خض أ إذ، ذا  هددح ث بناء مراح  يف الفنية
 ادددد زا جم – ائ دددد الغ بالضدمري  ردددد الس أسدلوب  اد دددددد اعتم ان ذل ، ةددددموضوعي رؤ ة عرب الشام 
  ثددداحل  دددد قائ  دددم يئاورشدددد ص ان د ن – يدددالذهن  اددددداالرت صور ربدددع  احلاضر املاضي  دددبي
 كله ذل  افق   د افعه رييالتغ بصور املتعلقة، ةدددتاليال الوقائ  أسباب ع  بالكشف ةددداخلاص، األ ىل
 اللقدداء بوقددائ   بدد أ عندد ما السدديما،  التنددامي ةدباحلركدد البدد ء مهمددة أالحقددة  األحدد اث، احلدد ث
 آنئدذ   إ اهدا  تربطده  كاند   الديت   سدعاد _) دراسدته  ةدددد   ميل   ددددد خال) احملدور   هدددددبطل بني الص فة)
 – الثقافدة  يف لده  ئدا  كف،  العم  يف له  ميلة الطالق  دددبع ودددددلتع، توفي بال تكل   دددل، ح  عالقة
  عدي  يف متاثد   اددد كم – العاطفدة  صدو   لرتد د   اذدددددد منف  ةدددد اجل   الصورة هذ  م  الكات   ليجع 
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،  مجيعدا  هدددد أبطال موقدف  علدى  ةدددددد بأمان نعكسا   العل  يكل) اخلارجي الرا   عرب هدددنفس ملؤلفا
 بقائهدا  ا  عقد    ددد حب ممثلددددة ، الدذر ة   بلوغ احل ث بناء ةحرك يف  حر تها مص اقيتها فق   لذل  
 ال  لكد  ، ريالتغدي  فعد   اىل دفعتهدا  اليت النفسية سعاد حلالة الفين جتسي  م  الرغ  علدى، ةددددمفتوح
 يف اضدة  الغض بدالنقص  شدعورها  ةدددد طبيع ع   دددخال م  ادددحواره خالل م   إمنا  الوقائ  فعالاالب
 لدذل   سد ا  الطدالق  طلبهدا  حدادث   راء كدان   الددددذ  ، ةددد  العام اخلالصدة ، السدابقة  ادددد حياته جمم 
 مد   ضدجرة  نفسي أنا ث ".. :ئددلةقا، خال ا حتا ر هي فها ؟ النقص ذل  س   ه   د لك، النقص
  جد تها   دددد  ه: خالد  قدال .ثانيدة  مدرة  نفسدي  أجد   ان  حا ل  ل راسيت ع   طالقي  بع  حياتي
،  36)" ادر  ال: قالد   ابتسدم   اددد إنه اال  عتدذر  ان حدددددا ل ، ادددنظراته مغزى فأدر  هليا ؟تطلع 
 ةدددد بصيغ ألوصدفي  السدرد  ضدم   هدددد بقول، املسدتل   هدددد حب ودةدددد ع يددف هدددنفس جي   ددددل خراآل  هددو
 . 31)" جتا    مت  الذ املاضي الرمز سوى تك  مل ألي  عاد   حينما:"املياط 
   جتددده  قبد   مد    ،االسدطرالب  مواسد  ) ر ا دة  يف املتجدرب  القصدر  سدي   مد   الثدأر  اخذ  حادث
 بد  ر   القيام ع   بعز فدددده اال ىل الليلة م  كز جة االساس الشرعي حقها سلبها اليت، املضطه  
 الغددرض جتددددا    ضألغددرا األخددر هددددو احلددادث هددددذا جدددداء،النفسيددددة امراضدده نتيجددددة، كددز ج
 سلطددة مدد  االخر   انقدددداذ خالل مدد ، اخلاص بالضرر العددام الضرر لدد ف  خرج فقدد ، الشيصي
  نصحها كان طاملا الذ  احلكي  للرج  تؤك  جن ها اذ.الشيطانيددة  خمططاته الساحر ال جددال   جها
 ؟ عنه تسألني أرا )) منه  حيذرها
 .غليلي ألشفي 
 ..فقط
 غرس  فكلماتددد ،ثأرا هدددذا  كون لدد ،شر ر  م  العامل ختليص م  الب .. به تفكر ما ر أع
  32)   الناس احلياة حل  آخر معنى نفسي يف
 يف الراضدي  ورددد منص) القطداعي   دددد   ىددد عل  دددددددد عب) ال ددددالف ت ددمق ادثددددحل الربيعي  اختيار
  دددد ل، هددددد  تعسف هددد  جشع منصدور  إلطمداع  مقا متده  سب ب ح ث الذ  ، القمر االسوار) ةدددر ا 
 اىل ا ندددد ابوه)قر دة  فالحدي  دفعددددده  فدددي  بد ا  ادددد مل،  ددد حس الطبقدي  الصدراع  جتسدي     ددد هل  ددد ك
 بضدر رة ، االجتمداعي  وذدددد النف ذ  علدي  خدددد الشي) تد خ   لدوال  شيصديا  هدددد من الثدأر  على التصمي 
 ان  لديه ع اد إمن ، الفرد ) امداالنتق ج  ى ع م اخلطابي)احلوار خالل م  ليه ا موضحا، الرت  
  ددد م ليس ستنتقمون االنتقام ةددساع حتني عن ما:"قائال، الشام  اخلالص ةدددساع حتني حتى ر اظ نت
 ألهد ا   االختيدار  كدان  فق ،  31)"قتله  ذ  ددال اآلخر   الفالحني  ددك اج   ددم ب  ،  ددعب) اج 
 . االجتماعي الثقايف جلان با تتص  أخرى
   ددد مه مواقدف  مد   هددد تبع  مدا ، هدذا  امليتار ح ثه م لوال  ضم  جيم  ان الكات  حا ل لق 
 ةدددددددد ال الل ةدددددددالسياسي ةدددددددال الل ادددددددهم سدددددتنيرئي  ددددددددداللتي، هدددددددددتلت رىددددددددأخ إلحددددد اث
 عبد   الفدال   لدوعي  انعكداس  سدوى  تكد   مل، القتد   حلادثة مه   اليت  دددعب)فمواقف.االجتماعية
  صدور  ،تغديري   ةدددد  حما ل حت  ده  علدى  أصدر  ذ دددد ال، املسدتغ   الطبقدي  هد اقع حلقيقة الذاتي  إدراكه
 مسدتثمرا  للسدالمة  توخيدا  األرض  تر  رةدداهلج بضر رة هددل هددعم نصائ   ددم الرغ  ىددعل الكات 
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  ددد م السياسدي  التحدول  لعمليدا   امددد الع  الطاب ىددعل ةدددددللربهن، الصراع إبعاد رس  يف الفنية خربته
 اآلخدر    الفالحدني  موقدف  احلد ث  جس  فيما.اإلح اث ائ دد  ق ل شياص ةدددفرد   ددمشاه خالل
 ذ دددد ه يف أملعاصدر   يدددعل الشيخ)رظن ةبوج اقتناعه  بع  بالثأر ذددداألخ) الفرد  االنتقام ةدمسأل م 
 ريتغدي ب ذلد    جتسد  ، دددده عم اءددد أبن ةددد ملعارض إطفائه بع ،يةجن م  هاتف كز اج ادددسواه  يف املسألة
 ةدددداملرحل ةددددلطبيع السددلي  تشييصدده مدد  اددددمنطلق، هدددد أه اف هددددد مضمون،  مكاندده احلدد ث اندددد م
 .املؤلف ذل  صور كما التارخيية
   دددد ليالتق املفهدوم  لتغديري  ي ددد بالتمه، العصدر ة  رؤ تده  عد   التعدبري ، ح ثه م  الربيعي ه   لق 
 الدذاتي  رهددددااطا م  أنفسه  الفالحني م  شيصياته  عي يف بتحو لها  الب ء، الثأر لظاهرة السليب
 ددو وث   العراقي اجملتم  م  الواسعة الفئة هذ   ح ة م   عز ، عام اجيابي إطار إىل اخلاص) السليب
 عد   فضدال ، الضدياع  ةدددد فرقال  حد   يف  لوغهدا  بد ل ،تر د   كما حياتها بناء يف  تعا نها متاسكها م 
 ةدددداملناسب ةددددالفرص بانتهددا  متمددثال،للحدد ث السياسددي البعدد  دالال  ترسدديخ علددى الكاتدد  حددرص
 رؤ تان خالهلا تتزام  ثنائيه) ةددرؤ  ربدع ذل   ددك آنذا   دالقائ السياسي امظالن ةددإل اح اددموضوعي
 . بلسانها ذاتها  ع سرد م  الشيصية تق مه مما  داخلية الرا   م  خارجية
 عدرب   مندو   هددد ح ث بنداء  يف الشدام   التدأثري  ذا  علدي  الشديخ ) ةددد شيصي ان تهاف الكات  ان غري  
 عفض ا، هدنفس احل ث متاس  يف سلبا اثر مما، املطلوب الفين بالتماس  ظحت مل،املوضوعية الر ا ة
 القر  دة  بيئته   خصائص يه  ع مستوى حي   ددم،  ادبه بالقائمني  صلتها،  قائعه ترابط أسباب
 .املتحركة احلياة ع    بع 
 ةددددمسؤ ل غددري ةددددبرؤ  اددددحمكوم –  ب ددددع) الفددال  يدعلدد الشدديخ هددددب  نصدد  الددذ  الوقدد  ففددي 
 الشدديخ مليدداطر ءادر ةددددامل  ن ىدالدد  النددز   بدداحلقوق ةدددداملطالب عدد  التيلددي بضددر رة – ةد استسالميدد
 املسددتو ني ىدعلدد، السددليب الثددأر مفهددوم ريلتغددي املعاصددر يدالوعدد أداة ر ادخيتدد بالكاتدد  إذا،  املتسلددددط
 السدحر ة   االستجابة الصاغية ذاناال  ج   اليت، هل  تهظموع خالل م ،  السياسي االجتماعي
 الدوعي  يف العدادة  هدذ   تغلغد   مبد ى – نفسده  الكاتد   علد   مد   الدرغ   علدى ، القياسدية  السدرعة  بهذ 
 الرؤ دة  عدرب   كامد  ) لسدان  علدى  ا رد  مدا  بد لي    31).فالحدي  اصد   مد   نده بكو القر ة ألبناء اجلمعي
 أدى فقد   هندا   مد   30) للثدأر  طلبدا  السدلطة  م  الساخنة املواجهة استمرار ضر رة م  الذاتية ال اخلية
  ددد م احلد ث  اءدبند  ةعد بطبي اإلخدالل  اىل، مواقفها  بع  ، علي الشيخ) شيصية  عي بني التناق 
 مددد   مد   التفاعدد   صد ق  االرتبدددددداط  ذاددد ه  ددددد ع ابددد غ إذ،الواقد   ةددد حبرك عددده ائ اق ارتبداط  حي 
 باملهداد  االحتكدا   فرصدة  هلد    تي  ان د ن املنشدود الفكدددر  بالتحول النهوض مهمدددددة بدده ارتبط 
 هدذ    مبث  التحوال  تل  مث  لتقب   تطور  هلوالء اجلمعي لوعدي املطلددددوب  احلضار  التارخيي
  تفا   الواق  المياء  رؤاه  تع د م  الرغ  على املعاصرة الر ا ة كتاب ان يف غر   ال.  السرعة
  غدري  املرئيدددة  الواقددددد    دواهر  مد   التطدور  علدى  ال اللدة  يف ا غداال  األبعد   اكتشا  يف الفنية ق راته 
 لالنعكدداس املالئمددددة الفنيددددددة دددددددةالتعبري  االداة انتقدددداء فددددي مسددتو اته  تعدد د عدددد  فضددال املرئيددددة
 متطدورة  حضدار ة  مواقف ع ، سبقهدد  م  خددال   عددرب ا ان استطاعوا فانه ، املكثددف االحيددائي
 الفنيددة   قد راته  ، الثرة ال اللددة ذا  للح اث بأنتقائه  شام  انسساني منظور عرب بالتأمددد  ج  رة
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  كداد ، العقددد ة   بندددداء  احل ث اختيار يف الفنيددة الر ا ددة فموقددف، الواقدد  ع  التعبري على املتج دة
 الددددذ   املوقدف  عد   خيتلدف  حضار دددا موقفددا تعكس النها الفنيددة غري الر ا ة ملوقف مناقضددا  كددون
 دةاالنسانيددددد  التجربدة   احدرتام  التقاليد   علدى  الثدددورة  حيد   مدددد   االخدرى  الر ائية االشكال تعكسدده
 ملسندددا كما.  33)" الفرد  احلس  احرتام  التعميما   اجملردا  املثاليددا   رف  الواقددد   مواجهددة
 للشيصديا   االصيلددددة   االصدوا   تع د دة )علدى  منهددددا  الكدثري  اعتمددددداد خددالل م  ذل  م  جانبا
 قيمة ذا   كلما  مواقف عبدددر، متنوعة عوامل م  هلددددا ملا  الوعي اشكددددال تع د ة) ع  املنبعثة،
 ما حادثدددة خالل م  بعضها م  االن مدداج اىل التفضي،  متكافئة نظر  جها  ع  تعرب كاملدة داللية
 يف مدثال  ذلد   بد ا  كمدددا ، حدرة  فكر دة  بتع د دة   امنا بها القائمني مواقف  تطاب   قائعه توافدد  عرب،
 مدددا  ا ،  33) لفرمدددددان   اصوا  مخسددة) ر ا ة فدددي  ،محي )   جها م   حليمة) طالق حددددادث
 مد   امساعيد   فهد   امساعيد   الكاتد   اقامددده  الدددذ ،  الطو دد  السرد  النسي  تضمنددده-03-
  قائعدددده   حطط لددده  مهددد ،  العمال ا راب شه  الددذ ،  املصن  م  ر دار سرقدددة حادث خاللدده
 حددرص اذ، اجلددائرة للسلطدددددة ممثدد  بوصددفه مندده انتقامددا ، عبيدد   كددا ) اهلددارب السياسددي السددجني
  االقنداع   الرجحان االهمية م  متوا نا ق را احيانا  املتبا نة ب ، املتع دة االصوا  مين  ان الكات 
 لتأكيد   املقنعدددة تنفيذها مبسوغا  مشفوعة  عبي  كا  )  عي يف شاخصة احل ث  قائ  ب   كما، 
 نظدر  لوجهدا   خمالفدددة  مؤشدرا   عدددد   فاطمدددة ) مواقدف  اسفر  فيمددا،  نظر  ددددا  جه سالمدددددة
  39) املوضدوعية  باملسدوغا   – األخدددرى  هدي  – مقر ندددددددة ،  ذاتدددده  احلد ث  ابعددددداد لتح   ، كا  
  راقدددد  موضدوعه  ميدن   ان يف املؤلدف   فد   فق  هنددددا  م . العرض عمليدة يف التكرار عنصر مستثمرا
 بتعميد  ، اجلمدددددالي  العنصدر   احكامده ، جهدة  مد  ،  الواقد   حبركددة  ربطده  عرب،  االهميدددة يف مناسبا
 شيصديتيه  مد   لكددد  األنش اد  قوة،  األثار  األستثناء طابدددد   منحها ال الليددده احلدد ث أبعددددددداد
 .مالعا الر ائي احل ث أ جه م   متبا نني  جهني بوصفهما الرئيستني
 اختيدار  ةددددد بطبيع متجسد ة  الر ا دا   هدذ   طداب    مسد   الديت  هددددد الفني اخلصدائص  هدذ   جمم  أن
 دد  جداء  ، املتعد دة  األشدكال  ذ  ي ظد التن خالل م  العق    بناء عرضه  أسالي  للح ث أصحابها
 االجتدا    دانتهجد  الديت  أملعاصدر ،  ةددد الر ائي األعمدال  سدائر  مسا  ع  صادقا تعبريا د بعي  حدددد  اىل
،  الشدواه  ب فنيتمكد  ةدددالسالف ا ددددالر ا  ةددددراس على ندددداه االقتصار ثرناآ ادددأنن غري، 35) نفسددددددده
 ا  سياسدية  داللدة  ذا  – ذلد   ب ا اددددكم – تكون ان على إلح اثها عرضها يف مجيعا حرص  اليت
 .متحضر إنساني ارددددإط يف، ددددامبجموعه ا  نفسيدددة ا  عاطفية ا  اجتماعية
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 1051\0111لسنه\بغ اد\احلر ة دار\الربيعي جمي  لرمح  عب ا، القمر االسوار 31)
 .051 : االسوار القمر 31)
 .339:نفسه  30)
 .19 :مصر يف العربية الر ا ة تطور  33)
 .329 – 323 :أصوا  مخسة  33)
 .011 – 011 :االخرى الضفا   39)
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  للمطليب)  الظامئون  الر   االشجار،   عباس ضريخ
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 .اخلفية العيوب إطار يف اجلزاء -:الثاني املطل 
 .امل نية املسؤ لية قواع  إطار  يف اجلزاء -:الثال  املطل 
 .باألعالم بااللتزام امل    إخالل عن  القانونية ال ائ  ضمانا  تقيي  -:الراب  املطل 
 
 :اخلامتدة



 
 االلكتدر ني العقد  فددي باألعددالم االلتددزام 

 

211 

 املقـدمـة
 لد  ه   لديس  املتعداملني  م  الكثري ان النقاش،  قب  ال بشك  أ ض  االقتصاد ة، احلياة تعقي  ان
 فعاليتدده  مدد ى  عيوبدده ه مواصددفات عليدده  املعقددود بددالعقود الكاملددة لإلحاطددة اخلددربة مدد   كفددي مددا
 ا  املندت   مد    خاصدة  املسدتهل ،  حلما ة متع دة  سائ  احل  ثة التشر عا   ضع  لذا  خطورته،
 عد   تدت   الديت  تلد    خاصدة  العقدود  يف بداألعالم  االلتدزام  الوسدائ   تلد    م  احملرت ، املهين البائ 
 شدبكة  عدرب  ح  ثدة  الكرت نيدة  ئ بوسا  ت  الذ  العق   هو االلكرت ني، العق  اكثر  خبصوصية بع ،
 .االنرتن 
 اال  درى  ال املستهل  ان حي (web site) االلكرت ني املوق  طر   ع  تت  اليت العقود سيما ال
 املوقد   يف معلومدا   مد   البدائ   ا  املنت   عرضه ما اال عنها  عل   ال لسلعة كنموذج معر ضة صورة
 .االلكرت ني
 :البحث مشكلة
 بعد   ان اال االلكرت نيدة  العقدود  يف ضدر ر   امدر  االلكرت ندي  العق  يف باالعالم االلتزام كان ان
 ان عدد " فضددال تنظيمدده، يف تفصدد  مل ا  اليدده تتطددرق مل االلكرت نيددة بالتجددارة اخلاصددة التشددر عا 
 مل االلكرت نيدة  بالتجدارة  اخلاصدة  التشدر عا    حتدى  االلتدزام،  هدذا  مثد   يف تبح  مل امل نية القوانني
 خدالل اإل على املرتت  اجلزاء حت    ع " فضال  اض  بشك  االلتزام هذا مضمون حت    لىع تعم 
 مفهدوم  توضدي   علدى  خالهلدا  مد   نعمد   دراسدة  اىل االمر فاحتاج به، امل    جان  م  االلتزام بهذا
 ابغيد  مد   خمالفتده  علدى   رتتد   ان ميكد   الذ  اجلزاء حم د   االلكرت ني العق  يف  باالعالم االلتزام
 .االلكرت ني العق  يف باالعالم االلتزام خمالفة على املرتت  االثر حي د الذ  الواض  الصر   النص

 :البحث منهج
 احل  ثددة، االلكرت نيددة التشددر عا  اىل باالسددتناد املوضددوع دراسددة علددى البحدد  هددذا يف سددنعم 
 اخلاصدة  التشدر عا   يف الدنص  اعو ندا  كلمدا  خاصدته،   العراقدي  املد ني،  القانون بقواع  مستشه   
 عند   ،القضداء  اليده   ستن  ان ميك  اليت العامة الشر عة ميث  امل ني القانون الن االلكرت نية، بالتجارة
 .كالعراق ال  ل م  الع    يف االلكرت ني التشر   غياب ا  اخلاص النص  جود ع م
 تعر فدا  لده  جند   مل حيد   ،االلكرت ندي  العقد   يف بداالعالم  االلتدزام  مفهوم حت    اىل ب ا ة سنعم 
 العقددود يف بدداالعالم االلتددزام  عددين فمدداذا االنرتندد ، شددبكة عددرب تددت  الدديت للعقددود بالنسددبة´خاصددا
 منهدا  املتعلد   سدواء  االلتدزام  هدذا  مثد   لقيدام  توافرهدا  جيد   الديت  الشر ط على نعرج ث  االلكرت نية؟
 بهدا   د لي  ان جيد   الديت  املعلومدا   وع ند  بداالعالم  االلتدزام  نطداق  كذل  حم د   امل   ، ام بال ائ 
 اجلدزاء  لبحد   فسنيصصده  الثداني  املبح  اما ا ل، مبح  يف كله هذا لل ائ ، االلتزام بهذا امل   ،
 .االلكرت ني العق  يف باالعالم التزامه بتنفيذ امل    إخالل على  رتت  ان ميك  الذ  امل ني
 قبدد  مدد  العقدد  ابطددال امكانيددة مدد ى اال ل ثددالث حمددا ر إطددار يف اجلددزاء هددذا نتصددور ان  ميكدد 
 لد ى  تكدون  الدذ   الدوه   اعتبدار  ميكد   فهد   االرادة، بعيدوب  اخلاصدة  القواع  اىل" مستن ا املستهل 
" تغر درا  ا " غلطدا  صحتها، ع م ا  االنرتن  شبكة على املعلوما  كفا ة ع م ع   النات  املستهل 
 .املستهل  ملصلحة العق   وقف ان ميك 



 
 

218 

 اخلامس الع د
 

 تقصدري  اعتبدار  ميكد   فهد   عيوبده   كدذا  عليه املعقود مواصفا  ك   شم  ان جي  العالما ان ث 
 العقدد  بضددخ االخددري لتمسدد " سددببا  العيددوب املواصددفا  بتلدد  املسددتهل  إعددالم يف احملددرت  املهددين
 الديت  امل نيدة  املسدؤ لية  يف فيتمثد   الثالد   احملدور  امدا  ثدان  حمدور  يف هذا اخلفية، العيوب ضمان ب عوى
 سددب  ان" خطددأ  عدد  الدذ   االلكرت نددي العقدد  يف بدداالعالم بدااللتزام  خدداللاإل علددى ترتتدد  ان كد  مي
 .ضرر م  اصابه عما بالتعو    طال  ان له جا  للمستهل " ضررا
  ه  ،االلكرت ني العق  يف الرجوع يف احل  هو عنه االجابه على سنعرج الذ  االخري  التساؤل
 متدن   الديت  االخدرى  الضدمانا   اىل  ضا  ضمانه  ع   ه  باالعالم، مبااللتزا عالقة احل  هذا ملث 
 االلكرت ني؟ العق  يف للمتعاق 

 االلكرتوني العقد يف باالعالم االلتزام مفهوم:االول املبحـث
 جمموعددة حتدد   ندد رج العقدد  هددذا فمثدد  االلكرت نددي، العقدد  يف خصوصددية بدداالعالم لاللتددزام ان
  املتعلد   ،0111 سدنة  الصدادر  اال ربي التوجيه م   3) املادة عرف    ق بع ، ع  تت  اليت العقود
 أ )  بقوهلدا  بعد   عد   التعاقد   ،(Remot  contract)  بع  ع  تت  اليت العقود يف املستهل  حبما ة
 عد   بالبي  اخلاص التنظيمي طاراإل خالل م   مستهل  مورد بني  ت   اخل ما  بالسل  متعل  عق 
 االتصال  سائ  م  اكثر ا   اح ة باستي ام  ت   الذ  املورد،  نظمها اليت ما اخل  تق    ا  بع 
 . 0)التعاق  امتام حتى االلكرت نية
 فالعقد  .  3)"جز ئيدا  ا " كليدا  الكرت نيدة  بوسائ  انعقاد   ت  الذ  االتفاق هو االلكرت ني العق  ان
 االلكرت ندي  التبدادل   باسدتي ام  نرتند  اال شدبكة  عدرب  بدالقبول  االجيداب  التقداء  عملية هو االلكرت ني
 .عق  ة التزاما  انشاء به    البيانا  للمعلوما 
 لديس   املستهل  بع ، ع   ت  العق  هذا مث  يف  البيانا  املعلوما   تبادل ان  تض  ذل   م 
 ةبالسدلع  اخلاصدة   املعلومدا   البيانا  ك  على التعر   ر   لذا املنت  م  مباشر مكاني تواص  على
 املوقدد  يف عرضددها طر دد  عدد " غالبددا عليهددا التعاقدد   ددت   الدديت الشددبكة علددى املعر ضددة اخل مددة ا 
 االنرتن ، عرب تت  اليت العقود يف باالعالم االلتزام اهمية تظهر هنا  م  ،(web site)  االلكرت ني
 شر طه  بيان  فهتعر خالل م  االلكرت ني العق  يف باالعالم لاللتزام مفهوم حت    على سنعم  لذا
 .ثالثة مطال  يف  ذل  نطاقه  حت   

 االلكرتوني العقد يف باالعالم االلتزام تعريف :االول املطلب
 مثد   توضدي   سدنحا ل  لدذا  االلكرت ندي  العق  يف باالعالم االلتزام معنى حي د قانونيا نصا جن  مل
 عامدة  بصدورة  العقدود  يف إلعالمبدا  لاللتدزام  الفقهيدة  التعار ف بع " ا ال مستعرضني التعر ف، هذا
 االلتدزام   خصوصدية  االلكرت ندي  العقد   علدى  ذلد   بعد   معدرجني  املسدتهل   حلما دة   سديلة   باعتبار 
 . إطار يف باالعالم
 ان  3)  البياندا   باملعلوما  باالدالء التعاق   قب  االلتزام)  بانه باالعالم االلتزام بعضه  عر 
  ما باالعالم االلتزام ملفهوم اكثر حت    اىل حيتاج حي  االطالق  م نوع  فيه عام التعر ف هذا مث 
 .االلتزام بهذا امل    بها  لزم اليت  البيانا  املعلوما  هية
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 خمداطر  مد   م مأ يف املستهل  بوض  املهين ا  ت املن التزام)  بانه عمران السي  حمم  السي   عرفه
 كد   للمسدتهل   املهدين  ا  املندت    دبني  ان  تطلد   ما  هو خ مة ا  سلعة اكان  سواء له املسل  املنت 
 . 9)  له املسل  للشيء العاد ة بامللكية مرتبطة تكون اليت املياطر
 مد   العقد   حمد   بهدا   تسد   قد   الديت  اخلطدر  فكرة على ركز انه حي  كذل ، منتق  التعر ف  هذا
 املستهل  محا ة  كيفية اخلطرة  باملنتجا فقط متعل  باالعالم االلتزام حمور فجع  خ مة، ا  سلعة
 متعدد دة بددامور  تعلدد  بدداالعالم االلتددزام ان حيدد  صددحي  غددري  هددذا املنتجددا ، تلدد  خطددورة مدد 
 ذلد   يف املستهل  رضى يف  ؤثر ما  ك   استعماالته العق  حم   مواصفا  املنت  شيصية كتح   
 .املنت  خطورة م ى بالطب  ضمنها  م  العق 
 بك  املشرت  البائ   عل   مبوجبه التعاق  على السابقة املرحلة يف  نشأ التزام)  بانه اخر ن  عرفه
 جاندد  مدد  حددر رضددا ليصدد ر  ذلدد  ع مدده مدد  التعاقدد  ابددرام يف قددرار  علددى ثرؤ دد ان ميكدد  مددا
  . 5) املستهل 
 عالمباال اللتزاماف  املشرت  البائ   عل )  بقوله البي  عق  على ركز انه التعر ف هذا على   عاب
 حصدر  ميكد   فدال  معدني  عمد   ا  خ مدة  ا  سدلعة  علدى   درد  عقد   أ   امندا  البيد   عقد   علدى   قتصر ال
 يف املسدتهل   بداعالم  التزامدا  املد     علدى   وقد   بداالعالم  االلتدزام  ان. سدوا   د ن البي  بعق  التعر ف
  اليت،ابرامده  املدراد  بالعق  املتعلقه اجلوهر ه املعلوما  بكافة  صادقا صحيحا اعالما التعاق   ر  
  بوسائله بها االحاطه ع   عجز
 .  6)بالعق  رضاؤ  عليه ليبنى اخلاصه
 العقدد  اطددرا  ان ذلدد  خاصددة اهميددة االلكرت نددي العقدد  إطددار يف  املعلومددا  البيانددا  تكتسدد 
 الشدبكة  عدرب  عدادة  التعاقد     دت   االنرتن ، شبكة هي بينه  فيما التواص    سيلة" مكانيا ناع  متب
 بصدورها  (chat)  احملادثدة  ا  (e.mail)  االلكرت ندي  الرب د   طر د   عد   املراسلة منها متع دة بوسائ 
 عد   التعاقد    ت  ا  الكرت نية،  سائط م  متوافر ماهو حبس   الصورة بالصو  ا  بالكتابة املتع دة
 يف االهد   لصدورة ا  هدي  (web. Site)  االلكرت ني املوق  عرب للجمهور املوجه العام االجياب طر  
 سدل   مد   معدر ض  هو ما  رى االلكرت ني املوق  دخوله عن  املستهل  ان ذل  االلكرت ني، التعاق 
 مد   املوقد   ذلد   خدالل  مد   البدائ   ا  املندت   لده   ق مده  مدا  اال عنها شيء أ   عل  ال  هو  خ ما ،
 شديص  هدو  ،"غالبدا  االخدر،   الطدر   حمدرت   مهدين  هدو  العقد   اطرا  اح   ان خاصة معلوما ،
  وضد   ان البدائ   ا  املندت   عدات   علدى   قد   ث   م  اخل مة، ا  السلعة بتل  كافية درا ة ليس عاد 
  مثدال  العقد ،  حمد   اخل مدة  ا  السدلعة  بتلد   املتعلقة  املعلوما  البيانا  كافة" الكرت نيا للمستهل 
 خطورتهددا جددة در االسددتعمال  خددواص اسددتي امها  طر قددة السددلعة تلدد  مواصددفا  حيدد د ذلدد 
  كافيدة   اضدحة  صدورة  للمستهل  تعطي اليت االخرى املعلوما   كافة فيها املتاحة االمان   سائ 
 .للمستهل " صحيحا" رضاءا ون تك العق  حم  ع 
 املتفدا ض  العقد   طدريف  بدني  التكدافؤ  ع م يف اساسه جي  االلكرت ني العق  يف باالعالم االلتزام ان
 االلتدزام  خاصدة  بصدفة  احملدرت   الطدر   علدى   لقدي  ممدا    ر فده  العقد   بعناصدر  العل  حي  م  عليه
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 كاملدة  درا دة  علدى   تصدر   حتدى  بالعقد   املتعلقدة   البياندا   املعلومدا   بكافدة  االخر للطر  باالدالء
 .  1) النية  حس   الشفافية بالوضو  التفا ض  تس   لكي
 يف معر ضدة  صدور    درى   إمنا،شدراؤها  املدراد  السدلعة   درى  ال االلكرت ندي  املوقد   عرب املتعاق  أن
 لتل   النق   السعر الشراء عملية أمتام  كيفية مواصفاتها ع  املعلوما   بع  السلعة لتل  املوق 
 بياندا   االلكرت ندي  املوقد   عدرب  البدائ   أعطداء  حكد   ع  التساؤل  ثار هنا  م . املستهل  إىل السلعة
 املتعاقد   دفع   اليت  استي اماتها  خصائصها السلعة تل  ع  صحيحة  غري مغلوطة  معلوما 
 هندا  فمد   األحيدان؟  بع  يف القليلة ا  اخلاطئة املعلوما  تل  تأثري حت  العق  إبرام إىل  املستهل )
 شدبكة  عرب  التعاق  عامة بصورة بع  ع  تت  اليت العقود يف باالعالم لاللتزام اخلاصة األهمية تتض 
 علدى   إق امده  املسدتهل   رضدا  تدبين  الديت  هدي  املعلومدا   تل  مث  ان حي  خاصة، بصفة االنرتن 
 .االنرتن  شبكة عرب التعاق 
 سداب   اجيدابي  التدزام )  بانده  االلكرت ندي  العق  يف باالعالم لاللتزام" تعر فا نعطي ان ميك  سب  مما
 عربشدبكة   املسدتهل  حيديط  بدان  ، احملدرت   املهين) امل    على  فرض االلكرت ني،   العق  ابرام على
 ان ميكد   اخدر  اعتبار  ا   املورد املنت   شيصية العق  مبح  املتعلقة  البيانا  باملعلوما  االنرتن 
  .بالعق  الرضا اىل    فعه املستهل  يف  ؤثر

 االلكرتوني العقد يف باالعالم االلتزام شروط: الثاني املطلب
  تعل  اح هما بشرطني" الكرت نيا التعاق  إطار يف باالعالم بااللتزام اخلاصة الشر ط حصر ميك 
 باملعلومدا  " جداهال   كدون  ان بد   فدال  االلكرت ندي،  العقد   يف املسدتهل    هدو  االلتدزام  بدذل   بال ائ 
 بددذل  باملدد     تعلدد   الثدداني العقدد ، بددذل  رضدداؤ  لتكَّددون ضددر ر ة تكددون  الدديت بالعقدد  اخلاصددة
 الد ائ   ته  اليت باملعلوما " عاملا حمرت ، مهين" الباغ  هو امل   ،  كون ان  ستلزم  الذ  االلتزام
 .بالعق  قبوله يف  تؤثر

 بالعقد رضاه يف تؤثر اليت باملعلومات الدائن جهل: االول الفرع

 توافرها الواج  باملعلوما   تعل  فيما  ذل  العق  ة املراكز يف تكافؤ ع م هنا   كون ما" غالبا
 عدرب  بيعده  املدراد  للمندت   صدورة  سدوى  عدام،  كأص  املستهل ، امام تظهر فال االلكرت ني، العق  يف
 رضدا   ليكدون  كافيدة  معلومدا   اىل املنتدوج  طدر   الدذ   الطدر   مد   حيتاج ث   م  االلكرت ني املوق 
 .العق  بذل 
 قضد    بدذل   اسدتعماله   طر قة املنتوج بذل  مفرتض فعلمه" حمرتفا" مهنيا املستهل  كان لو اما
 ال بهدا " خاصدا " امسدا  حتمد   الديت  للمنتجدا   املندت   البدائ   بدان . " هلدا  قرار يف رنسيةالف النق  حمكمة
 صدفته  حبكد   عليده  جيد   الدذ   املشدرت   شيص مواجهة يف االستعمال طر قة  رف  بان" ملزما  كون
 .   2) " االستعمال هذا صيغة" جي ا  عر  ان املهنية
 باملعلومدا   املتعاقد   علد   اسدتحالة  اىل ملسدتن  ا اجلهد   يف العق  ة باملعلوما  ال ائ  جه    تض 
 مبثد   بإبالغده  جتاهده  امل    التزام  نتفي املعلوما  بتل  علمه حالة ففي  عليه العق ، البرام الال مة
 احملدرت   غدري  املتعاقد ،  علدى  معهدا   سدتحي   الديت  هدي  هندا  بهدا  املقصود  االستحاله ،املعلوما  تل 
 الديت  العقدود  يف ذلد    كدون  مدا "  غالبدا  العقد   حمد   بالشديء  املتعلقدة   البيانا بكافة  عل  ان بالطب ،
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 حيدا ة  يف  هدو  العقد   حمد   الشيء با صا   عل  ان عليه  ستحي  فال ائ  شيء، اعطاء حملها  كون
 على  لقي مما ،(Internet)  ال  لية املعلوما  شبكة عرب التعاق  يف  تحق  ما  ذل  االخر، الطر 
 .ابرامه عن  بالعق  املتعلقة املعلوما  بك  باالفضاء" اماالتز امل    عات 
 عند   االخدر  للمتعاقد   باملعلومدا   باالفضداء  االلتدزام  رفد   اىل الفرنسي القضاء ذه  ذل   م 
 . 1)بها علمه سبي  يف صعوبه هنا  تك  مل انه أ  املطلوبة باملعلوما  علمه سهولة بسب  معه التعاق 
 الثقددة اىل املسددتن  اجلهدد  حالددة يف العق  ددة باملعلومددا  لدد ائ ا جهدد   تضدد  ذلدد  عدد " فضددال
 اىل فبالنسبة. االطرا  صفة اىل ا  العق  طبيعة اىل اما مستن ة املشر عة الثقة هذ   تكون املشر عة،
 حيد   املتعاق ة االطرا  مصاحل فيها تتعارض ال عقود توج  العق  طبيعة اىل املستن   املشر عة الثقة
 علدى  تقوم اليت العقود ا  الوكالة عق  ذل  مثال االخر الطر  اللتزام"  مكمال طر  ك  التزام  ع 
 عقد   ففدي  العقدود،  هدذ   اطدرا   بني ثقة  جود م  ب  فال العم    الشركة كعق  الشيصي االعتبار
 كيد  الو اىل املنوطدة  بالتصدرفا   تتعلد   الديت  البيانا  بكافة الوكي   عل  ان املوك  على ب  ال الوكالة
 قد   كدان  اذا الشر   افالس عن  منهما ك   بط  حي   العم  الشركة لعق   بالنسبة احلال  كذل 
 بالعمد   املدرتبط  صدفاته  العامد   اخفاء عن  العم  عق  بطالن  كذل  التعاق  عن  هذ  حقيقته اخفى
    01)  امتامه اليه املنوط
 اليت املعامال  يف املشر عة بالثقة فتتمث  طرا اال صفة اىل املستن ة املشر عة الثقة اىل بالنسبة اما
 ال اصدر  مراعداة  العقد   تفاصدي   بكد   االخدر  الطدر   اعدالم  تسدتلزم   اليت  الفر ع االصول بني تت 
 . 00) افرادها             بني تشي  اليت احملبة  ر ابط القرابه
 االهميدة،  مد   رجدة د علدى  املد   ،  بهدا   لتدزم  الديت  املعلومدا ،  تلد   تكدون  ان كدذل     شدرتط 
 باالقبدال  االلكرت ندي  بالعقد    رضدا   يف  دؤثر   اضد   بشدك   بهدا  علمه ع م ان حبي  لل ائ ، بالنسبة
 .باالعالم بالتزامه االخر الطر  م  خاللاإل  تحق  ث   م  اخل مة، ا  السلعة تل  على
 ا  اخل مدة  أ  سدلعة لل  البيد   الرت  د   ا  اإلنتداج  جهدة  ا  العقد   مبحد   متعلقة معلومة أ  فان لذا
 تدؤثر  إن شدأنها  مد   التعاقد   بشر ط متعلقة أخرى معلوما  أ ة أ   إغراضه املنت  ذل  استي اما 
 تضدليله  ا  جهلده   ان االنرتند   شدبكة  علدى  املفا ضا  فرتة خالل املستهل  إرادة يف مباشرة بصورة
 .العق  ذل  أبرام اىل   فعه ق  املعلوما  تل  ببع 
 املسدتهل   نظدر  يف مهمدة   غري ثانو ة االلكرت ني املوق  يف عنها املعل  غري علوما امل كان  لو ماأ
 هو املستهل  كان اذا خاصة املستهل  اىل عنها باإلفصا  البائ  على االتزام هنا  بان القول ميك  فال
 .عاق الت حم  اخل مة ا   السلعة بالعق  املرتبطة املعلوما  تل  ببع  معرفة  ل  ه مهين" ا ضا

 العقدية باملعلومات املدين علم: الثاني الفرع

 هدذا  لبياندا  " جداهال  ال ائ   كون ان باالفصا  االلتزام لقيام  كفي ال انه اىل  03)بعضه   ذه 
  بها لعل  هذا شان م   كون  ان  البيانا  املعلوما  بتل " عاملا امل     كون ان  شرتط  امنا العق ،
 العلد   هدذا  ان بدالقول  ذلد   مد   ابعد   اىل االجتدا   هدذا    دذه   ب  االخر،  الطر رضاء على التاثري
 على  ق  االلتزام بهذا امل     ان االخر الطر  رضاء على التاثري شانه م   كون ان الب  باملعلوما 
 .العق  هذا يف لل ائ  بها االفضاء ميكنه حتى املعلوما  هذ  ع  التحر  كاهله
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 باالفصا  االلتزام لوجود باملعلوما  امل    عل  ال كفي انه ذل  على "بناء القول ميك  ث   م 
 تكون ان م " سابقا ا ضحنا  ما مؤداها جوهر ة حبقيقة العل  هذا  قرتن ان جي   امنا املعلوما  ع 
 علدى   وقد   ممدا "مسدتنريا " رضداء  بالعقد   ال ائ  رضاء يف تؤثر عنها االفصا  جي  اليت املعلوما  هذ 
 املعلومدا   بتلد   اعالمده  ثد    مد   الد ائ   الطدر    هد   عما  االستعالم التحر   اج     امل عات 
 الشدرط  هدذا    تضدم   للد ائ ،  بالنسدبة   اهميتهدا  املعلومدا   بتلد  " عاملدا  املد      كون ان جي   لذا
 عدات   علدى  الكتمدان   عد م  بداالعالم  االلتدزام  فيقد   املسدتهل   ع   03)للحقيقة الكتمان ع  االمتناع
 اىل حتتاج السل  بع  هنا  ان حي  التعاق  حم  م  بينه على  كون لكي االخر للطر  املهين بائ ال
 وند ك ق  ا  ماهيتها ملعرفة فنية خربة
 االلتزام هذا  راء م  اهل    ربر مما  املستهلكني املهنيني بني العق  ة املراكز يف تعادل ع م هنا  
  09)باالعالم

 عد   باملعلوما ، باالفضاء بااللتزام امل    عات  على العكس الثبا  ابلةق قر نه  ض   تعني لذا
  االعتد اد  املسدتنري  احلدر  الرضداء  تكدو    يف  ضدر رتها  اهميتهدا   مد ى " ا ال املعلوما  بتل  املعرفة
 .العق  انعقاد تصاح  اليت  املالبسا  الظر   بكافة
 حالدة  يف مفدرتض،  علد   ابرامده  املراد بالعق  صةاخلا باملعلوما  باالعالم بااللتزام امل    عل  ان
 امهنيد  املسدتهل   ٍالد ائ   كون حالة يف  نقضي باالعالم االلتزام ان قررنا فمثلما ،" حمرتفا" مهنيا كونه
 ذاتده  االمدر  فدان  العكس الثبا " قابال" افرتاضا" مفرتضا  كون باملعلوما  علمه فان ث   م  ا حمرتف
 ان" مفر ضدا   كدون  االلكرت نيدة،  العقدود  يف الغالد    هدو  ،"حمرتفدا  كدان  ان فهو لل ائ  بالنسبة  قال
 هدذا  كدان   ان الد ائ ،  لرضداء  بالنسبة  اهميتها بالعق  اخلاصة  البيانا  املعلوما  بك " عاملا  كون
 احملدرت   املهدين  الن املستهل  ال ائ  على االثبا  مهمة  سه  انه اال العكس الثبا  قاب  االفرتاض
 اخلدربة  بسدب    ذلد   املسدتهل ،  جاند   مد   بهدا  للعل  ضر ر ة تكون اليت باملعلوما " حميطا  كون
 مد   املعلومدا   تلد   ا ضدا   عد م  فدان  املسدتهل ،  بده   رغ  ما  معرفة عمله مي ان يف اكتسبها اليت
  ثبد   ان  سدتطي   املد     كدان   ان بداالعالم  بدااللتزام  جان  م " إخالال  كون املهين احملرت  جان 
 .االثبا  طرق بكافة العكس
 ا " بائعدا  كدان  سواء احملرت  للمهين بالنسبه القر نة هذ  على الفرنسية النق  حمكمة اك    لق 
 الطر  عل  اثبا  ع ء باالفضاء بااللتزام ال ائ  عات  على  ق  انه"  بقوهلا" م  نا ا " دائنا" مشرت ا
 علد   منهدا   سدتفاد  الديت  الفدرائ   اهد   م  املتعاق  اح  يف االحرتا  فصفة الال مة، بالبيانا  االخر
  05)"العق  يف االخر للطر  مستنري رضاء تكو    تطل  اليت باملعلوما  امل   
 تكون انه اال لل ائ  بالنسبة املهمة باملعلوما  علمه  نفي ال ذل  فان" حمرتفا امل     ك  مل اذا اما
 .اال ىل الصورة م  صعوبه اكثر امبااللتز ال ائ  على تق  اليت االثبا  مهمة
 االلكرت ني العق  يف ال ائ  بها  عر  ان امل    على جي  اليت  البيانا  املعلوما  هي ما  لك 
 االستناد ميك   ه 
 مدا  هدذا  :القضداء  لتقد  ر  ترت  املسألة ان ا  املعلوما  تل  مث   طبيعة ح  د  وض  قانون إىل 
 .املبح  هذا م   األخري ثال ال املطل  يف إ ضاحه على سنعم 
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 االلكرتوني العقد يف باإلعالم االلتزام نطاق: الثالث املطلب
 حم  للشيء املاد ة األ صا  لبيان الال مة باملعلوما  املستهل  تبصري املنت  ا  البائ  على  نبغي
 م  بينة على ونفيك ع مه م  التعاق  يف ال خول يف مصري  بيان التعاق  يف لل اخ   تسنى حتى العق 
  أ صدافه  املبيد   علدى  العقد   شدتمال اب كافيدا  علمدا  بداملبي   عاملدا  املشدرت    كدون  ان فيجد    عليه أمر 
 ةاخلاص بوسائله البيانا  تل  معرفة  استحال  بذل  املشرت  عل  ع م حاله يف  عليه  06)ةاألساسي
 قبد    كدون  ان علدى  التعاق  حم  ختص يتال  املعلوما  البيانا  بتق    جتاهه  لتزم البائ  نإف املتاحة
 بعد   جد  ى  هلدا  تكدون   ال تتالشدى  العق  ده  باملعلوما  العل  فائ ة الن العق  ه العالقه يف ال خول
 صدالحية  مد ى  بتح  د   املشدرت   قبد   البدائ   التدزام  املعلومدا   بيدان  يف   د خ    01)العقد   يف ال خول
 البائ  ع  فضال هذا   شتم  لالستعمال السلعة
 . 02) ا ضا السلعه لتل  املنت  
 اإلدالء كددان اذا فيمددا  مثالدده االلكرت نددي العقدد  يف ذكرهددا كددذل   سددتلزم معلومددا  هنالدد  ان
 العددرض شاشدة  علدى  تظهدر   ان مبقابد   ا   اإلعدالن  ال عا دة  بعقد   أ " جمانيدا   البياندا   باملعلومدا  
 بتأكيد   املدورد  إلدزام  مد   بعد   عد   التصدال ا  سيلة تكلفة حت    م   التنفيذ  التسلي  ال ف  إجراءا 
 ان جيد    كدذل    قد ،  أ  يف اليهدا  اللجوء ميك  ثانية أخرى بطر قة ا  كتابة للمستهل  املعلوما 
 عد  " فضدال  املق مة التجار ة  الضمانا  البي  بع  ما خ مة ع  معلوما  املعر ضة البيانا  تتضم 
  سددب  املشددر ع اسدد  كبيددان للتعاقدد " أساسدديا" امصدد ر  عدد  الددذ  للبددائ  الشيصددي االعتبددار معرفددة
  ان كدذل   االلكرت ندي   العندوان  العدرض  عد   املسدؤ لة  املؤسسدة  مقدر  ا  مقدر    عندوان  به االتصال
  مسدجله  بإمسه موثقة تكون اليت االعالنية  الوثائ   االسعار كالطلبا  به اخلاصة الفواتري  تضم 
 كالشدركا    املعنو ة) لالشياص بالنسبة اما  الطبيعية) ل شياص بالنسبة هذا التجار ، سجله يف
  رقد   الدرئيس  ادارتهدا   مركدز  اخلدارج  يف مقرهدا  بيدان  بداالعالم  االلتدزام   تضدم   ان فيجد   التجار ة
 . 01)مقرها بها اليت ال  ل يف التسجي 
 اما لكرت نياال العق  قي باالعالم االلتزام نطاق يف ت خ  اليت البيانا  ا  املعلوما  هذ  مث  ان
 ا  جتار ة عادا  م   رتبط  ما اجملال هذا يف الساب  التعام  ا  التجار ة الضر رة املتها ق  تكون ان
 بعد   عد   بالتعاق  اخلاصة تل  ا  االلكرت نية التجارة تشر عا  يف صر   بشك   رد  ق  تكون ان
 بعد   عد   تدت   الديت  العقدود  يف املسدتهلكني  حبما دة  اخلداص  اال ربدي  االرشاد فألزم. املستهل   محا ة
 املدورد  هو دة  التسدلي   عن  ا  العق  تنفيذ  ق  للمستهل " خطيا  ثب  بان املورد 0111 سنة الصادر
  قد    التنفيدذ   التسدلي   ال ف   طرق اخل مة ا  للسلعة االساسية  اخلصائص التسلي   كلفة  الثم 
 -:االتيه النقاط حول اعالم بتق    البائ   لتزم ان على التوجيه ركز
 .املورد هو ة -أ
 .التعاق  موضوع  اخل ما  لالموال الرئيسية  املواصفا  اخلصائص -ب
 .عليه املرتتبة  الضرائ   الرسوم املنتوج مث  -جد
 .الرخصة هذ  ممارسة يف املعتم ة  الطرق للمشرت  املمنوحة الع  ل رخصة-د
 .التسلي  عمليا  يف املستي مة االتصال  سيلة تكلفة -هد
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 االعدالم  مد   التوجيده  اسدتثنى   قد   العق  البرام ال نيا امل ة ا  العرض لصالحية املقررة امل ة- 
 .املنزلي لالستي ام املستوردة املواد م   غريها  الكحول الغذائية املواد
 ا  البائ  عات  على تق  التزاما  ع ة 0129 لسنة 1 رق  الفرنسي االستهال  قانون يف  رد  ق 
 -:باالتي االلتزاما  هذ  حصر  ميك  ملنت ا
 بياندا   جمموعدة  علدى  العدرض   شدم   ان جيد   حبي  للعرض املق مة املؤسسة بتعر ف االلتزام. أ
 .  31) امسها هاتفها  رق  الشركة عنوان  ض  مث  املورد بتعر ف تسم 
"  قدابال   اضد   بشدك  "  داهرا  السدلعة  مثد    كون حبي  الثم  ع  معلوما  بتق    االلتزام. ب
 . 30)الوضو  هذا درجة تق ر ان  للمحكمة للقراءة
 خصدائص  علدى   طلد   ان للمسدتهل   ميكد   حبيد   السدلعة  خصدائص  عد   بداالعالم  االلتدزام . جد
 املعر ضددة الصددورة  عكددس ان  جيدد   مضددللة خادعددة دعا ددة ا ددة  تجندد   ان اخل مددة ا  السددلعة
 . 33)احلقيقية  املواصفا 
 البدائ    دوفر  بدان  3111 لسدنة  التونسدية  االلكرت نيدة  التجدارة  قدانون  مد    35) املدادة  ا جبد    ق 
 :التالية املعلوما   االلكرت ني العق  ابرام قب   مفهومة  اضحة بطر قة للمستهل 
 .اخل ما   مز د  البائ   هاتف  عنوان هو ة. أ
 .املعاملة اجنا  مراح  جلمي " كامال  صفا. ب
 .ملنتوجا  سعر  خاصيا  طبيعة. جد
 .املستوجبة  االداءا  تأمينه  مبلغ املنتوج تسلي  كلفة. د
 .البي  بع   اخل مة التجار ة  الضمانا  الشر ط. هد
 .املقرتحة القر ض شر ط االقتضاء  عن  ال ف   اجراءا  طرق.  
 .االلتزاما  اجنا  ع م  نتائ  العق   تنفيذ التسلي   اجال طرق.  
 . اجله لشراءا ع  الع  ل امكانية.  
 .الطلبية اقرار كيفية. ط
 .املبلغ  ارجاع االب ال ا  املنتوج ارجاع طرق.  
 اجلدار   التعر فدا   عد   خمتلدف  اسداس  علدى  احتسدابها  حدني  االتصدال  تقنيا  استعمال كلفة.  
 .بها العم 
 .السنة تفوق ا  حم دة غري امل ة كان  اذا العق  فت  شر ط. ل
 مد ة  خدالل  خ مدة  ا  مبنتدوج  املسدتهل   بتز  د   املتعلقدة  العقدود  خيدص  يمدا ف للعق  احمل دة امل ة. م
 .د ر ة بصفة ا  طو لة
 للمسدتهل   تعطدي  للمسدتهل   با ضداحها  البائ  ا  املنت  القانون الزم اليت املعلوما  هذ  مث  ان
 كدان  ان ةالسدابق  التشدر عا   يف  رد مدا  خمالفدة  حدال  يف باالعالم بااللتزام خاللباإل التمس  يف احل 
 انده  اال  شداملة  عامدة  كان   ان فهي سواها،  وج  ال انه  عين ال هذا لك  منها، ال  خيض  العق 
 يف  رد مددا غددري عليهددا التعددر  املسددتهل  حيتدداج معلومددا  هنالدد  تظهددر قدد  العقدد  طبيعددة حبسدد 
. مسدتحيالً  يسل لكنه  املستهل ) ال ائ  على اصع  االثبا   كون  هنا ،"آنفا املذكورة التشر عا 
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 غدري  االلكرت ندي  العق  يف معينة معلوما  ع  االفصا  تستلزم ق    ر فه العق  طبيعة فان ث   م 
 االفصدا   جيد   ثد    مد   العقد   بدذل   ل املسدته  رضداء  بنداء  يف د رها هلا ن  كو التشر   يف  رد ما
 .عنها

 ونيااللكرت العقد يف باالعالم بااللتزام خاللاإل جزاء: الثاني املبحث
 املسددتهل  جتددا  بدداالعالم االلكرت نددي املتعاقدد  التددزام معنددى اال ل املبحدد  خددالل مدد  لنددا تددبني
 العقدد  يف املسددتهل  رضدداء بندداء يف تاثريهددا هلددا  كددون معينددة معلومددا  تقدد    طر دد  عدد   املشددرت )
  اجلدزاء  ندائي اجل بداجلزاء " متمدثال  قدانوني،  جدزاء   تبعه ان الب  امل    إخالل فان ث   م  االلكرت ني
 امل ني للجزاء سنعرض  امنا ال راسة نطاق خارج النه اجلنائي اجلزاء يف خنوض فل   بالطب  امل ني،
 بهدذا  خدالل اإل عند   حقوقده  محا دة  مد   بداالعالم  االلتدزام  يف لل ائ  خالهلا م  ميك  اليت  الوسائ 
 .االلتزام
 نيدة  حبسد   ا  نيده  بسوء هو  ه  زام،لتباال خاللاإل طبيعة خالل م  الوسائ  هذ  حن د ان ميك 
 االرادة عيوب م  عي  حتق  عن  العق ، ابطال  كون ق  فاجلزاء ال ائ  رضا يف تاثري  درجة هي  ما
 للعيد   العق  فسخ اجلزاء  كون  ق  العق ، ذل  بابطال ال ائ  متس  م  الغنب م   التغر ر كالغلط
 علدى  املرتتبدة  امل نيدة  للمسؤ لية كأثر بالتعو   ال ائ   تمس   ق  اخلفية بالعيوب ال ائ  متس  عن 
  الدذ   العقد   يف الرجدوع  حد   االلكرت ني العق  يف ال ائ  اعطاء ع " فضال االلتزام، بهذا خاللاإل
  هد   السدابقة  بالوسدائ   التمسد    دت   فكيدف . حقوقده  حلما دة  اليهدا  اللجدوء  ميكد   اخرية ضمانة  ع 
 بدااللتزام  للد ائ   العق  دة  املصدلحة  محا ة يف منها ك  د ر هو  ما االخر؟ بعضها على بعضها  فض 
 :االتية االربعة املطال  يف سنبحثه ما هذا باالعالم؟

 (الغنب م  والتغرير الغلط) اإلرادة عيوب إطار يف اجلزاء:األول املطلب
 التعاقد   اىل   فعده   املسدتهل  ) املتعاقد   ذهد   يف  هد   االلتزام بهذا خاللاإل على  رتت  ان ميك 
 فدرع  يف منهمدا  كد   سدنبح   لدذا  الغدنب  مد   تغر دراً  ا  غلطداً   كدون  قد   الوه  هذا على  رتت  ما  ان
 . مستق 

 الغلط نظرية إطار يف اجلزاء:االول الفرع

 هدو  الدوه   هدذا  مثد    ا  33)  الواقد   غدري  تدوه   على حتم  بالنفس تقوم حالة) بانه الغلط  عر 
 .الغلط يف  ق  م  ملصلحة" موقوفا جيعله مما العق  راماب اىل املتعاق    ف  الذ 
 فيند ف   الواقد   خال "معينا امرا تعاق   عن  نفسه، تلقاء م  الشيص، فيها  توه  حالة فالغلط
 .الوه  ذل  لوال ليربمه كان ما  الذ  العق  ابرام اىل ذل  تاثري حت 
 بالنسدبة  الد ائ   جتدا   باالعالم بالتزامه  نيااللكرت العق  يف البائ  ا  املنت  إخالل  عترب ه   لك 
 ؟ االلكرت ني العق  إلبطال ال ائ  به  تمس  ان ميك " غلطا،املعلوما  لبع 
 العقدد  يف معده  املتعاقد   بتبصددري د ر لده   كدون  ان جيد   املنددت  ا  البدائ   ان اىل" ا ال نشدري  ان بد   ال
 عليده  االمدر  التبداس  احتمال معه ميتن  الذ  لق ربا،ابرامه املنو  للعق  اجلوهر ه باالمور االلكرت ني
 االلتدزام  بدذل   بالوفاء باالعالم بااللتزام امل    قيام ع م فان ث  الواق ، م  خال "امرا  توه  فال
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 الدوه   تدأثري  حتد   العقد   ابدرام  اىل بالتالي   ن ف  ال ائ  على االمر التباس اىل  ؤد  ق  كا  بشك 
 .الغلط عي  بذل  فينشأ
  العقدد  بإبطددال الدد ائ  مطالبددة يف" كددثريا  سدده  االلكرت نددي العقدد  يف بدداالعالم االلتددزام  جددود ان
 املدد    بعلدد  الغلددط اتصددال علددى قر نددة  عدد  بدداالعالم االلتددزام  جددود ان ذلدد  الغلددط، اىل" اسددتنادا
 مد   كددان  مبداالعال  االلتدزام  حم  بالبيانا  العل  الن" جوهر ا كان الغلط ان على قر نة  قي   كذل 
 . 39)العق  ابرام ع  االلكرت ني العق  يف املستهل  حيجد  ان شأنه
 عدرض  طر د   ع " غالبا تكون  اليت االنرتن ، طر   ع  البي  عقود يف املنت  عرض طر قة ان
(web site)  االلكرت ني املوق  يف املبي  للشيء صورة

 بكافة" علما املشرت  الحاطة كافية تع  ال  35) 
 املنت  على التزاما  االلكرت نية، التجارة قوانني  ضع  لذا املعر ض، املنت   مواصفا  صخصائ
 املبحد   يف ذلد   عرضدنا  كمدا  الشديء،  بدذل   املتعلقدة  البياندا   كافدة  للمشدرت    وضد   بدان  البائ  ا 
 .  غريها املنتوج  سعر  خصائص طبيعة  بيان كافيًا  صفًا  صفه طر   ع   ذل  اال ل،
  نص  ان ميك  ب  فقط، اجلوهر ة البيانا  على  قتصر ال باالعالم االلتزام ان  36)بع ال   رى
 حت  د   معيدار  فدان   لدذى  التعاقد ،  ث   م  التفا ض اىل دافعًا كان طاملا ثانو  ا  تفصيلي بيان على
 البيانا  تل  اهمية م ى معيار هو معه  تعاق  مل  بها باالفضاء امل     لتزم اليت  املعلوما  البيانا 
 ان  تدبني  ذلد   مد   االلكرت ندي  التفدا ض  مرحلدة  يف للمتعاقد   بالنسبة شيصية ناحية م   املعلوما 
 ثد    مد   بالغلط املتعاق  لوقوع" سببا  كون ان ميك  االلكرت ني العق  يف باالعالم بااللتزام خاللاإل
 ا  املندت   مسدؤ لية  عد م  اطاشدرت   دت   قد    لكد   العقد ،   إبطال بالغلط التمس  دعوى رف  يف حقه
 بعد م   قضدي  النمدوذجي  العقد   يف شدرط  إ دراد  طر د   عد   املسدتهل   فيده   قد   الذ  الغلط ع  البائ 
 ؟ املستهل  عليه  اف  ان الشرط هذا صحة م ى فما املسؤ لية
 الفرنسدي  النمدوذجي  العقد   يف" مدثال   رد حيد   النموذجيدة،  العقدود  يف العبارا  تل  حت د عادة
 للمنتجدا   الفوتوغرافيدة  الصدورة  تد خ   اال)  الرابد   البند   م  األخرية الفقرة يف االلكرت نية للتجارة
 علدى  ذلد   عد   مسدؤ الً  التاجر  كون فال غلط يف عالوقو ذل  م  نت  فإذا العق  نطاق يف املوضحة
 بددالبي  اخلاصددة للشددر ط املسددتهل  رجددوع  جددوب إىل النمددوذجي العقدد  أشددار كمددا ، حددال أ ددة
 . 31)التعاق  على إق امه قب  العناصر هذ  جمم  بتح    تتكف   اليت الشاشة على عليها نصوص امل
 ،0150 لسدنة  91 رقد   العراقدي  املد ني  القانون أحكام مبوج " مشر عا  ع  الشرط هذا مث  ان
 عد  " مسدؤ ال  فيكدون   اال" جسديما  خطدأ  ا " غشا باالعالم بااللتزام امل     رتك  ال ان شرط على
 . 32)عنه مسؤ ليته ع م اشرتط  لو الغلط ل ذ

 الغنب مع التغرير نظرية إطار يف اجلزاء: الثاني الفرع

 هذ   احلالة  31) التعاق  اىل   فعه غلط يف املتعاق  ا قاع) هو االرادة عيوب م " عيبا التغر ر  ع 
 االخدتال   ان اال التعاقد ،  اىل   فعده  الشديص  ذه  يف  تحق   ه  فكالهما الغلط، ع  خيتلف ال
 االخر املتعاق  فان  التغر ر حالة يف اما نفسه تلقاء م  الوه  يف  ق  الغلط حال يف املتعاق  ن يف  كم 
 .التعاق  اىل    فعه الوه  يف  وقعه الذ  هو
 املصدر   املد ني  القدانون  يف كمدا   حد    بالتد ليس   كتدف  مل العراقي امل ني القانون ان ع " فضال
 فان  عراقي م ني 030 املادة) الفاح  الغنب االرادة عيوب م " عيبا ليصب  التغر ر م  اشرتط  امنا
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 احلالة هذ  يف للمتعاق  حي   امنا ابطاله ميك  ال ث   م " موقوفا  كون ال العق  فان"  سريا الغنب كان
  .عراقي م ني 033 املادة) فقط بالتعو    طال  ان
 العقد   يف بداالعالم  بدااللتزام  خدالل اإل  قدود  ان ميكد   هد   هدو  اخدرى  مدرة   طر  الذ   التساؤل
 الغنب؟ م  التغر ر بسب  العق  ابطال اىل االلكرت ني
 بهدا  علد   لدو  جوهر دة  معلومدا    بداالعالم  بدااللتزام  الد ائ  ) االخدر  ع  املتعاقني اح   كت  فق 
 احتياليدة،   سدائ    سدتي م   كاذبدة  معلومدا   اال ل  قد م   قد   التعاق ، على اق م ملا االخر املتعاق 
 العق  ابرام اىل االخر ت ف  ان شانها م   كون كاذبة، مستن ا  اصطناع ا  كاذبة مواصفا  كاعطاء
 .الكذب ذل  تأثري حت 
 اكان سواء االخر، املتعاق  ته  مبعلوما  تعل  متى" تغر را  ع   العقود يف ا االحتيال الكذب ان
 االلكرت ندي،  العقد   يف بداالعالم  بدااللتزام  تتصد   الديت  االه  شكلةامل لك  الفع ، ام بالقول التغر ر
 املد ني  القدانون  يف  عدر   مدا   هدو  العقد    وقدف " تغر را ذل   ع  فه   الكتمان، السكو  جمرد هي
 ؟ الت ليس بالكتمان)
 املددادة نددص صددراحة مدد  الددرغ  فعلددى املصددر ، الفقدده ا سدداط يف" جدد ال اثددار  املسددألة هددذ  ان
)  على نص   اليت العراقي، امل ني القانون يف هلا مقاب  ال اليت املصر ، امل ني القانون م   035)
 عل  لو العق  ليربم كان ما عليه امل لس ان اثب  اذا مالبسة ا   اقعة ع  عم ا السكو  ت ليسًا  عترب
 هدذ   مثد   يف سالتد لي  شدرائط  حت  د   يف كدان  املصدر   الفقده  فاختال   املالبسة هذ  ا  الواقعة بتل 
 مد    همده  عمدا  بنفسه  تأك  بان املتعاق  على  ق   اج  اشرتاط اىل الفقه م  جان  فذه .احلاال 
 باالفصدا   التدزام  عاتقده  علدى  ملقدى  االخدر  املتعاقد   كدان  اذا اال"ت ليسدا   ع  ال الكتمان ان أ  امور،
 املعلومدا   اخفداء   كون ان رتاطاش اىل البع  ذه  حني يف 31)العق  ابرام قب   البيانا  باملعلوما 
 صدراحة  رغد   ذلد   آخدر ن   شدرتط  مل بينمدا  الدذكر،  السدالفة   031) املادة نص اىل" استنادا" عم  ا
 . 30)النص
 االلتدزام  هدذا   ان التعاقد ،  قبد   باالفصا  االلتزام بوجود االعرتا  على جمم  املصر  الفقه ان
 مالبسده،  ا  جوهر دة   اقعدة  علدى  الكتمدان   قد    فحي الت ليسي، الكتمان يف االساسية جذ ر  جي 
 االمانة لفكرة ا  العق  يف لبن " تنفيذا ا  القانون نص م " انبعاثا بها  فضي ان املتعاق  على  تعني كان
 مد   الدرغ   علدى  املعلومدا ،  بتل  االفضاء ع  السكو  فإن لذا التعاق    ر   التعام  يف  الثقة
 هدذا  فدان  بهدا  علد   لدو  فيمدا  العقد   هدذا  علدى   ق م ل  سو   انه بها خراال املتعاق  جبه  امل    عل 
 .  33)"ت ليسا  ع  السكو 
 االفصدا    عد م  الكتمدان  حالدة  اىل  شدري  ندص  مد   العراقدي  امل ني القانون خلو م  الرغ   على
 عيددوب مدد " عيبددا كددان بددالغنب اقددرتن ان" تغر ددرا  عدد   الكتمددان االفصددا  عدد م ان اال باملعلومددا ،
 باملعلومددا  باالفصددا   قضددي االلكرت نددي، العقدد  يف بدداالعالم التددزام هنددا  ان دام فمددا  33)االرادة
 فمعيدار  التعاقد ،   اىل دافعة املعلوما  تل  كان  طاملا الثانو ة  حتى ب  االخري، للمتعاق  اجلوهر ة
 املعلومدا   تلد   اهميدة  م ى معيار هو لآلخر بها باالفصا  الطرفني اح   لتزم اليت املعلوما  حت   
 . 39)االلكرت ني العق  يف املتعاق  ذل  نظر  جهة م 
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 تلد   مد  " ا دا  كتمدان  مد   جيعد   االلكرت ندي  العقد   يف بداالعالم  العدام  االلتدزام  هدذا  مثد   فدان  لذا
 ملصلحة العق   وقف" عيبا صار الفاح ، الغنب معه حت  ان ،"تغر را االخر للطر  اهلامة املعلوما 
 علمده  مد   الرغ  على للمعلوما ،  كتمانه االلتزام بهذا امل    فسكو  باالعالم، اللتزامبا ال ائ 
  ع  املعلوما ، تل  اهمية مب ى اطالع  على حمرت  امل    كون بسب  اآلخر للطر  اهميتها مب ى
 .باالعالم بااللتزام جانبه م " إخالال
 مرحلددة اىل كددذل  ميتدد  بدد   تنفيددذ،  العقدد انشدداء مرحلددة فقددط  شددم  ال بدداالعالم االلتددزام ان
 علدى  اكد    قد   املرحلدة  تلد   يف املسدتهل   ع  املعلوما  كتمان ع م جي  اذ  35)العق  ة املفا ضا 
  وفر ان البائ  على ان م  منه  35) املادة يف 3111 لسنة التونسي االلكرت نية املعلوما  قانون ذل 
 .االلكرت ني العق  ابرام قب  ذل   كون ان على املعلوما  م  جمموعة للمستهل 

 اخلفية العيوب إطار يف اجلزاء: الثاني املطلب
  ضدم   ان جيد    لدذا  املقصدود  االنتفداع  بده  املشدرت   انتفداع  د ن حيول فانه املبي  يف عي   ج  ان
-552) املددواد يف العراقددي املدد ني القددانون نضددمه مددا  هددذا اخلفيدده العيددوب مدد  املبيدد  خلددو البددائ 
 .منه 511
 املشدرت   متسد   امكانيدة  عد    ثدور  التسداؤل  فدان  باالعالم، بااللتزام خاللباإل االمر تعل   بق ر
 البدائ   لده   وضدحها   مل عليده  خفيد   املبيد   عد   مبعلومدا   جهلده  عن  اخلفية العيوب ضمان ب عوى
 باالعالم؟ امللتزم
 املشدددرت   كدددون ال ان مددد ني 551) املددداد  ندددص اىل" اسدددتنادا ،خفيدددا العيددد  العتبدددار  شدددرتط
 . العنا ه م   نبغي مبا املبي  فحص انه لو  تبينه ان بأستطاعته  كون ال ان ا  البي   ق  بوجود "عاملا
 الشدراء  علدى  املشدرت   اقد ام   ان ،"خفيدا  العيد   ذلد   مد   جيعد   ال بالعي  املشرت  عل  فان لذا
 . بعيوبه باملبي  رضائه على دلي  هو امبا بالعي  علمه رغ 
 بشيص به  عت  ال موضوعي معيار هو اخلفي العي  بشأن امل ني القانون به اعت  الذ  عيارامل ان
 العيدوب  كاند   اذا)  التمييز حملكمة قرار يف  رد  ق  اخلربة ارباب مبعيار  امنا فحس   خربته املشرت 
 خاصدة   اد ا   اال باسدتعمال  خدرباء  قب  م  اال كشفها ميك  ال خفية" عيوبا املبينة التلفز ونا  يف
 . 36) بيعها فسخ طل  ح  املشرت   تعطي شرائها م  املنفعة تفو  فهي
 بتلد   للمشدرت   بالضدمان  التزامده  بتنفيدذ  البدائ   قيام م ى على الوقو  بص د  هو ،القاضي ان
 غا تده  حسد   املشدرت   رضداء  علدى  العيدوب  هدذ   بتدأثري  املتعلقة الظر   بكافة  عتم  ان له العيوب،
 هدذا  لده  خصدص  الدذ   الغدرض  مد   تسدتفاد  قد   الديت  املوضدوعية   الظر      يف العق  م  املنشودة
 . 31)التعاق  ة طبيعته خالل م  ا  الشيء
 مبدا  املبيد   فحدص  انده  لدو   تبينده  ان  سدتطي   كان ا  املشرت   عرفه" عيبا  ضم  ال البائ  ان االص 
 العيد   اخفدى  ا  العيد   هدذا  مد   املبي  خلو له  اك ق  البائ  ان املشرت  اثب  اذا اال العنا ة م   نبغي
 فان  م ني 561 املادة) كافة العيوب م " خال املبي  ان له اك  اذا ا    م ني 551) املادة)  منه" غشا
 .االحوال هذ  يف للعي " ضامنا  كون البائ 
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  كدون  فه  به، املشرت  ُ عل  مل ث   م  بالعي " عاملا  ك  مل نفسه البائ  ان لو احلك  ما  لك 
 العق ؟ فسخ  طل  ث   م  باالعالم بااللتزام البائ  إخاللب التمس  ح  للمشرت 
 البدائ   بده   عل  مل  لو عي  ك  لتشم  اخلفية العيوب ضمان يف التوس  اىل لفرنسي القضاء اجته
 . 32) مهين حمرت  انه دام ما املنت  ا 
 بدإعالم    لتدزم  العيدوب  تلد   بوجدود   علد   ان فدر ض امل م  ا " عاملا  ع  احملرت  املمته  فالبائ 
 . 31)العي  هذا  جود جيه  كان انه  لو بها املستهل 
 تلد   انتفداء  فدان  ثد    مد   خربته ع م على مؤسسة املستهل  محا ة فان ذل  م  العكس  على
 القدرائ   ضم  فم  البائ ، ا  املنت   بني بينه التوا ن  عي " حمرتفا" مهنيا املشرت   كون عن ما العلة،
 ا  بالبددائ  االمددر تعلدد  سددواء العلدد   عددين  املهنيددة االحددرتا  ان الفرنسددي، القضدداء اقرهددا الدديت
 . 91)املشرت 
 بغد    عتد   املد ني  القدانون  كدان  فدان  العراقدي،  القدانون  يف بده  االخذ ميك  ذاته احلك  ان  نعتق 
  مواصدفاته  بداملبي  " عاملدا  االغلد   االعد   يف منده  جيعد  "  مهنيدا " حمرتفدا  البدائ   كدون  فدان  لدذا  البائ ،
 املشدرت ،  عد   املعلوما  تل  اخفاء يف النية سيء ُع َّ  اال املشرت  عليها  طل  ان جي  اليت  عيوبه
 املوق  على املبي  عرض عن  املعلوما  تل  بشان"  ضوحا للمشرت  املنت  ا  البائ   عطي ان ب  فال
 املبي ، عيوب  حتى  مواصفا  خصائص بك " ملما املشرت  جيع  حبي  (web site) االلكرت ني
 دليد    قدي   ممدا "  مهنيدا " حمرتفدا  ذاتده  املشرت   ك  مل ما باالعالم بالتزامه" خمال ع  ذل   فع  مل فان
 .العكس الثبا " قابال ذل  كان  ان العيوب تل  مبث  علمه على

 نيةاملد املسؤولية قواعد إطار يف اجلزاء: الثالث املطلب
 التعدو     سدتح   فانه،االلكرت ني العق  يف بأعالمه امل    إخالل جراء ،"ضررا ال ائ  حل  اذا
 تلد   طبيعدة  بيدان  مد   بد   ال فأنه  اركانها املسوؤليه يف اخلوض قب  ضررلك  م  اصابه عما بالتأكي 
 ؟ باالعالم تزامباالل خاللاإل على ترتت  تقصري ه مسوؤليه ا هي عق  ه مسوؤليه هي فه  املسوؤليه
 باالعالم بااللتزام خاللاإل عن الناشئة املسوؤلية طبيعة: االول الفرع

 مسدوؤلية  التعاقد   قبد   بداالعالم  بااللتزام خاللاإل ع  الناشئة املسوؤلية ان اىل الفقه بع  ذه 
  راملصد   هو االصلي العق  على ساب  عق   جود اىل الفقهي االجتا  هذا اصحاب استن   ق  عق  ة
 . 90)باالعالم التعاق  قب  لاللتزام
  اهدرن  ) االملاني الفقيه كان  لق  تعاق  بك  مقرتن ضمان عق  بانه العق  هذا البع  صور  ق 
 بالضدمان  ضمين عق  بوجود  سالي) الفقيه فقال  93)آخر ن فقهاء تبعه ث  النظر ة بهذ  قال م  ا ل
 . 93) العق  اساس على باالعالم بااللتزام خاللاإل ع  الناجته املسوؤليه اسس ث   م  عق  ك  يف
 التدالي  البيد   عقد   صحة بضمان  ع  عق  ا   بالتعاق   ع ) عق  بانه العق  هذا البع   تصور
 العقد   علدى  سداب   عقد    جدود  فكدرة   خاصدة  اليده  ذهد    ما الفقهي االجتا  هذا انتق   ق    99)عليه
  ؤد  العق  هذا مث   جود افرتاض ان اىل باالضافة  95) دلي  ال له اساس ال ذل  ان حي  االصلي
 قبدد  التددزام  جددود انكددار اىل  ددؤد  ممددا االصددلي التصددر  بددبطالن  بطدد " ثانو ددا" تعهدد ا اعتبددار  اىل
 العقد   يف  خاصدة  باالعالم، االلتزام فان ذل  ع " فضال.  96)العق  فكرة ع " مستقال اال التعاق  
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 عقد   عد   البحد   اىل االمدر  حيتداج  ال ث   م  القانون  املباشر الساسيا مص ر  اصب  االلكرت ني،
  التوجها  التونسية االلكرت نية التجارة فقانون االلتزام، هذا مث   وج  االصلي العق  على ساب 
 االلتدزام  هدذا  مثد   تفرض كلها ،"سابقا ا ضحناها اليت الفرنسية، املستهل  محا ة  قوانني اال ربيه
 .املستهل  ا جت باالعالم
  ثبد   مدا   وجد    ال عليده " بناءا املسؤ لية نؤسس حتى" اصال  نشأ مل العق  فان اخر جان   م 
 بااللتزام خاللاإل ع  الناشئة املسؤ لية بان القول اال ميك  فال العق  على ساب  ضمين اتفاق  جود
 بفعلده " ضدررا  لغدري ل سدب   مد   فكد   الضدار،  الفعد   الحكدام  ختض  تقصري ة مسؤ لية هي باالعالم
 . 91)الضرر ذل  تعو   ع " مسؤ ال  كون الضار

 االلكرتوني العقد يف باالعالم بااللتزام خاللاإل عن الناشئة املسؤولية اركان: الثاني الفرع

 تعلد   قد ر  االركدان  هدذ    سدنبح   السدببية   عالقدة   الضدرر  اخلطدأ  ،ثالثة اركان للمسؤ لية ان
 .االلكرت ني العق  يف باالعالم بااللتزام االمر

 :اخلطأ -0
 فقد   متعد دة، " صدورا   تيدذ   الدذ   بداالعالم  بدااللتزام  امل    إخالل حالة يف اخلطأ رك   تحق 
 علدى   قد م  الدذ   دائنده  مد   املتفدرج  موقدف  باالعالم بااللتزام امل     قف حينما سلبية بصورة  كون
 هددذ  املدد    فيكددت  االلكرت نددي بالعقدد  املرتبطددة اجلوهر ددة العناصددر بعدد  ا  بكدد " جدداهال التعاقدد 
  علد    ال البدائ   حيدا    يف  كدون  فالشديء  للد ائ ،  بالنسدبة  اهميتهدا   مب ى بها علمه رغ  املعلوما 
 ذلد   يف معلومدا   مد   البدائ   لده   ق مده   ما االلكرت ني املوق  يف صورته اال املبي  ع " شيئا املشرت 
 .العق 
 معلومدا   اعطداء  خدالل  مد   ذلد     كدون  اجيدابي  بسلو  عالمباال بااللتزام خاللاإل  تمث   ق 
 يف امل     ذكر كأن العق ، ابرام اىل   ن ف  املستهل  املعلوما  فتوه  املبي  مبواصفا  تتعل  كاذبة
 خال  ذل    كون خاصة، مواصفا  بها ان ا  معينه استي اما  هلا  السلعة ان االلكرت ني املوق 
 املسدؤ لية  هذ   تؤسس االلكرت ني العق  يف ال ائ  جتا  امل    مسؤ لية  وج  احتيال فهذا احلقيقية
 .لل ائ  باالعالم بااللتزام امل    إخالل على
 مث  اشرتاط طر   ع  املستهل  محا ة اىل القانون اجتا  يف تتمث  االلتزام هلذا اخلاصة الطبيعة ان
 علدى   سده   االلتدزام  هدذا  مثد   فدان  ث   م  كرت ني،االل العق  يف البائ  ا  املنت  على االلتزام ذل 
  اثر معه  تعاق  م  خطأ اثبا  املستهل 
 . 92)كا  عل  ب  ن  تعاق  برتكه به اإلضرار يف اخلطأ ذل  
 نيدة  سدوء  علدى  قر نده  تقدي   املسدتهل   مد   املتعاقد   يف االحدرتا   صديغة  ان الشدأن  هذا يف فيالحظ
  عفدى   بدذل    91)للمسدتهل   ةاملهمد  املعلوما  بتِل  الشيصي ل الع منه  فرتض انه باعتبار احملرت 
 ". مهنيا" حمرتفا امل    دام ما امل    خطأ بأثبا  االلتزام م  املستهل 
 التمييز اىل"فشيا"شيئا ميي  الغربي  الفقه القضاء ان اىل(Alisse Jean) الفرنسي الفقيه اشار  ق 
 مد   العميد   اعدالم  عد   اجملدرد  ا  البسديط  االمتنداع  جمدرد  كفدي   حيد   املهين  غري املهين بني اخلطأ يف
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 بالنسدبه  احلدال  خبدال   بعميلده  حل  الذ  الضرر ع  بالتعو    الزامه مبسؤ ليته للقول املهين جان 
  51)املهين غري للشيص

 :  السببيه  عالقة الضرر– 3
 هدذا  مثد    سدب   ان بد   ال بد   التقصدري ة  املسدوؤلية  لقيام باالعالم بالتزامه امل    إخالل  كفي ال
 انتفدى  فدان . ضدرر  مد   اصدابه  عمدا  بدالتعو    املطالبه م  االخري  تمك  لكي بال ائ "ضررا خاللاإل
 .تعو    ال مسؤ لية فال الضرر رك 
 مفرتض" غالبا النه االلكرت ني، العق  يف باالعالم بااللتزام خاللاإل عن  االثبا  سه  اخلطأ ان
 لديس  النده  صدعوبه  اكثدر   كدون  الضدرر  اثبدا   ان إال حمدرت ،  مهدين  املد     نأل ا  القانون جان  م 
 بدالتزام  خدالل اإل عد   ندات   هو  امنا االموال اتال  ا  التصادم حوادث ع  الناشيء العاد  كالضرر
 . 50)االثبا  صع   كون لذا االعالم  هو التعاق  قب 
 البائ  م  املق مة املعلوما  على م اعت املشرت   ان خاصة متع دة، صور للضرر  كون ان ميك 
 تفو دد  اىل بدداالعالم بددااللتزام املدد    خطددأ  ددؤد  فقدد  التعاقدد ، علددى  اقدد م االنرتندد  شددبكة علددى
 ابدرام  املشدرت   علدى  فدو   ذلد   ان ا  االلكرت ندي،  البي  عق  حم  الشيء شراء م  املقصود الغرض
 مدا  عد   املواصفا  اختال  ان ا  ا سر  ةعق   بشر ط افض  حقيقية مبواصفا  آخر ملبي  آخر عق 
 . هكذا اعلى بثم  اخر لشيص البي  املشرت  على فو  املوق  يف معر ض هو
 سدب   لوجدود  قطعد   قد    الضدرر  خطدأ   بدني  السدببية  عالقتده  ان  ثبد   ان للم    ميك   بالطب 
 ال ائ  كيطأ اجنيب،
 تلدد   عددرض مل االنرتندد  شددبكة يف الوسدديط ان ا  صددحي  بشددك  املعلومددا  قراءتدده  عدد م 
 ذلد   عد   املسدؤ لية  نفسده  عد    نفي ث   م  االلكرت ني الربنام  يف  قصور خطأ  بسب  املعلوما 
 .باالعالم االلتزام يف ال ائ  حل  الذ  الضرر

 باالعالم بااللتزام املدين إخالل عند القانونية الدائن ضمانات تقييم: الراب  املطلب
 إخدالل  عند   لده  ضدمانا   تعد   معينده   سدائ   ميل  ال ائ  ان" سابقا عرضنا  ما خالل م  اتض 
 ذلد   يف" مسدتن ا  العق  بابطال  تمس  ان" ا ال فيمكنه االلكرت ني العق  يف باالعالم بااللتزام امل   
 عد    اضدحة  صورة اعطاء ع  امل    قصر فاذا الغنب، م   التغر ر الغلط حال يف االرادة عيوب اىل
 االخددر املتعاقدد  علددى االمددو التبدداس فددان للعقدد ، اجلوهر ددة االمددور  وضدد   مل اقدد التع حمدد  الشدديء
 الطدر   فدان   بدالطب   فيده،   ق  الذ  للغلط العق  ابطال  طل  ان يف احل   عطيه الوه  يف   قوعه
  تدبني  ان عليده  السده   مد   كدان  ا  بده  علد   علدى  كان ا  الغلط نفس يف  ق  ق   كون ان الب  االخر
 ميلدد   ال عدداد  شدديص االخددر  الطددر " حمرتفددا املدد     كددون كددأن  مدد ني 001 ادةاملدد)  جددود 
 .العق  ع  كافية معلوما 
 صدعوبة  عليهدا   عداب  انه اال العق  يف  اخلسارة الغنب اشرتاط ع م الغلط دعوى مزا ا م  كان ان
 دعدوى  امدا  الغلدط،  يف  قد   مد   علدى  اثباتهدا   صدع   نفسدية  حالدة  فدالوه   الغلدط،  يف الوقوع اثبا 
 . 53)الغلط  دعوى على  فض  فانه الغنب م  التغر ر
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 العقد   بإبطدال  التمسد   فدان  ثد    مد    االحتيال، التضلي  اىل ته   خارجية  سائ  للتغر ر ان
 السدهولة  فمد   سدابقه،  مد   اسده   انده  اال الفداح ،  الغدنب  اثبدا   فيه  شرتط كان  ان التغر ر بسب 
 ال  الديت  االلكرت ندي  املوقد   علدى  املعلومدا   اعطاء يف كالكذب" بيااجيا كان ان خاصة التغر ر اثبا 
 .الواق  تطاب 
 خدالل اإل علدى   رتتد   كجزاء.العق  بأبطال املطالبة على تقتصر ال باالعالم بااللتزام خاللاإل ان
 ذاتها الوسيلة اىل التوص  ميك   امنا االرادة، عيوب ب عا ى التمس  خالل م  باالعالم، بااللتزام
 التعاقد   قبد   عليه كان ما اىل احلال  اعادة عنه الناشئة االلتزاما  م   التحل  العق  م  التيلص يف
  عطيده   عيوبه باملبي  كاملة بصورة املشرت  عل  فع م اخلفي، العي  بسب  الفسخ دعوى خالل م 
 علمده    فدرتض  حمدرت  " غالبدا  البدائ    ان خاصة العي ، بسب  املبي   رد العق  فسخ طل  يف احل 
 عي  بك  املشرت  اعالم يف" متمثال التزامه فيكون ذل ،  عل  ال كان  لو حتى املبي ، عيوب بكافة
 فعند   املبيد ،  ذلد   مد   املشدرت    رغبدة   تعدارض  بشدك   نصدفه  ا  املبيد   قيمة م   نقص ان شانه م 
 .اخلفي ي للع العق  فسخ طل  ح   املشرت ) لل ائ   كون باالعالم بااللتزامه إخالل
 ا  العقد   بابطدال  املستهل  متس   ان خاصة فسيه، ا  العق  ابطال يف  فل  مل ان املستهل  ان
 ارادتدده اجتهدد  خ مددة ا  سددلعة علددى احلصددول فه فدده التعاقدد  مدد  املددأمول ه فدده لدده حيقدد  ال فسدديه
 لكندده بطدال اال ا  الفسدخ  يف افلد   انده  ا . 53)الواقد   يف  تحقد   مل الدذ   االمدر   هدو  عليهدا  للحصدول 
 بقواعد    تمسد   ان احلدالتني  يف للد ائ   فيكون باالعالم، بااللتزامه امل    إخالل جراء بضرر اصي 
 املعلومدا   كفا دة  عد م  بسدب   اصدابه  الذ  الضرر ع  بالتعو     طال  التقصري ة امل نية املسؤ لية
 املد     مد   خدالل اإل هدذا  مثد    ان املعلومدا   تلد   صحة ع م بسب  ا  التفا ض مرحلة يف املق مة
 .اصابه الذ  الضرر ذل  ع  بالتعو   التمس  له  ربر" ضررا باالعالم لل ائ  سب 
 يف الرجوع ح ) االلكرت ني العق  يف باالعالم بااللتزام ال ائ  بها  تمس  ان ميك  ضمانة  آخر
  .العق 
 قدوانني  فدان  اليهدا  اللجدوء   فضد   مل الد ائ   ان ا  ،"نفعدا  جت  مل السابقة الوسائ  ان افرتضنا فلو
 بهد    بدالطب    ذل  ال م، غري نافذًا عق ًا االلكرت ني العق  م  جعل  احل  ثة االلكرت نية التجارة
 .املستهل  محا ة
 املشددرت  تنبيدده بقصدد   البيانددا  املعلومددا  بعدد  العقدد  تضددمني ا جدد  اندده اىل اضددافة فاملشددرع
 خمداطر  ا  شدر ط  مد    تضدمنه  قد    ما عليه املق م  العق مضمون حبقيقية خاصة، بصفة  املستهل ،
 مهلة التعاق  صور لبع  بالنسبة املشرع فرض فق  ،"متهال اكثر املستهل  رضا  جلع  فانه، ته د ،
 جبعد   هندا  تتحقد   فاحلما دة  كالهمدا،  ا  طرفيه الح  بالنسبة خالهلا  نفذ ال ا  العق   ربم ال حم دة،
 علدى  سدابقة  الدرت    م ة املشرع جع  احلاال  بع   يف التعاق ، أمر يف  تأم  ت بر فرتة املهلة تل 
 بسبعة حت د ما عادة  هي انقضاءها، بع  اال  تواج   ال  ربم فال العق  ابرام على سابقة أ  التعاق ،
 .  59)ا ام
 العقدد  بددالطب  ضدمنها   مدد  فرنسدا  يف بعدد  عد   تددت  الديت  العقددود لكد   بالنسددبة طبد   االمددر  هدذا 
 0122  ندا ر  6 يف الصدادر  الفرنسدي  االسدتهال   تقدنني  مد    22/30) املدادة  نص  حي  رت نيااللك
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 املبيد   يف النظدر  اعدادة  يف احل  للمشرت  فان املسافا  عرب البي  فيها  ت  اليت العمليا  كافة يف) على
  .الثم  السرتداد ا  الستب اله سواء برد 
 العقدد  عدد  العدد  ل يف احلدد  علددى 0111 ا ومدد يف 1/11 رقدد  اال ربددي التوجيدده مشدد  حددني يف
 للمنتجدا   بالنسدبة  االسدتالم  تار خ م  ا ام  1) ع  تق  ال م ة خالل  اخل ما  للمنتجا  بالنسبة
 .للي ما  بالنسبة العق  تار خ  م 
 حيد  "   ومدا 31) مد   اكثدر  السدما   مد ة  فيده  كان  فق  0165 عام الصادر االمر كي القانون اما
 قددانون مدد   31) املددادة نصدد  العقدد كما امتددام يف  الددتفكري للددرت   مهلدده اخددذ  للمسددتهل خالهلددا
 يف الشدراء  عد   العد  ل  للمسدتهل   ميك ) على 3111 لسنة 23 رق  التونسي االلكرت نية املعلوما 
 ابدرام  تدار خ  مد   لليد ما   بالنسدبة  تسدلمها  تدار خ  مد   للمنتجدا   بالنسبة تب أ عم  ا ام عشرة م ة
  .العق 
  غندائي  ا  موسديقي  برندام   تندز   حالة يف" فمثال ،"مطلقا ليس احل  بهذا التمت  فان ل ذ  م 

Down loading  بع   قوم ث  بالعمي ، اخلاص الكومبيوتر على  حتميلها االنرتن  شبكة على م 
 عليده  اكد   مدا   هدذا  فيه الرجوع جيو   ال ابرم ق  العق   كون  استعماهلا، االغاني تل  بنسخ ذل 
 . 55)"ا ضا اال ربي التوجيه
 هدي  امندا  بعد ،  عد   تدت   الديت  العقود يف ا  االلكرت ني العق  يف للمتعاق  تعطى اليت امل ة هذ  ان
 بدااللتزام  املد     قد مها  اليت املعلوما  بأن  هر ان العق  م  التيلص خالهلا م  ميك  سهلة  سيلة
 يف  هر ا  الغنب م  التغر ر ا  الغلط يف ستهل امل  ق  لو فحتى صحيحة، غري ا  كافية غري باالعالم
 لتنبيده  كافيدة  بالتأكيد     ومدا  ثالثدون  ا  ا دام  سدبعة  ا  ا دام  عشدرة ) مد ة  فدان  اسدتالمه  عند   عي  املبي 
  بسهولة له حي  ث   م  العق  ع  الكافية املعلوما  ل  ه  ك  مل بأنه للسلعة استالمه عن  املستهل 
 ا  التغر در  ا  الغلدط   اثبدا   احملاك  اىل اللجوء يف حاجة د ن القانونية  ةامل خالل العق  يف  رج  ان
 . اخلفي العي 
 احدالل  حدال  يف املسدتهل   حلما ة االلكرت نية التشر عا  منحتها ضمان افض  العق  يف فالرجوع
 .االلكرت ني العق  يف باالعالم بالتزامه امل   

 :اخلامتة
 عدرب  االلكرت ندي  التعاقد   عامة، خصوصدية  بصدورة  االعالمبد  االلتدزام  مفهدوم  دراسدة  خدالل  م 
 االلكرت ندي،  العقد   ابدرام  علدى  سداب   اجيدابي  التدزام )  بانده  بداالعالم  االلتدزام  عرفندا  االنرتند   شبكة
  البياندا   باملعلومدا   االنرتند   شدبكة  عدرب  املسدتهل   حيديط  بدان   احملرت  املهين) امل    على  فرض
 اىل    فعده  املسدتهل   يف  دؤثر  ان ميكد   آخدر  اعتبار  ا   املورد املنت  ية شيص العق  مبح  املتعلقة
  .بالعق  الرضا
 يف تؤثر اليت باملعلوما " جاهال ال ائ   كون ان  ا هلا االلتزام، هذا مث  قيام شر ط  ا ضحنا
 امل    م  عالماال ع م  ؤثر فال" حمرتفا" مهنيا كان ا  بها" عاملا كان لو اما االلكرت ني، بالعق  رضا 
 .بالعق  رضاؤ  تكو   يف
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 االخر الطر  ل خول مهمة  بكونها العق  ة املعلوما  بتل " عاملا امل     كون ان فهو ثانيها اما
 ".حمرتفا" مهنيا امل    كان ان العل  هذا   فرتض بالتعاق 
 ان القدول  ميكد   مدة عا  بصدورة  باالعالم، االلتزام نطاق ببيان تكفل  االلكرت نية التشر عا  ان
 .االخري رضا يف تؤثر اليت املعلوما  بك  ال ائ   عل  ان امل    على
 تكدوَّن  مدا   ان الغلدط،  يف  قوعده  بسب  العق  بابطال  تمس  ان باالعالم بااللتزام لل ائ  ميك 
 كدان   ان االنرتند ،  شدبكة  علدى  املد     قد مها  الديت  املعلوما  كفا ة ع م نتيجة جاء  ه  م  عن  
 ان لل ائ  فإن فاح  غنب ذل  م   حتق  بشانها الكذب ا  املعلوما  تل  اخفاء يف" متعم ا امل   
 .الغنب م  التغر ر ب عوى  تمس 
 ضدمان  بد عوى  التمسد   حد   للمستهل   عطي ق  احملرت  املهين م  للمعلوما  االخفاء ان ث 
 مد   املق مدة  املعلوما  نقص بسب  عليه االطالع م   تمك  مل" عيبا باملبي   ج  ان اخلفية، العيوب
 .للعي  العق  فسخ  طل  ث   م . االلكرت ني املوق  يف البائ  ا  املنت 
  طالد   ان األحدوال  مجيد   يف له فان  نج  مل ا  فسيه ا  العق  إبطال يف املستهل  جن   سواء
 .االلكرت ني العق  يف باالعالم التزامه بتنفيذ امل    إخالل جراء ضرر م  أصابه عما بالتعو  
   ج نا املستهل ، محا ة ضمانا  م  باعتبارها امل نية اجلزاءا  تل  تقيي  على" اخريا  عملنا
 مثلدى   سديلة  تعد   اخلفيدة  العيوب دعوى  ان الغلط، دعوى م  االثبا  يف اسه  التغر ر دعوى بان
 االحدوال،  مجيد   يف تعدو    علدى  احلصول امكانية هي املهمة الضمانة ان ع " فضال العق ، لفسخ
 .بالتزامه امل    إخالل جراء ضرر ال ائ  اصاب ان
 الرجوع)  هي اال حقوقه محا ة م  املستهل  متك  اليت الوسائ   اسه  اه  اىل" اخريا  تطرقنا
 املسدتهل ،  حبما دة  ا  االلكرت نيدة  بالتجدارة  اخلاصدة  التشدر عا   اعطتهدا  الديت  املد ة   هدي   العق  ع 
 السدلعة  تسدلمه  بعد    ذلد   العقد   ذل  ع   رج  ان املنفردة  بأرادته للمستهل  خالهلا ك مي  اليت
 انده  ا  املرغوبه للمواصفا  مطابقة غري بانها  ج  ان للي مة، بالنسبة العق  تار خ م  ا  العق  حم 
 ع م ا  املعلوما  كفا ة ع م بسب  كان ذل   ك  ،"عيبا بها  ج  ا  به غرر ا  بشأنها غلط يف  ق 
 .االلكرت ني العق  يف باالعالم بااللتزام امل    م   املق مة صحتها
 ان فدنقرت    استقالليته كيانه له  ان احل  ثة، العقود يف  مه  ضر ر  باالعالم االلتزام دام  ما
 بالتجدارة  اخلاصدة  التشدر عا   يف"  صرحيا"  اضحا باالعالم االلتزام خمالفة على املرتت  اجلزاء  كون
 بشدك   حقوقده  املسدتهل    عدر    لكدي   تأ  لده  القاضدي  الجتهداد  املسدألة  ندرت   ال حتدى  االلكرت نية
 .ال  لية املعلوما  شبكة عرب العق  ة املفا ضا  يف ال خول عن  ا ض 
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  العربية النثر قصيدة

  - اللغوية واملرجعيات النشأة -

 الحّسانـي بيري نذير عادل. د

  :البحث يدي بني
 يف ر ادهدا  بدني  العالقة أبر ها م  لع َّ ،كثرية إشكاال  تتيطى أن العربية النثر قصي ة على كان
 علدى   قدوم  إجيدابي  تددأثر  عالقدة  العالقدة  تلد   كان  إذا  فيما ،الغرب يف  أساتذته  ،العربي الوط 
 شداعرنا  أنَّ  دزع   الدذ   فمد   األ ىل كاند   فإن ؟ تقلي  عالقة أنَّها أم.. خر  اآل جتارب م  االنتفاع
 مد   حيملده  مدا  بكد   الغرب  قلط  فلماذا ؛الثانية كان   إذا ،املقل  ال اجملرد املتأثر موقف  قف الناشئ
  ؟  الفكر ة الشيصية بيئته يف اختال 
 مدا  سدرعان  خمداض  إفدرا   فلكد ّ  ، ذلد  كد    راء كدان  العربدي  الشدعر  يف التج  د   هداجس   لع َّ
 املراقبون فريف  ،مألوًفا  كون ال ق  عما  نحسر أنَّه أ  ،األم  م  أمة  تقالي   تسا ق ق  عما  نحسر
 بغيدة   ال راسدا   البحدوث  تقلطُبده  مدا  سدرعان  م  َّن تار خ ذل  ك  م   تحص  ما   بقى ،عقريته 
 .  اإلنصا  التصنيف
  :أمر   إىل – أ   ما على –  شري ج    ةالت االجتاها  يف  التع د
 احلضدار   بداملنجز  العربدي  إنسداننا  انبهدار  علدى  قاطعة داللة  شكط  التج    منابر كثرة إنَّ :األ ل
 علدى   األمدر  ، د ع  أ  ، أخذ مبا املتأم  فيحار ،بالتالبي    أخذ ،االنتبا   لف  مبا الزاخر األ ربي
 يف غا دة  شدعًرا   نجدز  فالشداعر  ،أمتندا  بده  تندوء  الدذ    الفكدر   الوجد اني  التمدزق   عكدس  النحدو  هذا
 ،خل   يف ت ر  مل ،األدبي حميطنا  ألفها مل الشعر م  ضر ب جوار إىل جاهلي شعر كأنَّه ،الصرامة
... اسدتفهام  عالمدة  بدألف  إال منهدا  خيدرج  فدال  ، سدهولة  بيسدر  الشدعر  تلقي اعتاد الذ  العربي  قرأها
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 ملجدأ  يف تربدى  لقديط "  إليده   نظدر  كدان  العربدي  الشدعر  إنَّ : شكر  غالي) قول الن  فسر ما هذا  لع َّ
 .  0)" أ تام
 أ ىل هدد  مدد  األمددة ففددي ،املتلقددي اجلمهددور علددى بالالئمددة  لقددي أن بباحدد  جيدد ر ال أنَّدده  احلدد 
 نجد  ف ،تسدميته  يف اختلفدوا  مثلمدا  احلد     الشدعر  ماهيدة  حت  د   يف اختلفوا الذ   النقاد  ه  ،باللوم
 شدعر  أنَّده  فرأى النو هي حمم  أما  املعاصر الشعر قضا ا) كتابها يف املعاصر الشعر تسميه املالئكة نا  
 التسميتني؛ كلتا شكر  غالي  رف  ، اجل    الشعر قضيَّة) كتابه يف  ذل  ،معاصًرا  ليس ج   
 املعاصددر كلمدديت يف   جندد ال مشددول مدد  احل اثددة لفظددة عليدده تشددتم  ملددا نظددًرا حدد    شددعر أنَّدده فددرأى
 .  اجل   
 حد َّ   صد   الدذ   احلاصد   التعد د  أن  ا  دة  م   قرأ أن ميك  آخر  جًها للصورة فإنَّ :ثانيهما أما
 . الشعر حق  يف ج    ك  مواكبة على  ق رتها ،العربية القرحية خص  إىل  شري إمنا االختال 
 اخلصدبة  احلواضد   تشدك   كاند   الديت  يدة العرب البلد ان  حت  د   يف حما لة البح  هذا جاء هنا  م 
 ث َّ  م  املألو ، العربي للشعر الشكلي اإلرث إىل قياًسا اجل    الشعر  النه  هذا بذ ر الحتضان
 ميكد   لغو دة  منداذج  م  مراقبيها ع  فضاًل العربية النثر قصي ة متعاطو افرتضه ما على الوقو  حما لة
  .لغتها ع  فضاًل لشكلها مرجعيا  تكون أن

 النثر قصيدة نشأة :األول املبحث
  حت  د   ،حصدرها  يف التد قي    ر د   مد   علدى  استعصداءً   كدون  مدا  أشد   األدبية للظاهرة التار خ" 
 التوافدد  هددذا  مدد  ،بعدد  فعاليددة علددى بعضددها  توافدد  عدد َّة مقدد ما  بعدد  إال تظهددر ال ألنهددا  قتهددا
 مد   أنَّ مؤداهدا  حقيقة إىل  شري إمنا حسني طه ورال كت فإنَّ  بهذا ، 3)" األدبية الظاهرة تنت   التغال 
 الظدواهر  ألنَّ ،أدبدي  حد ث  أ  لظداهرة  التدار خ   بتغدي   هدو  بدال  ذ  بشيء  ظفر أن املرء على العز ز
 الفندون  أ ليَّدة  يف البحد   عد   فضدالً  ،شدتى  أطدرا   فيها تشرت  ع   ة ملق ما  نتيجة هي إمنا األدبية
 خطدى  على نظر   ق  ما  إذا ،موطوءة غري أرض يف السري – كبري ح  إىل –  شبه األدبية  الظواهر
 تغد    أند   ذلد   كد   ؛احلقيقدة  جواند   مد   ذا  أ  اجلاند   هدذا  تالمدس  أنَّهدا  سدتج   فإنَّ  سالفة
 القيدام  عد   تصدرفنا  أن  نبغي ال تل  حسني طه ال كتور إشارا  أنَّ غري ،أخرى جوان  ع  الطر 
 النثدر  قصدي ة  نشدأة  عد   البحد   نشدرع  املنطلد   هدذا  مد  . البدائس  صالنكدو  مد   خدري  ألنهدا  ،باحملا لة
 . العربية
 علدى  االنقدالب  إىل  صدبون  كانوا الشعراء م  مجهور بطمو  اقرتن  النثر قصي ة أنَّ نرا   الذ 
 الدذ   النثدر  عدامل  إنده .. ،باحلر دة  مفعد   ،التيدوم  مرتامدي  ،اآلمداد  رحد   عدامل  إىل القواعد   سلطان
 احلياة تسجي  جي  ث َّ  م .. خيطوها خطوة ك  يف اخليار  له ،صنعه م  طر   يف  سري"  بأنَّه  صف
 .  3)" املتنوعة  املظاهر اخلصائص ذا 
 مد   فر   أخذ حني  السيما ،النثر قصي ة لظهور األ ىل البوادر م  احلر ة إىل النز ع كان  عليه
 الشعر غ ا حني أخرى  بعبارة – بار  نر ال رأ  على – نافذ غري  قاق الكتابة أنَّ  شعر ن األدباء
 إ ناًسدا  أكثدر  كان فق  لذل  ،فنيًَّة األكثر للقواع  مشوًَّها  اتباًعا ،اللفظية األالعي  م  فردً ا تعاماًل
 .  9)االعتياد َّة األحاد   م 
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 املد ء  هدذا   كدان  ،ميلدؤ   عمَّد    بحد    عداء  مد   أكثدر  عداد  فمدا  الكالسيكي الشعر يف الشك  أما
 – حر شعر  اجتا  ع  حبًثا بوصفها - النثر قصي ة جاء   عليه ،الشاغ   شغله  الشعراء تغىمب
 مدد  ،ر حهددا مدد  التكددرار  أفرغهددا ،العددادة الكتهددا الدديت  الصدديغ  الركاكددة اجلمددود مبظدداهر لتطددي 
 إىل ري شد  مدا  بقد ر   قتدذا   األدبدي  املوقدف  طبيعة – بالضر رة – متليه ال الظهور هذا أنَّ م  االحرتا 
 . مقصود هاد  خر ج أنها
  قتلد   أن بعد   فداملرتج   ،أخدرى  إىل لغدة  مد   القصدائ   برتمجدة  تقرتن النثر قصي ة نشأة أنَّ  احل 
 مدا  أنَّ غدري  ،القصدي ة  عليه كان  ملا مطاب  أنَّه حيس  حنو على إنتاجها حيا ل فإنَّه لغتها م  القصي ة
 تلد   للغا   األسلوبيَّة الفنيَّة األد ا  لتغا ر تبًعا م األ بني الشعر  األداء اختال  ذل  د ن حيول
 . فيها الفين اإلب اع تقالي  اختال  ع  فضاًل األم 
 ،األم القصدي ة  تضداهي  ال إنَّهدا  إذ ،ذاتهدا  القصدي ة  هدذ   يف تتمثَّد   ال املرتمجة القصي ة أهميَّة إنَّ
 د ن مد   بدذاتها  أصدالً  متثد   قصائ  إب اع إىل ري  بالكث ح ا حافًزا كان  أنَّها يف تكم  األهميَّة  لك َّ
 علدى  – النثدر  قصدي ة  لعمدوم  األ ىل املرحلة قصائ  أنَّ للباح   خيّي  ،ساب  ألص  صورة تكون أن
 املنجز أ  ،الفرد  اهلاجس كونها تتع َّ مل – احل  ثة النثر لقصي ة جذ ًرا بوصفها أهميتها م  الرغ 
 .  5) بو أل  إدغار)   ها نه)   غوته) نتاج يف قص   ند م  أ  بقص  املتحق  اجلزئي
  العنا دة  بالرعا دة  النثدر  قصي ة  الفنون اآلداب يف  التأثري التأثر  حركة العصر ر   تعهَّ    ق 
 الرمددز ني الشددعراء  دد  علددى  السدديما بهددا االرتفدداع عاتقهددا علددى تأخددذ كددربى مواهدد  إىل لتسددلمها
 Poetics قصددرية نثر ددة قصددائ ) جمموعتدده يف  بددودلري شددارل) الشدداعر رأسدده   علددى ،الفرنسدديني

Poems Prose .  
 علددى متقدد ًما جيعلدده ممددا النثددر قصددي ة كتدد  مدد  أ ل  رامبددو) بددأنَّ ال ارسددني أحدد  كددالم   ددوحي
 مندذ  أ  ،سدنوا   بدثالث  بدودلري   فداة  بعد   النثدر  قصي ة كتابة ابت أ رامبو ألنَّ ، ه   هذا ، 6)بودلري
 مفتدون  أنَّده   ؤكد   كدان  نفسه رامبو أنَّ ع  فضاًل ،عليه متق ًما  كون أن  ص  فكيف ،م 0211 عام
 الدذ    مالراميده ) هدو  ذلد   ،ثالد   فرنسي شاعر الشاعر   بهذ     قرتن ، 1)النثر ة بودلري بقصائ 
 حتدى  ، القدارئ  الشداعر  بدني   صد   حلقدة  القصدي ة  مد   فجع  ،عر قة خطوا  النثر بقصي ة خطى
  ؤكد   فرنسدا  يف الشدعراء  هؤالء   هور ، 2)" القارئ هلا  عطيه الذ  ذل  هو أبياتي معنى إنَّ"  :قال
 علدى  تصدر  الفرنسدية  الشدعر َّة  الرتبو دة  التقاليد   أنَّ ذلد   علدى    شه  ،بامتيا  فرنسيَّة النثر قصي ة أنَّ
 .  1)أ ربا بل ان م  سواها يف الشعر ة التقالي  خال   ذل  ، النثر الشعر بني احلاس  الفص 
 لكتابددة تصدد  ا الددذ   الشددعراء بددني الصدد ارة    تمددان  الدد ) الشدداعر تبددّوأ فقدد  ،أمر كددا يف أمددا
 .  01) م 0225 عام األ ىل طبعته  هر  الذ   العش  أ راق) د وانه يف  السيما ،النثر ة القصائ 
 ثد ّ  ،أملدان  شدعراء  عند   بدذ رها   جند   ،اإلعمدام  شدئنا  إذا أ ربيدة  قصدي ة  النثدر  قصي ة فإنَّ  عليه
  هدذا  ، 00)خباصدة  فرنسدا  خارج املعارضة م  قلي  بغري  جوبه  ، األمر كان ،الفرنسيون  طورها
 أنَّ بد   ،الشدعر  مملكدة  يف اإلقامدة  جدوا   علدى  حصدل   أن تلبد   مل لكنهدا  ،ج  د ة  حركدة  ك  د  ن
 النثدر  أنَّ احلقيقدة  يف"  :ليقدول   بدريس  جدون  سدان ) أثدار   حتدى  آخدر  بعد    وًما  تصاع  هلا التحمس
 .  03)" نثر  ألنه رد ء الرد ء الشعر م  القلي   القس  ،شعر  نثر هو الرد ء
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 أشدواًطا  قطد   قد   الكدون  أنَّ ليجد  ا  ،طو د   رقدود  بعد   العرب استيقظ فق  العربي الوط  يف أما
 ،مساع ة أ ة منه  توق   ال،بالنثر خيتلط ال إذ اخلاصة تقالي   للشعر فكان ،احلضارة مسرية يف بعي ة
 إىل  قدود   التطدر   ،النتدائ   إىل تقدود  املقد ما   كاند    ملدا  ،للنثدر  منافًسدا   عد ّ  أن مد    دأنف  إنَّه ب 
 خيدرج  مد    لعد   مق سدة  آهلدة  قدوم  عند   متثد   فهدي  ،قيمدتني  ذا  الشدعر ة  املواضعا  غ   التطر 
 ، التند ر  للسدير ة  إال  دذكر نها  ال أصدنام  أنَّهدا  علدى  آخدر ن  إليها  نظر بينما ،عنها حيي  أ  ،عليها
 ،الغربدي  للنتداج  احلماسدة  أنَّ إىل نشري فإننا ،املوقفني كال ع  احل    املقام هذا يف  عنينا ال كان  إذا
 .العربية النثر قصي ة نشأة يف املساهمة العوام  أه  م  كان للغرب احلضار  باملنجز  اهلوس
 شدكلوا  الدذ    األساسديون  الشدعراء  هد   الءهؤ ،عظمة نذ ر ،حا   خلي  ،أد نيس ، وسف" 
 احلاج انسي، ر  ق كأسع  :الشبان النقاد م  ع د إليه  سينض   الذ   ،الب ا ة يف شعر جتم  نواة
 بشدور   مدنري  املداغوط   حممد   رفقة فؤاد استقطاب  شعر)=  جملته   استطاع  ، 03)" سعي   خال ة
 .  09)آنذا  الشباب الشعراء م   ه  ،حمفو   عصام شقرا أبي  شوقي
 بالرعا دة  اجل  د   اإلب اعي اللون هذا تتعه  أخذ  اللبنانية  شعر) جمللة األ ل الع د ص  ر  منذ
 مد   كدثري  أعمال ترمجة طر   ع  أ  ،بها  التبشري النثر قصائ  جمامي  طب  طر   ع  سواء  التبشري
 طر د   عد   أ  ، لوتر دامون  مالراميده    رامبدو  ،بدودلري  :مثد   النثر دة  القصدائ   كتبدوا  الذ   الشعراء
 .  05)النثر قصي ة كتابة على الناشئني تشجي 
 – األق  على – األمر أ ل يف اجل    الشعر  االجتا  هلذا احلماسة ش   ة مصر تك  مل ما  ألمر
 احلماسدة  شد      شدكر   غدالي ) جند   فإنندا  التدنظري   النطداق  علدى  أمدا  ،الشعر  اإلب اع نطاق على
  . ؟ أ   إىل.. احل    شعرنا) كتابه ذل  على   شه  ،نثرال لقصي ة
 دعدوا   بعد    السديما  ،النثر قصي ة الستقبال – ما ح  إىل – مهيًئا املناخ كان فق  العراق يف أما
 الربيد  ) د وانده  يف مدردان   حسدني  ، املهمدوس ) الشدعر  إىل  الرصدايف  ، املرس ) الشعر إىل الزها  
 إذ جدرأة  األكثدر  هدي  الد عوا   آخدر   لعد َّ  ، 06)املركَّدز  النثدر  مد   أنَّده  فده غال علدى  جاء الذ    اجلوع
 مد   ذلد   علدى  أدل  ال ،الشدعر  عد   نهائًيا استبعاد  إىل  دع  الشعر  الو ن على صراحة محل 
 عنده  االسدتغناء  مد   بد َّ  ال لدذل   ،القعدر  إىل  صد   ال قصدري  حبد  "  أنَّده  الو ن ع  مردان حسني قول
 .  01)فيه الكامنة املعادن فتش  القاع يف اللزج الرتاب لنفر  عماقاأل إىل  السقوط
 قصدي ة  كتابدة  إىل الشدعراء   د عو  مندرًبا  م 0162 عام العراق يف  الكلمة شعر) جملة  هور  شكَّ 
 علدى  قدائ   حضار  موقف م  تنطل  النثر قصي ة لكتابة ال عوة"  أن إىل مستن    محاسة بك  النثر
 داخد   املعطَّلدة  القدوى  أنَّ ذلد  ...  العقد   للمنظدورا   امليكدانيكي  النقد   لدى ع  سدتن   شعر  نقي 
 ال الصدراع  هدذا   حتى ،ذاته الشعر  الصراع خالل م  إال الشعر يف طر قها جت  أن ميك  ال اإلنسان
  إلغداء  ،مفاجدأة  أكثدر  هدو  ملدا  اغتصداب  إنَّده ...  التتداب   الفدين  هو الذ  القصي ة لقانون خيض  أن ب َّ
 داخد   ،القيمدة   اإلنسدان  ،التدأر خ  إلنسان  نمو الوعي بهذا... القصي ة حركة تربط اليت عالقا لل
 شدغ   يف األدبدي  اجلدو  كدان  فقد   ، متعد دة  كدثرية  التج  د   مندابر  كاند    ملدا  ، 02).. "القصي ة سلطة
 ضدة باملعار جوبه   إن – العراق يف النثر قصي ة أعين -  هي ،العنيفة املعار  خوض ع  شاغ 
 . احلر الشعر حركة بها قوبل  اليت املعارضة كتل  تك  مل أنَّها إال
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 ،فدائ    صدال   ،بولص  سركون ،النق   موسى :العراق يف النثر قصي ة إىل ال عاة أبر   م 
  الكلمدة ) مبجلدة  مقرتندة  تدذكر  إمندا  العدراق  يف النثدر  قصي ة ذكر   إذا ، 01) غريه  ،كا    سالمة
  الد عوة  ،النثدر  لقصدي ة  الدتحمس  شد   ة  اجمللدة  هدذ   كاند    ق  ، املطبعي  محي) السي  لصاحبها
 تتطدور  مل العراقيدة  النثدر  قصدي ة  أنَّ عد    غفد    ال ، 31)بوجههدا  الوقدو   حيا ل م   مناهضة ،إليها
 ليالفع البناء"  أنَّ إىل ذل  الباحثني أح  عزا  ق  ،اللبنانية النثر قصي ة إليه تطور  ما حنو على كثرًيا
 متأخًرا الفي  و أجهزة داخ  سلفًيا اجل   ة قصي ته داخ  عمودً ا جيعله مبا إال كثرًيا  تطور مل للشاعر
 .  30)" اجل   ة الثقافية العلوم  ستي م  هو حتى
 إىل مدرد   العدراق  يف النثدر  لقصدي ة  الوئيد   التطدور  ألنَّ ؛آنًفدا  املتصدور  النحدو  علدى  األمر  ك   مل
 بوصدفه  إال إليده   نظر  مل ،اخلارج م   اف  نتاج إ اء –  قتذا  - احملافظ لعراقيا اجملتم  انكماش
 ،اجلماهري  أ  الثقايف احلظر كسر يف اجلاد النق  د ر  كم   هنا ،السائ ة العربية الثقافة هل م حما لة
 . بع  فيما فعاًل هلا تهيَّأ ما  هو
 فيمدا  – حقق  فإنها ،الغربية النثر ة القصي ة حذ  حتذ  ب أ  ق  العربية النثر قصي ة كان   إذا
 مد   أكثدر  حيتمد   الدذ   ،العربدي  تراثندا  به جاء مما كثري استقراء على اعتماًدا اخلاص حضورها – بع 
 العربيدة  النثدر  قصي ة لنشوء احملرض العام  أنَّ  صحي "  اخلال ة اإلنسانية باألبعاد حمماًل جتعله قراءة
 حبد    لًمدا  أحلد   عربدي  إجنا   جود  لك  ،األ ربية النثر قصي ة بإجنا ا   االحتكا  ،املثاقفة كان
  لقدى  شدعر   لندوع  سدن   لتدوفري  الدرتاث  يف النظدر  إعدادة  علدى  العربدي   الناقد   الشداعر    شج  ،النثر
 اجلداّد     النقداد  األدباء م  ع د حتقي  إىل   سعى ، 33)" التقلي   الشعر قالع قب  م  عنيًفا هجوًما
 .. رأسه  على  نيسأد  قف

 اللغوية املرجعيات:الثاني املبحث 
 القصدي ة  يف املنتظ  اإل قاع لصورة الشكلية القالع آخر هو الو ن أنَّ إىل اإلشارة القول نواف  م 
 االنتظدام  ذلد   م   بَ  فل  ،احلر الشعر ثورة خالل م  بالتآك  احلص  هذا ب أ ما  سرعان ،العربيَّة
  تضدمَّ   فقد    بدذا  ،بده  البدو   الشداعر   ر د   مدا  إمتام أساس على غريها م  نتظ ت اليت التفعيلة سوى
 – فقدط  خالهلدا   مد   – الشعر  الفص  فيتحق  التفعيلة تشطر  ق  ،أكثر أ  تفعيلة الشعر  الشطر
 . التفعيلة م  شطًرا حيتض  منهما ك  بشطر  
 النمدوذج  جماراة أراد م   السيما ،احل  ثة الشعر ة التجربة لر اد مواتية الفرصة جع  ذل   ك 
 نعد   يف إسدفني  آخدر  لتد ق  تشرئ   احل اثة التج    أعناق جع  مما ، النثر قصي ة) الواف  الشعر 
 . بالتفعيلة املتمثلة مظاهر  آخر نس  خالل م   ذل  ،املور ث الو ني النظام
 م  النثر قصي ة أرباب مك  ت لكي النثر  وفرها اليت اإل قاعية الب ائ  هي ما نعر  أن بنا  حر 
 مد   تب أ  اإلجابة ،؟ شعر ة مواصفا  للمتلقي  كف  لغو  لنموذج املتبين نهجه  مواصلة خالهلا
 . النثر يف اإل قاع ماهيَّة ع  سؤال على اإلجابة
 ذا كددان إن فإنَّده  ،إ قدداع بد  ن   ال ،  ن ذا  كددون أاّل فينبغدي  القددول شدك   فأمددا"  أرسدطو   قدول 
 إىل  وجهده  إذ ،السدام   انتبدا    صدر   الوقد   نفس  يف ،متكلًَّفا  ب   ألنَّه ،اإلقناع  فتقر فإنَّه ،  ن
 حم  ًدا  كون أن  نبغي بينما حم  د غري  كون فإنَّه ،إ قاع ب  ن كان  إذا... الو ن سياق عودة ترق 
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  العد د  ،بالعد د  حم  دة األشياء  ك  ، عر  أن ميك   ال حم  د غري هو ما ألنَّ ، بالزم  ال لك )
 ذا النثددر  كددون  هلددذا ،اإل قدداع مدد  أقسددام  البحددور)  األ  ان ،اإل قدداع هددو القددول بشددك  اخلدداص
 .  33).. "إ قاع
 يف متدوفر  هدو  مدا  علدى  املعتمد   الشدعر  إ قداع  عد   خيتلدف  إ قاًعدا  للنثدر  أنَّ أرسطو  رى تق َّم  فيما
  نشدأ  إ قداع   للنثدر  ،اإل قاع  هور على  ساع    ن فللشعر ، اإل قاع الو ن بني  فرق  عليه ،النثر
  املضدارعة  الطبداق   هدي  ،موسديقًيا  النثر جع  على تساع  اليت الب  عية احملسنا "  بع   جود م 
 .  39).. "املصار    تسا  
 مد   النثدر   اإل قداع  بدإبرا   اهتمد   العدرب  أنَّ منهما ك  رأى فق  رش  اب  بع   م  سينا اب  أما
 األلفددا  عدد د يف بينهمددا مددا  معادلددة ، قصددرها املصددار   بطددول  االهتمددام ،الكددالم موا نددة خددالل
  اضحة إ قاعيَّة خاصّية م  للسج  ملا األجزاء حر    تشابه بالسج  االهتمام  كذل  ، احلر  
 الدو ن  مد   ندوع  مد   خيلدو  ال"  فدالنثر   بهدذا  ، 35) الدنظ   إىل بدالنثر  ترتقدي  ال األمدور  تلد   كان   إن
 ، مصد ًرا   كًمدا  كيًفدا  الشدعر  يف  جودهدا  عد   ختتلدف  الصوتية الظاهرة هذ   جود  لك  ،قاع اإل 
 يف منتظ  حنو على  تتابعها  سواك  متحركا  م  فيها مبا التفعيال  توالي الشعر يف مبعثها كان فإذا
 بدني  أ  ،العبدارا    اجلمد   يف األلفدا   بدني   املوا ندة  املناسدبة  النثر يف مبعثها فإنَّ ،القصي ة م  البي 
 .  36).. "أنفسها  العبارا  اجلم 
 إليها تستن  اليت اللغو ة املراج  تع  لغو ة مناذج إىل النق  ة ال راسا  أشار  تق َّم ما حنو  على
 اإل قداع   31)جدنس  إىل عدودة  م  اللغو ة املرجعيا  تل  يف  توافر ملا  ذل  ، لغًة شكاًل النثر قصي ة

 .  الالإ قاع اإل قاع بني فاصاًل حً ا بوصفه ،الو ن  السيما ،أنواعه  بأح التشب  د ن م 
 مد    رثندا   مدا   بدني  بينهدا  احلقيقيدة  األ اصر على الوقو  بغية املرجعيا  لتل  سنعرض  لذل 
  احلاجدا   الد الال   السدتيعاب  املطوَّر اللغو  األمنوذج  بني بينها ث َّ  م  ،العربي للشعر مقا يس
  :هي املرجعيا   تل  ،احل    العربي لشاعرل النفسيَّة
  :الكريم القرآن -1
 الكدر    القدرآن  لغدة  أنَّ إىل  د ف   مدا   لعد َّ  ، 32) فدورد  هندر   شدارلس ) هو املقرت  هذا صاح  
 عدد َّة فيهددا جتتمدد  القرآنددي اخلطدداب لغددة أنَّ هددو النثددر لقصددي ة  شددكلًيا لغوً ددا مرجًعددا تكددون أن ميكدد 
  :اخلصائص تل  أبر  بني  م  ،الشعر م  نوع إىل – البع  نظر يف – احتيله فنيَّة خصائص

 األمدر  ،املتلقدي   شد   املعندى  تصدو ر  مظداهر  مد   مظهر الفين فالتناس  :الو ني املستوى حضور 
 عبدارا   مد   اخلارجيَّدة  الشعر مبوسيقى مفع   هو املواض  م  كثري يف القرآن نسم  جيعلنا الذ 
  :حنو ،التفعيلة مستوى على احلضور هذا  كون   ق ، 31) متكافئة ،متزنة

   03 :اللي ) ((للهدى علينا إنَّ))
  ُمْسَتْفِعُلْن مْسَتِعُلْن
  مطو ة) 
   00 :الفرقان   )بالّساعة كذَّبوا بل))

 ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن
   93 :النساء   )غيرِه حديٍث في يخوضوا حتُ))
 ُمْسَتْفِعْل ْنُمْسَتْفِعُل ُمْسَتْفِعُلْن 
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   مقطوعة) 
   39 طه   )طغُ إنَّه فرعون إلُ اذهْب)) 
  31) ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن 

 موسديقي  انسدجام  م  تؤد ه  ما القرآنية الفاصلة يف  تمث   ذل  : 30)الفونيمي املستوى حضور 
 الديت   33)التعبري َّة السمة ع  فضاًل ،سية النف  االجتماعية  اللغو ة الفنية ال الال  فيها  راعى
 . الكر   القرآن بها  نفرد
 أثدر  فديعين  اللفدظ  إ قداع  أمدا  ، العبدارة  اللفدظ  خدالل  مد   الفدونيمي  املسدتوى  حضور سسو تجلى
 إ قداع   أمدا  ،املتلقدي  يف أثدر  مد    رتكده   مدا  ،اجملا رة األصوا  م   تآلفه ،املفردة اللفظة يف الصو 
 القرآندي  السدياق  داخد    إمندا  ،فقدط  املفدردة  داخد   لديس  األصدوا    د ناميدة  حركدة "  فيح ثه العبارة
 دالال   ددؤد  متالئًمددا تو  ًعددا أألصددوا  تتددو ع إذ ،للسددياق املكونددة األلفددا  جمموعددة أ  ،للعبددارة
 .  33)"  اضحة   يفية
 عامَّدة  بصدورة   الشدعر  ،خاصَّدة  بصورة النثر قصي ة ع  القرآن حييِّ  ما أنَّ إىل االلتفا  بنا  خيل 
 فدإنَّ   عليده  ، 61 : دس    )لده   نبغدي   مدا  الشدعر  علَّمندا    مدا )) الشدعر  بنيَّدة   كت  مل القرآن أنَّ هو
 النقدداد عندد  االعتبددار بنظددر أخددذ  قدد  ،الددنص جتندديس يف  سدده  نقدد   مفهددوم  النيَّددة) أ  ، القصدد )
 ، القافيدة  ، املعندى  ، الدو ن  ،اللفدظ  : هدي  ،أشدياء  أربعدة  م  النيَّة بع  الشعر"  :فقالوا ،األ ائ 
  :أمر   النيَّة مب أ اعتماد م  القص   كان ، 39)" الشعر ح  هو فهذا
 نفدي  أ  ، مقفدى  مدو  ن  كدالم  م  الرسول لسان  على القرآن يف جاء ما إخراج :األ ل
 .  الرسول الكر   القرآن ع   الشاعر الشعر
 ،الشداعر  بصدفة  جد  ًرا  اتفاًقا الشعر قال م  ك  فليس ،ينهقوان  معرفة ،بالشعر  تعلَّ  : الثاني
 . شعًرا  ع  بأن ج  ًرا اتفاًقا شعًرا جاء كالم ك   ليس
 قصي ة عنوان حت "  الغربيون  قب  مل إذ ،اجلان  هذا ع   غفلوا مل النثر قصي ة ر اد أنَّ  احل 
 .  35).. "كذا تكون نأ أراد  أنها ما بشك  مؤلفوها اعرت  اليت األعمال إال النثر

  :املقدَّس الكتاب – 2
 ،املقد َّس  الكتداب  مسدا   هدي   ال  نيَّدة  املعرفيدة   القدي   ،األسطور َّة  األجواء ،الطقوسيَّة اللغة
 النثدر  قصدي ة  ر اد أغدوى  الذ  األمر ،للكتاب اللغو ة املنظومة خالل م  تتجلى إنَّما السما   هذ 
 الكتداب  مد   االسدتالل  نسدبة   كاند   ،لغوً ا مرجًعا باعتمادها – منه  املسيحيون  السيما – العربيَّة
 الديت  غدري  سدياقية    دائف  متتلد   بد    أنَّهدا  إال"  كدثرية   كلمدا    صديغ  عبدارا   يف تتجلدى  املق َّس
 على  قوم الشعر َّة م  فيه ما على املق َّس الكتاب يف النس  كان ما فإذا ،املق َّس الكتاب يف نشه ها
 .  36)" األصليَّة الو يفة على القيام يف بنيَّته تنقل .... التجربة هذ  يف النس  فإنَّ يَّةد ن   يفة
  :اإلنشاد نشي  يف جاء ما النثر لقصي ة اللغو  باألداء تذكر اليت املق َّس الكتاب نصوص  م 
 اخلمر م  أطي  حبَّ  ألنَّ فمه بقبال  ليقبلين
 اقمهر ده  امس  الطيبة إدهان  لرائحة
 العذارى أحبت  لذل 
 ..فنجر   راء  اجذبين
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 اخلمر م  أكثر حب  تذكر. ب   نفر  نبته 
 سليمان كشق  قي ار كييام أ رشلي  بنا   ا  مجيلة سوداء أنا
 لوحتين ق  الشمس ألنَّ سوداء لكوني إليَّ تنظرنَّ ال
 عليَّ غضبوا أمي بنو
 أنظر  فل  كرمي أما ،الكر م ناطورة جعلوني
 الظهرية عن  ترب  أ   ،ترعى أ   نفسي حتبه م   ا يأخربن
  31)" أصحاب  قطعان عن  كمقنعة أكون أنا ملاذا
 النثدر  قصدي ة  شدعراء   قو  فإنَّ  لذا ،املسيحي النص هذا شعر َّة  ع م متلقًيا أن أحس  ال  هنا
 اصدر  عن اسدتلهام  علدى  حيملده   سدو   طقوسدية  شدحنة  مد   بده  تتمتد    ما ،النصوص هذ  مث  عن 
 يف جند    مدا  ذلد   مصداد     مد   ،املقد َّس  الكتداب  أجدواء  متّثد   ثد َّ   مد   ،رمو   ع  فضاًل األدائية
  : قول إذ ،اخلال ليوسف  األخري العشاء)
 جراحنا املعل  معنا  ليس  اخلري اخلمر لنا" 
 الفضة م  نهر
 النوافذ على عميقة شقوق ج ران يف
 اللي  م  طارق الباب يف ر  
 الفضة م  نهر جراحنا  نشرب  نأك  حن 
 النوافذ متزق الر   تنهار تكاد العلية
 الباب  قتح  الطارق
 ما  إهلنا  نشرب اآلن لنأك  :تقول
  تاق  الكلمة م  تعبنا أخر آهلة لنا فليك 
 العرق غبا ة إىل نفوسنا
 سرتمحنا الر    تهل  العلية لتسقط  تقول
  امئ  اخلبز إىل هو جائ  سيجالسنا  الطارق
 اخلمر عتي  إىل
 الر    هذ  اجل    إهلنا الطارق لع َّ  نقول
 اجملاه  يف فتح  شهية أ هار
 جراحنا املعل  معنا  ليس  نشرب نأك   نظ 
 الفضة م  نهر
  32)" امللكو   شه  ن قليلون ال    صيا   عن 
  ذلد   ،املقد َّس  الكتداب  يف جداء  مدا  استيحاء على بين اآلنف النص أنَّ متفحٍص على خيفى  ال
 قد   كدان   بطدرس  مسعدان ) حوار ه أح  أن به تنبَّأ ما ضم  املسي  أنَّ مفادها مشهورة حادثة م 
  عند   أنَّده  إال ، مًعدا  املدو    إىل ،السدج   إىل معد   أذهد   أن مستع  إني) :بقوله املسي   ع 
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 أقدول  إندي ) :املسي  على   رد ،بذل  مرا  ثالث   شه  معرفته  نكر املسي  على القب 
 .  31) تعرفين أنَّ  ثالث أنكر  ق  تكون حتى اليوم  صي  ال ال    أنَّ بطرس  ا ل 

   :البنـــد -3
  أ َّل ،تامَّدة  حبر َّدة  املتكدررة  الواح ة التفعيلة أساس على إ قاعه  قوم ، اح  شطر ذ  شعر البن 
 الثقافددة علدديه  تغلدد  اءأدبدد مدد  ،األهددوا   منطقددة ،البحددر    يف ،العددراق جنددوب يف  جدد  مددا
 يف التفعيلتددان متتددزج  قدد  ،اهلددزج بتفعيلددة أ  ،صددافية الرمدد  بتفعيلددة  كتدد  قدد   البندد  ، 91)ال  نيَّددة
 اإلشدعار  عد   فضدالً  الرمد     ن باضدطراب  املتلقدي   شدعر  الدذ   األمدر  ،  الرم  اهلزج)=   90)البن 
 القد رة   لده  ،بدالو ن   لتدزم  ال لغدو   وذجمند   جدود  للشاعر  سوغ ما هو األخرية  اإلشعار ،بالنثر َّة
 عبد   السدي   قالده  مدا   اهلدزج  الرمد   فيهدا  ميتدزج  الديت  البن  دة  النمداذج  تل   م  ،الشعر  الب  على
 النظدام   فد   علدى  الد     مجدال  مصدطفى  الد كتور  كتبده   قد   ، هد 0003  ) اجل حفصي الرؤ  
  : قول إذ ،النثر قصي ة يف املعتم  السطر 

 احلاد  اأ ه  ا أال" 
 بفؤاد  ترفَّ 
 الرك   احبس
 القرب برق آنس ق  الشوق فكلي  ،عقال ح َّ  لو
 احل  محى حنو م 
 نارا اللي  جبن  الطور يف النور فظ َّ
  93)" اخل  :فنود  بنعليه   َّ كما النار  قتبس فق 
  :العربية النثر لقصي ة احملتذى اللغو  النموذج  كون ألن  ؤهالنه ال سببان البن    عرتض
 الددبالد يف شدديوعه  عدد م ،العددراق يف األدبددي اللددون هددذا تعدداطي  نحصددر إذ ،جغددرايف :األ ل
 فضدالً  ،العربدي  اخللدي   د ل  تجا   مل فإنَّه ،امليالد  عشر احلاد  القرن بع  شاع  حينما ،العربية
 ،أصدالً  بوجدود   جهلده   مد   نداب    ذل  ،أساًسا بالبن   كرتثوا مل لبنان يف النثر قصي ة رّ اد أنَّ ع 
 . البن  ع  تنشأ مل النثر قصي ة أنَّ ن ر  جيعلنا الذ  األمر
 ، مفاعيل )=  اهلزج تفعيلة تكرار مؤدا  عر ضًيا نظاًما  عتم  البن  أنَّ م   تأتى ،فين : الثاني
 وىاملسدت  علدى  األسدلوبي  امللمد    هدذا  ،الندا    رغبدة   فد   علدى  أ  ، فاعالت )=  الرم  تفعيلة أ 
 ملا  البن )=  الشك  هذا  لي ة كان  لو العربية النثر قصي ة أنَّ إىل  ذه  م  رأ   عز  إمنا العر ضي
 . إ قاعًيا أساًسا بوصفها التفعيلة معتمً ا جاء الذ  احلر الشعر حركة ناهض 

  :املرتجم الشعر – 4
 كان  ب  ، حس   ربيالع)=  لآلخر الشعر  النتاج تق    الغربي الشعر ترمجة هموم تك  مل
  املتأم  ،العربية النثر قصي ة منو يف  اضحة ذل   الل ب    ق  ،العربية الذائقة تشكي  إىل ته  
 فضدالً  شدعر  جملدة  شدعراء  عن   بودلري)   ، أليو )   ،   تمان  ال ) آثار إىل الوصول يف  عاني ال
  . العزا   فاض )  ، بولص سركون) ع 
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 إنَّما النثر قصي ة شعراء عن  حيتذى لغوً ا شكاًل  كون ألن  صل  املرتج  الشعر كون أنَّ  أحس 
  :أمر   إىل  عود
 ،الغربي الشعر مناذج ترشي  يف  سه  الذ  األمر ،الغربية الثقافة مبعطيا  الشاعر انبهار :األ ل
 نصوصده   تطعدي   يف بده  الشدعراء   لدوذ  لغوً دا  مرجًعدا  تكون ألن ابت اًء  اإلنكليز  الفرنسي  السيما
 . 93) املؤثرة الشعر َّة باآلليا 
 امتصداص  علدى  القد رة  ذا  اللغو دة   األسدالي   املفدردا   تهيئدة  يف العربية اللغة إمكانيَّة :الثاني
 مثد   شدأن  ذا شداعًرا   عد   األصد   يف هدو  مرتجد   لدذل   تصّ ى إذا  السيما ،املؤثرة ال اللية الشحنة
 . أد نيس

   :الصويف النثر – 5
 الرب بقل  املكتوبة أ تها لشمسل ق 
 أعطاف  م   ابسطي ، جه  أخرجي
 هم  على فرح  تر   حي   سري 
      بني القمر  أرسلي
 الثابتة النجوم ب   لتح ق
 السحاب حت   سري 
 امليا  قعور على  اطلعي
 املغرب يف تغربي  ال
 املشرق يف تطلعي  ال
  99)للظ   قفي
 آليدة  اعتمد نا  أننا سوى ،إليه نضف  مل منه حنذ  مل صويف نص هو  إمنا ،نثر قصي ة هذا ليس
 . النثر قصي ة يف املعتم  الكتابي الفضاء آليا  م   اح ة اآللية  تل  ،كتابته يف السطر  النظام
 النثدر  لقصدي ة  جدذًرا  العربدي  الصدويف  الدنص  عد ّ  ميكد   إذا عّمدا  أد نديس  سدئ   صدحفيَّة  مقابلدة  يف
 ؟ الصدويف  النص م   اللغو َّة الشكليَّة شرعيتها تستم  أن العربيَّة النثر قصي ةل ميك  ه  أ  ،العربيَّة
 كمدا  ، نعرفده  هدذا  نعل  أن  جي  ،الغربي النص م  النثر قصي ة أخذنا األساس يف"  :جوابه فكان
 قصدي ة  أخدذنا   حند   ،تتفاع  الثقافا  . الشعر يف نظر ته) بو أل  أدغار م  النثر قصي ة بودلري أخذ
 نسدتن   أن ميكد   جدذر  ل  نا كان أنَّه نقول أن جي   القراءة االطالع بع  لك  ،الغربي النص م  النثر
 .  95)" الصويف النص األ ىل ال رجة يف هو اجلذر  هذا ،جنهله  كّنا إليه
 النثدر  قصدي ة  عنده  أخدذ   الدذ   الغربدي  اجلدذر  حقيقة إىل أد نيس م   اضحة إشارة تق َّم  فيما
  بني بينه  قطيعة خل  حا لوا أن بع  الصويف النص إىل انتبهوا حتى  هكذا ،الثقافا  تفاع  حبك 
  أصددبح  ،اسددتهلك   قدد  ،األدبددي املددور ث  حدد ا  مجيدد  إىل نظددر ا أنَّهدد   السدديما ،الددرتاث
 . املألوفة حبك  مضامينها
  ؛ بع 
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  لتقدي  شديء  أ   يف ،النثدر  قصي ة بها تلتقي اليت الصويف للنثر  الفنية للغو ة اخلصائص هي فما
 هدذ    لكدال  األ ليَّدة  املدادة  حبد   جيد   السدؤال  مد   األ ل الشد   علدى   اإلجابدة  ؟ باملتصدو   الشاعر
 . السؤال هذا مث   سأل م  مفزع هي اليت اللغة يف تكم  اإلجابة  لع َّ ،الكتابة م  اللونني
 ،منهمدا  كد   رؤ دة  الخدتال   اتبًعد  ، املتصدو   الشداعر  م  ك  عن  ختتلف اللغة فإنَّ ،احل   يف
 خاللده  مد   تفقد   – فيده   سدتغرق  احللد   أندواع  مد   نوًعدا  بوصدفه  – الصدويف   عتمد    الدذ   فالال عي
 األمر ،ج  ً ا شيًئا العامل  ب   حتى ج   ة م لوال   تكتس  ،ذهنه يف السابقة خصائصها األشياء
 طرأ الذ  اهلائ  التغّير هذا ع  تعبرًيا ،خرىاأل هي م لوالتها تتغيَّر أن إىل اللغو ة الرمو   قود الذ 
 ،الكتابدة  أثنداء  يف الشدعراء  تنتداب  الديت   اإلهلدام ) حالة م  ما ح  إىل اتفاق هذا  يف ، 96)العامل على
 حداال    هدذ   ، الدوعي  مد   ممكنة درجة أق  يف الكتابة)=  اآللية الكتابة مب أ م  االتفاق  كون  ق 
 . اخليال يف  ستغرقوا  أّنه  ،خاصة األشياء بني ج   ة عالقا  خل  إىل تقود
 الرتاكد   مبد أ  هدو  ،ج  د ة  مد لوال    اكتسدابها  ،اللغو دة  الرمدو   تغدري  عد   النقاب  كشف  مما
 البنيدة  سدياق  يف  تد اعيها  اآلخدر  الدبع   يف بعضدها   نفدوذ  ،الصدور  ت اخ  يف  تكشَّف الذ  اجملا  
 مدد  كددثرًيا ميزجددوا أن للصددوفيَّة تسددّنى  قدد  ، 91)رَّداجملدد  الكلددي احملسددوس اجلزئددي بددني االسددتيطيقية
 إذا منداص "  فدال  هندا   مد   ،باإلحيداء  مفعد   رمدز   بنداء  إىل حييد   تركيد   يف املور ثة الفنية األسالي 
  ع   مما ،باطنة ر حية معان إىل الظاهرة املعاني  صر  بالتأ    األخذ م  الرمز بلغة الصويف أهاب
  تفد   مبدا  نؤ هلدا  أ  ،املداد   مب لوهلا اإلهلي احل  يف الصوفية لغة نفه  أن وراألم طبيعة ع  خر ًجا
 أن أشدعاره   يف الرمدز  بأسدالي   الصدوفية  إهابدة  يف احلقيقي السب   لع َّ ،امل لول ذل  متطلبا  م 
 عد   املمكد   الوحيد   التعدبري  هدو  اإلفصدا   ال  الرمدز  ،الفنيَّة بالتجارب شيء أشبه الصوفية التجارب
 .  92)" التجارب  هذ
 تعارفوهدا  ألفدا   مد   اللغو دة  جتدربته   طبيعدة  إىل أشدار ا  قد   كدانوا  الصوفية إنَّ :القول نافلة  م 
 إنَّ إذ ،كتابداته   يف أشاعوها  ق  ، نثًرا شعًرا للغته  عماًدا شكَّل   ق  ،عليه   قصر ها ،بينه 
  اإلمجداع  ألنفسده   معدانيه   عد   كشدف ال بهدا  قصد  ا  بيدنه   فيمدا  ألفاً دا   سدتعملون  الطائفة هذ " 
 علدى  مدنه   غدرية  األجاند   علدى  مستبهمة ألفا ه  معاني لتكون طر قته  يف با نه  م  على  السرت
 .  91)" أسراره 
  ؛ بع 
 مد   تتدأتى  إمندا    الشداعر  الصدويف  بدني  الصلة)=  اآلنف السؤال م  الثاني الش  على اإلجابة فإنَّ
 بينهمدا  اخلدال   موضد   أنَّ علدى  ،اجملا  َّدة  اللغدة   اسدتعمال  ،الدذاتي  احلد س  على منهما ك  اعتماد
 عدد  بالفندداء الصددويف جيدد ها بينمددا العددامل صددمي  يف بددالولوج جتربتدده حقيقددة جيدد  الشدداعر أنَّ يف  كمدد 
  دال م  الصدراع  هدذا  أنَّ بيد   ،املسدار  بد ء  يف الصدراع  علدى  تعتم  الصويف الشاعر جتربة أنَّ إال ،العامل
 ،  االسدتغراق   الرتكيدز  الصفاء) م  عالية حاال  يف إال منه  تيلَّص  ال ،جتاربه أغل  يف الشاعر
 هدذا  مد   خيلَّدص  أن مد   للصويف ب َّ ال حني يف ،آنًفا املذكورة الصوفية الرؤ ة م   قرتب حينذا   هو
 .  51) مراد  حرم ق   كون أن أ  ،التجربة نها ة يف الصراع



 
 اللغو ة  املرجعيا  النشأة، العربية النثر قصي ة 

 

240 

 إذ ،منهما ك  تسامي درجة م   نب   الشعر ة الرؤ ا)   ، الصوفية  االرؤ) بني آخر فارق  هنا 
 مدا  إىل  قدود  اإلهليدة  بالذا   الفناء التوح  أج  م  الصويف إليها  سعى اليت التسامي مرحلة قمَّة إنَّ
 احلقيقدة  يف  هدذ   ، الصدويف  اإلشدراق  حلظدة ) بدد  عدادة   تعدر   ، الصوفية الال منيَّة)  سّمى أن ميك 
 تل  ثانية خصيصة إىل ب  رها  تقود ،النثر قصي ة إليها تسعى اليت اخلصائص م   الال منية أعين)
 تقداط   نقطدة  مبثابدة "  أنَّها اإلشراقية اللحظة يف  ستيس  لرت)   رى ، 50) التوه ) أ   اإلشراق) هي
 .  53)  "الزم ) الطبيعي  النظام ، األ ل) اإلهلي النظام م  لك 
  فيد   ال ر حيدة  غربدة  مغرتًبدا  ،جمتمعده  عد   الشدذ ذ  إىل الصدوفية  التجربة صاح   قود تق َّم  ما
 سدوى  أ  ،اجلندون  أ  ،ال هشدة  تصداحبها  الديت   الال عدي ) التام الذهين بالشر د إصابته بسب  منها
 م  ك  م  الصويف  لتقي  هنا ،الوجود ع  التام النفصاله التام الر حي االغرتاب أمراض م  ذل 
 الشددعور إىل  قددود الددذ   ال هشددة عنصددر) االعتبددار بنظددر أخددذ إذا  السدديما ، 53)الشدداعر  السددر الي
 مد   املوقدف  يف ال هشدة   ا  دة  صدوب  الدذه   انشد اد  إىل ذلد    عدزى   قد   ، توقفده  ،الدزم   بتجم 
 حركدة  إىل  لتفد   ال جيعلده  الدذه    تركيدز  ،التشدت   ع  الذه   توقف ،باجلمال االنبهار ،الطبيعة
 ألد نيس  سوِّغ الذ  األمر ، 59) السر الية  الشعر ة الصوفية الذهنية تلتقي النقطة هذ   يف ،الزم 
 أنَّهدا  عنها القول ميك  املعنى  بهذا ،التسمية قب  ،شعر  عين ،نثر قصي ة الصويف النص أنَّ يف رؤ ته
   55)" التسمية قب  سر الية

  :اخلامتة
 عد   البحد   جد  ى  مدا   هدو  ،بإحلدا   القدارئ  ذه  ىلإ  تسامى ق  سؤال ع  اإلجابة جت ر ربَّما
 البحد   مهمدة  إنَّ :نقدول  إذ اإلقناع لنا  تيسَّر  ربَّما ؟ العربي النثر لقصي ة اللغو ة  املرجعيا  النشأة
 الشعر  اللون هذا أشاع  اليت  الفنيَّة املوضوعية  ربَّما ،التارخيية الظر   يف القول لتوجز جاء 
 مغدا ر  شديء  تقد     يف بعضده   درع  مغدامر  شعر  جي      على ،العربية البالد م  حم  دة مناط  يف
 قصي ة أعتاب على حنبه قضى  بعضه  ،اجلنس هذا باس  امسه فاقرتن ،العربي الشعر  للمور ث
 . بها الكتابة لتعاطي املشرتطة بالتزاماتها  فَي أن د ن م  النثر
 ألدوان  مد   لغتهدا  عد   فضدالً  النثر قصي ة ك لش مرجعًا  كون أن ميك  ما أحصى كذل   البح 
 تلدد  كاندد  أن  بعدد  ،الددتكه  إال  تددوفر مل اآلخددر الددبع   يف ،الصددال  بعضددها يف تددوفر كتابيددة
 .بع  إىل ليضمها البح  هذا جاء ،هنا   آخر ،هنا رأ  ،متناثرة املرجعيا 
  ؛ بع 
  :آلتيا النحو على البح  هذا نتائ  أه  اخلامتة هذ  يف سنوجز فإننا
  :األ ل املبح  نتائ  م  كان
 ذلد    كدان  ،العربدي  األدب إىل متوجهة النثر قصي ة منها انطلق  اليت املكانية البؤرة ح دنا أن -
 يف خجد   علدى  النثدر  قصدي ة  تعداطي   كدان  ،اللبنانيدة   شدعر ) جملدة  مد   مجاعة    على لبنان يف
 اإلثارة م  خيلو ال النثر قصي ة توىمس على شعر ًا حراكًا شه  العراق كان  إن ، مصر العراق
 . جتا    ميك   ال
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 قصدي ة  عنوان حت  تك  مل عراقية مبحا ال  النثر قصي ة شهاب فيها سط  اليت احلقبة  خر  -
 . مردان حسني شعر يف جاء ما حنو على  ذل   املركز النثر) عنوان حت   إمنا ،النثر
 يف هلدا  مندرباً   شدعر ) جملدة  كان  مثلما العراق يف لنثرا لقصي ة منربًا العراقية  الكلمة) جملة كان  -
 . لبنان
 أنَّ  السديما  النثدر  قصدي ة  لتعداطي  فداعالً  حمركداً  كدان  الغربدي  الشدعر   للنتاج األدبية الرتمجة إنَّ -
 الشعراء  بع  الذ  األمر ،املرتمجة النصوص لتل  ال اللي االحتواء بق رة تتمت  العربية اللغة
 عد   فضدالً  الدو ن  أسدار  مد   تنفلد   الشدعر ة  للغدة  املرتمجدا   حيداكون  جيعلده   ممدا  املغامرة على
 . احلر الشعر بها  لتزم اليت التفعيلة
  :الثاني املبح  يف أما
 قصدي ة  لشك  مرجعًا تكون ألن صالحيتها البع   ظ  اليت اللغو ة للنماذج البح  أصَّ  فق  -
 قواعد   عد   فضدالً  – املقفدى  املدو  ن  أعين – ثاملور  الشعر كتابة قواع  أسار م  املنفل  النثر
 . احلر الشعر كتابة
 مد    ذلد   ،النثدر  لقصدي ة  لغو داً  شدكلياً  مرجعداً  الكدر    القرآن كون استبعاد إىل البح  خلص -
 النقد   نظدر   جهدة  مد   الشدعر    غدري  الشعر  بني الفاص  احل  بوصفه النية معيار حتكي  خالل
 . األدبي اجلنس هو ة حت    يف القص  ملعيار األدبي ق الن تصور ع  فضاًل الق    األدبي
 اللقغدو    الشدك    دتالءم   لغو داً  شدكلياً  مرجعداً  بوصدفه  البن  م  األمر جرى النحو هذا  على -
 :األ ل ،بعدد    بفعدد  ذلدد  اسددتبعاد  آثرنددا األ ىل للوهلددة  ذلدد  ،النثددر لقصددي ة اخلددارجي
 . فين : اآلخر ،جغرايف
 أن ميكد   مدا  ملتقطداً   النثدر  قصدي ة )  الدنص    اإلجني  التوراة) الكتابي النص بني البح  قارب -
 .النثر قصي ة يف نصوصه الشاعر به  طع 
 لفعلده   النثدر  قصدي ة  أربداب   قرتحده  لغو داً  مرجعداً  بوصفه الصويف النص أسرار كشف يف أفضنا -
 .  الشاعر الصويف بني اإلجرائية األ اصر كشف  حا لنا ،الشعر 
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 عبد   الد     حميدي  حممد   حتقيد   ،القري اندي  رشدي   ابد   ، نقد     آدابده  الشدعر  حماسد   يف العم ة -
 . م 0121 ،9ط ،بري   ،اجلي  دار ،احلمي 
 ،3ط ،بددري   ،العدودة  دار ،الكاملدة  الشدعر ة  األعمددال ،اخلدال   وسدف  ،األربعدني  يف قصدائ   -
 . م 0111
 دار ،بغد اد  ،مغدامس  جميد    هدري . د ترمجدة  ،بريندار  سدو ان  ،أ امندا  إىل بودلري م  النثر قصي ة -
 . م 0113 ،املأمون
 عبد   سدر ر  ،  لبندان   سور ا العراق يف الرائ ة اجلهود)،املعاصر العربي األدب يف النثر قصي ة -
 . م 0116 ، ادبغ جامعة ،رش  اب  الرتبية كلية ،دكتورا  أطر حة ،اهلل عب  الرمح 

 الشددؤ ن دار ،بغدد اد ،الكبيسددي طددراد ،املعاصددر العربددي الشددعر يف التج  دد  حمددا ال  -
 . م 0121 ،الثقافية
 .  . د ،اإلسكن ر ة ،موايف عثمان. د ،الق    العربي النق  يف  النثر الشعر قضا ا م  -
 ،ر ددر أ  وحنددا أرثددر. حتددد ،النفددر  احلسدد  بدد  اجلبددار عبدد  حممدد  ، اخلطابددا  املواقددف -
 . م 0139 ،املصر ة الكت  دار مطبعة ،القاهرة
 . م 0112 ،0ط ،القاهرة ،املعرفة دار ،عياد حمم  شكر . د ،العربي الشعر موسيقى -
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   :ثالثًا
  .0111 ،العراق ،90ع ،النثر بقصي ة خاص ع د ،املعاصر األد   جملة -
  .م 0113 ،06ع ،العراق ،أسفار جملة -
  .م 0113 ،5 ،9 دانالع  ،العراق ،الكلمة جملة -
 .م 0112 ،1ع ،املوص  جامعة ،اآلداب كلية ،الراف    آداب كلية جملة -
 



 

  التربـوي البـحث

  االختصاصيين و التربويين المشرفين لدى

 

  ،معوقاته ممارسته، أهميته،

  ،له المستقبلية واألفاق

 . كربالء محافظة في

 

 

 (ميداني بحث)

 
 
 
 
 

.كربالء جلامعة ،الرتبية كلية ،الشر في علي حسني شايف. د
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 االختصاصيني و الرتبويني املشرفني لدى الرتبـوي البـحث

 . كربالء حمافظة يف ،له املستقبلية واألفاق ،معوقاته ممارسته، أهميته، 

 (ميداني حبث)

 الْريفي علي حسين شافي. د

 -:البحث ملخص
 الرتبدو ني  املشدرفني  لد ى  الرتبدو   البحد   ةأهميد  مسدتوى  علدى  التعدر   إىل ال راسة هذ  ه ف  
 للبحوث  االختصاصيني الرتبو ني املشرفني ممارسة م ى  كذل  كربالء، حمافظة يف  االختصاصيني
   31)  البح  عينة مشل  .اجملال هذا يف عمله  م  تقل  اليت  املشاك  املعوقا   ماهي الرتبو ة،
% 51 نسدبة  ميثلدون  تربو ًا مشرفًا   31)  اختصاصيني رفنيمش  01) بواق   اختصاصيًا تربو ًا مشرفًا
 مدنه    31)  اختصاصيًا تربو ًا مشرفًا  61)م   املتكون العينة منه أخذ  الذ  األصلي اجملتم  م 
 للبحدد ، كددأداة االسددتبيانا  الباحدد  اسددتي م. تربددو ني مشددرفني   91)   اختصاصدديني مشددرفني
 فقدرة   36) مد   املكوندة  البحد   أداة على  الثبا  الص ق راءإج  بع  ،الشيصية املقابال   كذل 
   تضدم   املعوقدا ،   جمدال  الرتبو دة  البحوث ممارسة، األهمية جمال :هي جماال  ثالثة على مو عة
 للثبددا ، بريسددون ارتبدداط معامدد  باسددتي ام إحصددائيًا البيانددا  معاجلددة  بعدد . فقددرة  03) منهددا كدد 
 -:التالية النتائ  إىل البح  توص  احل ة جةدر لقياس املرج  الوسط  معادلة
 :األهمية جمال يف - 0 
 جيد ة،  لد  ه   الرتبو دة  البحدوث  أهميدة  حول  االختصاصني الرتبو ني املشرفني تصورا  كان  
 الفقددرا  جمددال  يف ، 2943)قدد ر  مئددو     ن  3453) قدد ر  مددرج   سددط علددى حصددل  حيدد 
 الرتبدو ني  املشدرفني  نظدر   جهدة  مد    الرتبو دة  العمليدة  رتطدو   يف  سه  الرتبو  البح ) فقرة حصل 
 غدري  الرتبو  البح ) تتضم  اليت الفقرة هي درجة أ طأ  كان  درجة، أعلى على  االختصاصيني
  .فقط اجلامعا  قطاع يف اهميتة  تكم  الرتبو ني  املشرفني  امل رسني املعلمني مستوى على مه 
 :املمارسة جمال يف -3 
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 مدرج    سدط  علدى  اجملدال  هدذا  حصد   إذ جي ة  االختصاصيني الرتبو ني املشرفني سةممار كان  
 مسدتوى  إىل الترقدى  لكنهدا  جيد ة  النسدبة  هدذ   إن  رغد    1943) قد رة  مئو     ن، 33،3) ق رة
 . الطمو 
  سدط  أعلدى    ختصصدي   فد   الرتبدو   البحد   فصول بكتابة امل) تتضم  اليت الفقرة  حصل  
 ادعددد ) تتضدددم  الدديت  الفقدددرة  حصدددل ، 11411)مقدد ار   مئدددو     ن  3433) مقددد ار  مددرج  
 مدرج    سدط  علدى  حصدل   حيد   درجدة  أ طأ على  الرتبو ة البحوث بنتائ  القيها اليت احملاضرا 
  .1342) ق رة مئو     ن  343) ق رة
 : املعوقا  جمال يف - 3 
 ، 1343)  رةقد  مئدو      ن ، 3423)قد رة  مدرج    سدط  علدى  عدام  بشدك   اجملدال  هذا حص  
 . الرتبو ة البحوث جمال يف عمله  تعي   معوقا  مشكال   جود على ت ل مرتفعة نسبة  هذ 
  سدط  أعلدى  علدى   للباح  املق مة  املعنو ة املاد ة احملفزا  قلة)  تتضم  اليت الفقرة  حصل  
 ظد  مع قناعدة  عد م ) تتضدم   الديت  الفقدرة   حصل   2949) ق رة مئو  ،   ن 3453)ق رة مرج 
) ق ر  مرج   سط على حصل  إذ درجة أ طأ  الرتبو  بالبح   االختصاصيني الرتبو ني املشرفني
  . 1343) ق ر  مئو     ن   3423
  ح ة  تأسيس العلمي البح  متابعة حول للرتبية العامة امل  ر ة يف جلان بتشكي  الباح  أ صى
 يف العلميدة  اخلدربا   مد    االستفادة كربالء لرتبية العامة امل  ر ة يف البحثي العم  لتطو ر خاصة حبثية
 البحد   جمدال  يف عطدائه   مد    تقلد   البداحثني  تواجده  اليت  املشاك  املعوقا   تذلي  كربالء جامعة
  . العلمي

 :البحث مشكلة: األول الفصل
  قلة ، االختصاصيني الرتبو ني املشرفني قب  م  املنجزة البحوث قلة يف ؛البح  مشكلة تتجلى
 الرتبددو  باالشددرا  اخلاصددة الندد  ة أ  تدده مددا  هددذا ،العلمددي البحدد  جمددال يف العلميددة متددابعته 
 شددهر يف  املنعقدد ة الرتبيددة    ددر السددي   برعا ددة ،الرتبيددة   ارة يف اقيمدد  الدديت ، االختصاصددي
 املشددرفني قبدد  مدد  املنجددزة البحددوث قلددة أهمهددا مدد  ع  دد ة مواضددي  فيهددا  نددوق اذ. م3119/متددو 
 مت حيد   ،املشدرفني  ألغلبيدة  العلمدي  املسدتوى   تد ني  بهدا  اهتمامه   قلة ، االختصاصيني بو نيالرت
 الرتبو دة  املؤمترا  يف  رد ملا تأكي ًا  أتي  هذا. العلمية الكفاءة فيها  راعى ال طلضواب  فقًا اختياره 
  االشدرا   االدار دة  للدهيئا   الرتبو دة  القيدادا   اداء ضدعف  اىل أشدار    اليت ؛املاضية السنوا  يف
 الثالدد  الرتبددو  املددؤمتر)  ،  6-9ص0116  العشددر ن الثدداني الرتبددو  املددؤمتر) منهددا ،الرتبددو 
  البحد   العالي  التعلي  الرتبية لو ارتي املشرت  التقر ر) يف  رد  ما ،  03-1ص 0111  العشر ن
 االشدرا   أجهدزة  منهدا  ،ةالرتبو د  القيدادا   أداء ضعف اىل ا ضًا أشار الذ  ، 003ص 0112 العلمي
 .  التعلي  الرتبية قطاع يف الرتبو 
 ،العلميدة  البحوث اجراء  كيفية ،العلمي البح  منهجية حول حماضرا  بالقاء الباح  قام  ق 
 اىل  املوّجده  ،03/3/3116 يف 5361 املرق  بكتابها كربالء لرتبية العامة امل  ر ة م  بتكليف  ذل 
 .االمر بهذا الباح  تكليف حول كربالء جامعة رئاسة
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 ان اذ ،فيده   العداملني  الرتبيدة  لقطاع بالنسبة اهلينة بالعملية ليس  البحوث  اع اد كتابة عملية ان
 رصدينة  علميدة  حبدوث  اعد اد  الرتقيا  يف ال ستوج  اذ ،العالي التعلي  قطاع ع  خيتلف القطاع هذا
 . الرتبو ني  املشرفني امل رسني  املعلمني االمر هذا  شم   ال،علمية جمال  يف ُتنشر
 املد  ر ا   كافدة  اىل 32/3/3116 يف 9330 املدرق   كتابهدا  بتعمدي   مشدكورة  الرتبية   ارة قام 
 الرتبدددو ني  املشدددرفني  امل رسدددني املعلمدددني مشدددول حدددول ؛العدددراق حمافظدددا  يف للرتبيدددة العامدددة
 احلد ث  هدذا  نسمي ان نستطي   بذل  ،العلمية الرتقيا  لغرض تعتم  حبوث باجنا   االختصاصيني
 الد  ل  يف بده  معمول هو كما بعي   م  منذ االمر هذا  كون ان املفر ض م  انه اذ ، علمية صحوة)
 املقدداال   كتابدة  الكتد    تدأليف  البحدوث  كاجنددا  املتعد دة  مبجاالتده  العلمدي  البحد   ان اذ ،املتق مدة 
 امل رسدة  يف  عمد   كدان  سواًء معل  لك  ميةالصمي الواجبا  م  هي ،املؤمترا  يف  املشاركة العلمية
 ابتد اءً  ، التعلدي   الرتبيدة  جمدال  يف  عمد   م  ك  تشم  معل  كلمة ان حي  ،اجلامعة يف ا  االبت ائية
 .العالية  املعاه  اجلامعا   حتى االطفال ر اض م 
 أشدر    هدي    معلمداً  بعثد   امندا ))-:قدال  حيد   ،حسنًة اسوًة اهلل رسول يف  لنا
 .االطالق على  امله
  ضد   يف االسداس  هدو  اال ل  ان العدالي  التعلدي   مد   أهد    الثدانو   االبتد ائي  بدالتعلي   فالعنا ة
 . تربيته اجلي  لبناء اال ىل اللبنا 
  املعوقدا   ممارسدتها   مد ى  أهميتهدا   توضي  البحوث اع اد مشكلة فان تق م ما على  تأسيسًا
  املسدرية  الرتبو  العم  لتطو ر دراسا  ب  دراسة اىل حباجة مرأ الرتبو ون املشرفون منها  عاني اليت
 .املهمةاالجتماعية القطاعا  م   هو  التعلي  الرتبية قطاع يف العلمية
  .التطو ر هذا م   سري جبزء نسه  عّلنا

 :اليه واحلاجة البحث اهمية
 املعرفدة  طلد   يف ال ائمة ناإلنسا مبحا لة الق    تارخيه يف  رتبط العلمي البح  ان فيه الش  مما
 لتطور اال ىل املراح  منذ لإلنسان مال مة املعرفة يف الرغبة  ل   ق  فيه ، عي  الذ  الكون  فه 
 مكانهددا يف  ضددعوها لإلنسددان الفكر ددة احلضددارة شددعلة العددرب املسددلمون محدد   عندد ما ،احلضددارة
  التمحدديص البحدد  يف السددلي  املددنه  علددى القددائ  العلمددي العصددر ببدد ء إ ددذانا هددذا كددان ،السددلي 
   01ص عمر.)العلمي
 ساد ق  كان الذ   الر ماني اليوناني للتفكري التقلي  ة احل  د اإلسالمي العربي الفكر جتا    ق 
 إىل املسدلمون  العلمداء  أضدا   حيد    بعد  ،  السدنني  مبئدا  املسدي   ميالد سبق  طو لة فرتا  يف
 كمدا  ،العقلدي  التكامد   جباند    التجر   املالحظة على ئ القا العلمي البح  منه  اإلنساني الفكر
 .القياس يف العلمية باألد ا   استعانوا الكمي بالتح    اهتموا
   21ص عمر)
  خاصة ،املعرفة جوان  خمتلف يف  دراساته  حبوثه  يف العلمية املنهجية املسلمون استي م  ق 
 يف املسلمني علماء ل ى توفر فق  املنطقي لتفكريا  أسلوب احل    العلمي للمنه  املقارنة ال راسا 
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  الصدي لة   الكيميداء  الط  منها العلوم خمتلف يف  البح  النجا  مقوما  ك   اكتشافاته  حبوثه 
  01ص ،عبي ا .)األخرى  العلوم الكون  عل   الر اضيا 
 عاليدة  مكاندة  ثنيالبداح   عطدي  حيد   ،إنسدانياً  بعد اً  العلميدة  ل حبداث   ضديف  بأنه اإلسالم   تميز
 عند   كدبرية  درجته كان  انف  العل  كان كلما ب   اجتاهاته د نه كان ًاأّ  اإلنسان خب مة  قوموا كونه 
  5ص  عتدر . ) تعاىل سبحانه اهلل
 العالقا   كشف ،األمور حقائ  إىل  وصلنا الذ  الطر   هو ،العلمي البح  إن نرى  بذل  
 .التناقضا  م  خال جمتم   صوالإىل مشاكله  دراسة ،نعيشه لذ ا الواق   تقيي  ،متغرياتها بني
 السدال   امدتال   يف التكمد   العصدر  هدذا  يف القدوة  إن إىل احلاضدر  الوق  يف النظرة أصبح   لق 
 القد رة  يف تكم  القوة أصبح   إمنا العسكر ة، اهليمنة أ  الطبيعية، الثر ة مصادر امتال  أ  الفتا 
 أصدب    املعرفدة  العل   طل   البحوث ال راسا  إىل احلاجة  ان  املعرفة ل الع ناصية امتال  على
 ال قيقدة  املعرفدة  مد   ممك  ق ر اكرب إىل للوصول تساب  يف فالعامل مضى،  ق  أ  يف منها اش  اليوم
 .اآلخر   على التفوق له  تضم  لإلنسان الرفاهية تكف  اليت العلوم م  املستم ة
 إن أدركد   إنهدا  إىل  رجد   فذل  ،العلمي للبح  كبريا اهتماما تولي ق مةاملت ال  ل كان   إذا 
 .ذل  غري  ليس  الفكر ة العلمية أبنائها ق رة يف تكم  األم  عظمة
 علدى  هلا الرفاهية  خل   تطورها ال  ل القتصاد أساسية  دعامًة خصبًا مي انًا العلمي  البح  
 حد   علدى  املسداع   األسداس   هو ، غريها  السياسية ية الثقاف  الصحية االجتماعية األصع ة كافة
  3ص ج ة - التعلي    الرتبية   ارة. )تطور  يف  املساع ة اجملتم  مشاك 
 أ  سياسدية  أ  اقتصداد ة  أ  اجتماعيدة  ةحالد  دراسدة  اجد   مد   ًامنظمد  ًااسلوب العلمي البح    ع 
 تعمد   الديت  األمدور  مد   ذلد   غدري  أ  ج   ة معرفة ع  الكشف أ   تقوميها فكرة دراسة أ  ،صحية
 .  العباد البالد  ا دهار اجملتم  تطو ر على
  التكنولوجيا العل   أخذ إن علينا  فرض  االقتصاد   االجتماعي الرتبو   اإلمناء التطور  ان
 مد   إال  ال  لدة  االقتصداد  قدوة   التداتي   العلمدي  البحد  ) هو ذل   سبي  العراقي اجملتم  يف د رها
 فدان   كدذل    جد    أ نمدا  احلقيقدة  عد    بحد   الدذ   الد ؤ ب  العلمدي   البحد   التعلي  ةقو خالل
 عليندا   فدرض  بده  النهدوض   سدب   فيهدا  العلمدي  البحد   ملسرية العامة اخلطوط رس  يف ال  لة سياسة
  -:منها املهمة األمور بع  توافر  نبغي لذل  جناحه عناصر فيها تتوفر صاحلة بيئة توفري
 .البح  يف لتيصصا مب أ إتباع -0
 .العم  يف الرؤ ا  ضو  -3
 . اضحة سياسة على الثبا  -3
 . مستو اتها مبيتلف  تطو رها البحثية املراكز دع  -9
 املبد ع  اجلامعي األستاذ  عترب حي  اخرى د ل إىل هاجر  اليت املب عة العناصر استقطاب -5
  0ص/  االنرتني  م /  أمني. )ال  لة يف مال رأس أغلى هو
 مثدد  املتق مددة الدد  ل بعدد  يف األ لو ددا  سددل  يف اال ىل املرتبددة العلمددي البحدد  أعطددي  لقدد 
  ق  املتطورة، ال  ل م   غريها  أملانيا  اليابان  فرنسا املتح ة  اململكة األمر كية املتح ة الوال ا 
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 خدالل  األ ر بدي  د االحتدا   اليابدان  األمر كيدة  املتحد ة  الوال ا  يف العلمي البح  على اإلنفاق ق ر
 اإلنفداق  إمجدالي  أربداع  ثالثدة   قدارب  مدا   هو  أمر كي د الر بليون 901) م   قارب مبا0116 عام
 . التطو ر البح  على بأسر  العاملي
 لكور دا  قد ر  فقد    التطدو ر  للبحد   متزا د ة  أهميده  تدولي  أسديا   شدرق  جنوب د ل فان  كذل  
%  21,3 إىل% 6,1)م  اإلمجالي احمللي النات  م  طو ر  ت العلمي البح  على إنفاقها نسبة اجلنوبية
 البيئدة   تقنيدا    احمليطدا   البحدار   علدوم  االلكرت نيدا   جمداال   حنو أ لو اتها   جه  0111 عام
 . الطريان الفضاء  علوم قياسال  أد ا  املعلوما   تقنيا 
 األصدع ة  كافدة  لدى ع سدر عاً  توسدعاً   التطدو ر  البحد   يف خططهدا  حظيد   ق  الصني فأن  كذل 
 عدام  احمللدي  الندات   إمجدالي  م % 15,1)العلمي للبح  خصص فق  منها الصناعية" خاصة العلمية
  .3111)عام % 5,0)إىل التيصص هذا  ا داد 0115
 املتق مدة  الد  ل  مد   غريهدا  عد    تطو ر  العلمي البح  حنو ان فاعا تق  فال األ ربية التجربة إما
 منددذ العلمددي البحدد  مسددرية ختدد م ج  دد ة بددرام  بندداء عاتقدده علددى اال ر بددي االحتدداد اخددذ فقدد 
 د ر   تفعيد   العلمدي  البحد   حنو تق مه  سياسة  رس  األعضاء ال  ل توحي  اج  م 0119عام
 إىل %01)مدد  تزا دد   قدد  العلمددي البحدد  علددى اإلنفدداق يف الز ددادة هددذ  نسددبة  كاندد  احليدداة يف
  علوم  اهلن سة  الصحة التكنولوجية منها ع   ة اال جم  يف األخرية اخلمسة األعوام خالل% 33
  3ص معني. ) املعرفة العل  على مبين جمتم   ت عي  الغذائي  األم  الفضاء
 التتجا   حي  ضئيلة تكون تكاد العلمي البح  على اإلنفاق نسبة فان العربي املستوى على أما
 نسدبة   بلغد  . 3111عدام  حتدى 0121 امعد  مد   الفدرتة  خدالل  اإلمجدالي  القومي النات  م   16,1)
 التز د   بينما%  55)هو األ ر بية ال  ل يف  املهن سني العلماء م   التطو ر البح  جمال يف العاملني
 .فقط%  03)ع  النامية ال  ل يف النسبة هذ 
 يف بلغد   بينمدا   حبثداً 965) تتجدا    ال0161 عدام  العربيدة  األقطدار  كافة يف املنشورة البحوث إما 
  حبثداً 3310)  العربي الوط  يف  0333) اىل0116 عام الع د   ص   حبثًا0035) ح ها رائي إس
 . اسرائي  يف
   3ص  عرت )
 عليندددا تفدددرض املعاصدددر عاملندددا يف امليتلفدددة  العلدددوم التكنولوجيدددا يف العددداملي التطدددور حركدددة إن
 عسدكر ة  حلركدا   دةكقدا   لديس  علمديني  كبداحثني  العلميدة  املعركدة  سداحة  ند خ   حبيد   أموراج   ة
 السدال   بقدوة   لديس  املطلوبدة  هدي  العلد   بقوة  السيطرة الغز   لك  ،بالقوة  السيطرة الغز  ه فها
  العلمي البح  إىل االجتا  مب أ إىل احلاضر الوق  يف النظرة تغري   بذل 
 التسل  حنو  التساب  ،املتطور التكنولوجي  التطور التق م على املعتم ة  املعرفة بالعل   التسل 
 . ح   بالسال   ليس  املعرفة بالعل 
 احليداة   مرافد   جمداال   كافدة  يف تكدون  إن ميكد   العلمي البح  أهمية فان تق م ما على  تأسيسًا
 القطاعدا   جمدال  يف العلمدي  فالبحد   ،فيده   عمد   الذ  اجملال م  صفته البح  هذا   أخذ ،املتع دة
 حبد   هدو  الزراعدة  جمدال   يف صدحي  حبد   هدو  الصدحة  جمدال   يف ،صدناعي  علمدي  حب  هو الصناعية
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 للبحدد  املهمددة األمندداط احدد  إذا فهددو  البحدد  موضددوع) تربددو  حبدد  هددو الرتبيددة جمددال  يف  راعددي
 .تطو رها  سب   متغرياتها عواملها بني  العالقا  الرتبو ة الظواهر حقيقة ع    بح  العلمي،
 يف العلمدي  البحد   أندواع  عد   أهميدة  ال قد   علدي   الت الرتبيدة  قطاع جمال يف الرتبو  البح   لع 
  تطددو ر تغدديري يف  املهمددة الرئيسددة األداة تعتددرب الدديت الرتبيددة جمددال يف  عمدد  كوندده األخددرى القطاعددا 
 .  تق مه اجملتم 
 تدأثري  خفيًا فليس) األخرى االجتماعية العلوم يف حب  أ  ع  أهميته يف الرتبو  البح   ق   ال
 الناجحدة  الواسدعة  النظر دة  التصدورا    إسدهام  الت ر س  طرق املناه  تع    لىع الرتبو ة البحوث
  التد ر    اإلعد اد  طدرق  تغديري  يف التصدورا   هدذ   د ر  يف الرتبو ة املمارسا  فه  يف البحوث ع 
 . الرتبو 
 احلفد   يف املعلندة   األهد ا   الغا دا   حتقيد   إىل اهلداد   الرتبدو   القدرار  تعز دز  يف  سده   انده  كما
  الراميدة  الصدائبة  قراراته  صياغة يف تساع ه  اليت  النتائ  املعلوما  على املعنيني باطالع لرتبو ا
  99ص نوفدد . )اجملتم  تق م اج  م  الرتبو ة العملية تنمية إىل
 تربو  نظام أ  تطو ر أر   ما إذا) انه هو الرتبو ة األ ساط يف السائ  االعتقاد فان عامة  بصورة
  تندا ل   أصدي   رصدني  تربدو   حبد   إىل االسدتناد  مد   بد   فدال  فاعلدة  بصورة  تطو ر  جملتم ا تنمية  
  9ص حممد . )املنشودة األه ا  حتقي  اج  م   معاجلتها  تطو رها تنميتها بغية الرتبية مكونا 
 املواقدف  يف الفدرد  سدلو   تنمية حنو  وجه الذ  النشاط إىل لتشري الرتبو  البح  عبارة  تستي م
 األهد ا   بتحقيد   للمدربيني  تسدم   الديت  املعرفدة  تدوفري  هدو  املوضوع هذا يف امله   اهل   ،تعليميةال
 لتنميدة  مؤاتيدة   جعلدها  التعليميدة  البيئدة  ب راسدة  ذلد     ت . فاعلية  األسالي  الطرائ  بأكثر الرتبو ة
 إشدباع  علدى   عمد   أن شدأنه  مد    هدذا  اإلمكدان،  قد رم   بأكرب  تعز ز  النمو يف فيه املرغوب االجتا 
 التعليميددة  خمرجاتهدا  مدد خالتها  بكد   بأكملددها التعليميدة  العمليددة لتشدم   الرتبو ددة البحدوث  جمداال  
  30 ص  أمحد  جابدر. ) إنتاجيتها  جودة كفا تها م ى يف املؤثرة البيئية العوام   خمتلف
 املسدرية  دعد   يف لفاعد  ا  د ر  الرتبدو   إشدرا   أهميدة  هو احلالي البح  أهمية يف الثاني  احملور
 .القطر يف الرتبو ة
 حيد   امليتلفدة  باملد ارس  للرتبيدة  العامدة  امل  ر ة تربط اليت املهمة القناة الرتبو  اإلشرا   عترب اذ
  القرارا   احللول املقرتحا  نق  ع  فضاًل امل ارس  اىل م  الصادرة  التعليما  األ امر نق   ت 
 الرتبيدة  قطداع  يف العداملني   كافدة   امل رسدني  املد ارس  إدارا  إىل رتبيدة لل العامدة  امل  ر دة  مد   الصادرة
 أداء تطدو ر  مهمدة  الرتبدو   اإلشدرا   دائدرة   تتحمد   التد ر س  حلقدا   ضدم    عملدون  مم   التعلي 
  تطدو ر   خدرباته   معلومداته    جت  د    الرتبدو   العلمدي  أدائهد   مسدتوى   رفد    املعلمني امل رسني
 .برمتها  التعليمية الرتبو ة العملية تقو   كذل  الرتبو ة أرائه 
 يف  رائد ة  فاعلة كعملية إليها  نظر اليت املهمة املواضي  م  أصب  الرتبو  اإلشرا  فان  بذل  
  6ص البدزا . )اجملتم  قطاعا  م  قطاع أ  يف الرتبو ة بالعملية  النهوض الرتبو  التطو ر جمال
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 تسه  اليت  التعلي  الرتبية قطاع يف  الفاعلة القياد ة املهمة األجهزة اح  الرتبو  اإلشرا   ع   
 مد  . كافده  التعليميدة  العمليدة  بأركدان  تعندى  عليه ألنها  الفاعلية بالكفا ة املرسومة األه ا  حتقي  يف
  عمدد  حيد   تعليميدة    سدائ    معد ا    أد ا  تد ر س   طرائد    أسدالي    مدنه    مدتعل   معلد  
   005ص  آخر ن ال    . )املطلوب االجتا  يف تطو رها أ   تغيريها ينهاحتس على الرتبو  اإلشرا 
 ع   ة  صفا  مبميزا  تتميز شاملة إنسانية قياد ة فنية عملية الرتبو  اإلشرا   عترب م   منه 
 -:أهمها م  لع 
 . ضار فاس  هو ما ك  م  التعلي  محا ة -0
 النصد   علدى  مبنيدة   علميدة  فنيدة  رائد  ط باسدتعمال   ذلد   علميدة  أسدس  علدى  التعلدي   بناء -3
 التعليميددددة القطاعددددا  يف عندددده الغنددددى ضددددر رة الرتبددددو  اإلشددددرا  أصددددب   بهددددذا  اإلرشدددداد
  3ص اجلن   .)الرتبو ة

 البحث أهداف
 املشدرفني  لد ى   معوقاتده   ممارسداته  الرتبدو   البحد   أهمية ع  الكشف إىل احلالي البح   ه  
  -:التالية األسئلة على اإلجابة خالل م  له املستقبلية فاق األ كربالء، حمافظة يف الرتبو ني
  جهددة مدد  كددربالء حمافظددة يف الرتبددو ني املشددرفني لدد ى الرتبددو  البحدد  أهميددة مسددتوى مددا-0
  نظره ؟
 الرتبو ؟ للبح  الرتبو ني املشرفني ممارسة م ى ما-3
 الرتبو ة؟ للبحوث إع اده  يف الرتبو ني املشرفني تواجه اليت املعوقا  ما-3
 املق سة؟ كربالء م  نة يف الرتبو  للبح  املستقبلية األفاق ما-9

 البحث حدود
 لرتبيدة  العامدة  امل  ر دة  يف  عملدون  الذ    االختصاصيني الرتبو ني باملشرفني احلالي البح   تح د
   تربو ًا ًامشرف91)   اختصاصيًا مشرفًا31) بواق  تربو ة  مشرفًة مشرفًا  61)ع ده   البالغ كربالء
-3115) ال راسدي  للعدام  كدربالء  حمافظدة  يف  التعليميدة  الرتبو دة  العمليدة  شدؤ ن  تسديري  يف  عملون
 .  اجلنس ع  النظر بغ )   3116
 املصطلحــات حتديـد 
 -:منها البح  عنوان يف  رد  اليت املصطلحا  بع  حت    مت
  3ص ب ر عرفه: )الرتبو  البح  -0
 طر د   عد   صدحتها  مد   التحق  ميك  ج   ة معار  اضافة إىل  ه   منظ  علمي استقصاء هو
  .صحتها م  التحق  ميك  اليت للمعلوما   ال قي  العلمي االختبار
  15ص  الفلفلي العجيلي) عرفه -3
 هددذا   شددم  امليتلفددة العلميددة االختصاصددا  يف الت ر سددي  زا لدده الددذ  البحثددي النشدداط بأندده
 1خارجها أ  الرتبو ة اخلطة ضم  تق  اليت  ال راسا  البحوث
  02ص البزا ) عرفه: الرتبو  اإلشرا 
 .التعل  عملية لتحسني خمطط برنام  هو
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 مدا  كد   تنفيذ  متابعة الرتبو ة العملية  تطو ر تقو   فيها  ت  اليت العملية بأنه -:تعر فه  ميك 
 امل رسة داخ  جتر  اليت ا العملي مجي  على اإلشرا    شم  الرتبو ة األه ا  لتحقي  بها  تعل 
  005اخللي ،ص ل  ل الرتبية مكت .) خارجها
 التعليميددة العمليددة  تطددو ر تقددو   غا تهددا شدداملة قياد ددة عمليددة بأندده الرتبددو  اإلشددرا   عددر 
   3ص ،ج ة دد  التعلي  الرتبية   ارة.)حما رها بكافة  الرتبو ة
 اإلشدرا   إن حيد   حبثده  جمر دا   مد    رد امد  مد    تطداب   كونده  االخدري  التعر ف الباح    تبنى 
  -:التالي النحو على إليه  نظر إن  نبغي الرتبو 
 .  ارتني أ  بز ارة  نتهي فال مستمرة عملية انه على اإلشرا  إىل  نظر -0
 . ق راته مهاراته تنمية يف امل رس أ  املعل  مساع ة إىل  ه   -3
 باسدد   لدديس بالعمدد  فددالعربة   يفددة  لدديس عمليددة اندده علددى الرتبددو  اإلشددرا  إىل  نظددر -3
 .هادفة  تنمو ة تطو ر ة عملية هي ما بق ر املنص  صاح  ميارسها اليت الو يفة
 املد ارس  يف الرتبدو    التوجيه اإلشرا  عملية ميارس م  ك  هو -:الرتبو  باملشر    قص 
 .االطفال  ر اض االبت ائية
 يف الرتبدو    التوجيده  اإلشدرا   عمليدة  ميدارس  مد   ك  به فيقص  -:االختصاصي املشر  أما
  اعدد اد ا   التجار ددة كالزراعيددة املهنيددة املدد ارس  كددذل   اإلع اد ددة  املتوسددطة الثانو ددة املدد ارس
 .الرتبية   ارة إىل مجيعها التابعة الصناعة
 أثنداء   االختصاصديني  الرتبدو ني  املشدرفني  تواجده  الديت   املشداك   الصدعوبا   هدي  -:املعوقا  
 .الرتبو ة حبوثه  بإع اد امه قي

 السابقة والدراسات النظري االطار: الثـانـي الفصــل
 الرتبـوي اإلشراف مفهـوم-1
 أنهد   إال  أسداليبه   مهامده  الرتبدو   اإلشدرا     دائف   صف يف املربني اختال  م  الرغ  على
 ذلد   إىل أشار  كما لتعلي ا عملية لتحسني خمططًا برناجمًا بكونه  تح د مفهومه إن  تفقوا أن  كاد ا
 . الرتبو ة املوسوعة

 .(Harris P.442). 
 حتسدني  جمدال  يف اآلخدر     العداملني  للمعلمدني  القيادة لتوفري املسؤ لون  بذهلا منظمة جهود  هو
 الرتبو ة األه ا  صيانة  إعادة  اختيار املعلمني  تطو ر املهين النمو إثارة ذل    شم  مهنيا التعلي 
 .التعليمية العملية  تقيي  الت ر س  طرائ  التعليمية  األد ا 

 (Good carter P.539.) 

                                                
 كدال  البحد   مشد   حيد    االختصاصدي  الرتبدو   املشدر   الباحد   بها فيعين تربو  مشر  كلمة  رد  ا نما 
 .االشرا  م  النوعني
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  هدذ   .عامدة  الرتبو دة   العمليدة  خاصدة  للمعلمدني  خ مدة  تقد م  فنية عملية هو الرتبو  فاإلشرا 
  الفنديني   امل رسدني  املعلمدني  مد   بالتعدا ن  تدت    قيداد    مدنظ   علمي عام سياق ضم  تأتي اخل مة
  .الرتبو ة العملية لتحسني الرتبو ني  املسؤ لني
 معيندة  عناصدر  تدوافر  مد   بد   فدال  الرتبو دة  العملية حتسني يف أه افه الرتبو  اإلشرا  حيق   لكي
 دد:العناصر هذ  مق مة يف   أتي أه افه حتقي  يف تساع    مقوما 
 . الرتبو ني املشرفني اختيار حس  -0
 تنمددي  ت ر سددية تطو ر ددة د را  يف  إشددراكه  يدد ًاج إعدد ادًا الرتبددو ني املشددرفني إعدد اد -3
 . مهاراته  ق راته 
  .الرتبو ني املشرفني م  املب عني  تشجي  املاد ة احلوافز توفري -3
 املنظمدة  إن حيد   التعليمدي  الوسدط  يف التدأثري  على  القادرة احلكيمة القيادة اختيار ضر رة -9
 . ا ضا بقائ ها العسكر ة  القطعة بقيادتها

 الرتبوي اإلشراف ممارسات بعض – 2
 التوجيدده صدديغة إىل التقلي  ددة   الق ميددة التفتددي  صدديغة مدد  الرتبددو  اإلشددرا  مفهددوم تطددور مدد 
 مدد  الديت  الرتبدو   اإلشدرا   أسددالي  األخدرى  هدي  تطدور   فقدد . الناجحدة  االعمدال  حندو   اإلرشداد 
 -:أهمها
 .الصف   ارة قب  املعل  مقابلة -0
 املهمدا   عد د   كدون  عند ما  األسدلوب  هدذا  اعتمداد   ميكد   الصف   ارته ب ق املعل  مقابلة  هي
  Quible P.346.)نسبيًا قلياًل  حت   ها حتليلها املطلوب اإلشرافية
 .الصف يف املعل    ارة -3
 .الصف يف   ارته بع  املعل  مقابلة -3
 .للمعل  امل  ر   ارة -9
 (Quible P.346).املعلمني بني التزا ر -5
  املشدر   املد  ر  أ  املعلد   بدني  مباشرة عالقة على تقتصر اليت الضر ر ة األسالي  م  تع   هذ 
 .الرتبو 
 املعلمددون فيهددا  شددرت   الدديت اإلشددرايف العمدد  يف ح اثددة األكثددر  هددي اجلماعيددة األسددالي  إمددا
 -:هي أهمها فم  الرتبو ون  املشرفون
 .الرتبو  املشغ  -0
 .يةالتعليم باهليئة االجتماع -3
 .الرتبو  املؤمتر -3
 .الت ر سية ال ر س -9
  . معني موضوع  تطو ر  حب  ل راسة)اللجان -5
 .معينة دراسية مادة أ  معني صف مبعلمي االجتماع -6
 .ال راسية احللقا  -1
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 .املهنية املوجهة القراءا  - 2
 . الن  ة احملا رة -1
 .املصغر ال رس -01
 . الذهين العصف اسلوب -00
   001ص الرمح  عب .)الت ر س طرق يف صنيعة جتارب استي ام -03

 الرتبوي اإلشراف يف احلديثة االجتاهات بعض

 بوصددفها الرتبددو  اإلشددرا  أسددس عددام بشددك  تنا لدد  قدد  احل  ثددة اإلشددرافية االجتاهددا  إن
 نطلقدا  م هدي  ذاتده  الوقد    يف امليتلفدة   نشداطاته  فعالياتده  منهدا   تنبثد   عليهدا   قدوم  اليت املنطلقا 
 الديت  اجملتمعدا   ك  هلا ترنو اجتماعية قيما كونها ع  فضال مفاصلها بك  الرتبو ة العملية  فعاليا 
 يف  اإلسدالمي  القدومي  املستوى على جذ ر  هلا إنسانية قي  إنها ع  فضاًل  التق م النمو حنو تسعى
 -:أهمها  م  اجملي  تراثنا
 . ال ميقراطي االجتا -0
 . نيالتعا  االجتا -3
 . العلمي االجتا -3
 -:ما أتي احل  ثة االشرافية  االجتاها  االسالي   م 
 .االكلينيكي االشرا  -:ا اًل
 .التشاركي االشرا  -:ثانيًا
 .الشام  االشرا  -:ثالثًا
 .بااله ا  االشرا  -:رابعًا
 للسدياق    فقداً  آنفداً  املدذكورة  االسدالي   م  اسلوب لك  تعر فيًا شرحًا  أتي فيما الباح    ق م
 .ادنا  املبني
 :االكلينيكي االشراف. 1
 علدى   عتمد   الدذ   الطديب  الفحدص  اسدلوب  اسدتعار  ،االشدرا   اسالي  م  ح     هواسلوب
 .(Snydes,1981,P.524)العالج  صف قب  للمرض ال قي  التشييص
 لوال دا  ا يف  هارفدارد ) جامعدة  يف اخلمسدينيا   نها دة  يف مدرة  أل ل االسدلوب  هدذا  اسدتي م   ق 
 العداملني  الرتبدو ني  املشدرفني  م  ع د قب  م   تطبيقه استي امه أثناء تطو ر   مت ،االمر كية املتح ة
: برنداجمني  ضدم   السدبعينيا   ب ا دة  حتدى  عامداً  عشدر  مخسدة  اسدتمر   مد ة  خدالل  ،اجلامعة هذ  يف
 حتسدني  بهد    اخل مدة  أثنداء  املعلمدني  لتد ر     ثانيهمدا  ،الت ر س على اجلامعة طلبة لت ر   أ هلما
   91،ص0126املساد،. )الصفية ت ر سه  عملية
 لنا  نق  الذ  االسلوب هو) االكلينيكي االشرا  ان فريى  Ggod Hammer هامر جول ) أما
 الفعليددة املهنيددة املمارسددة أ  ،لوجدده  جهددًا  كونددون حينمددا  املعلمددني املشددرفني بددني العالقددة صددورة
  . الفعلي املهين  السلو 
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(Ggod,Hammer,1980,P.35) )  تد ر س  حتسني عملية):بأنه االكلينيكي االشرا    عر 
  .  أفراد جمموعا  شك  يف الطلبة م   ع د املعل  بني التفاع  خل  خالل م  الفص  داخ  املعل 

(Krajewski,1982,p.39)  
 بال  ر دة   تسد   مفتو  أسلوب) انه على االكلينيكي االشرا  اىل  91،ص0126،املساد)  نظر
 مهاراته حتسني بقص  خطواته م  خطوة ك  تنفيذ يف حقيقية مشاركة للمعل  املشر  مشاركة   عتم 
  .فاعليتها    ادة التعليمية
 .آنفًا املذكور لالسلوب اآلتي املفهوم  350،ص0121 ، آخر ن اخلطي )   ق م
 غرفدة  يف تدت   الديت  االحد اث  حتلي  خالل م  الصفية املالحظة على  ركز اشرايف منط: )انه فريى
  .الصفي املعل  أداء حتسني به    الطلبة للمعلمني الصفي السلو  على  الرتكيز الصف
 : االكلينيكي االشرا  ان:االتية باخلالصة خيرج أن للباح  ميك  السابقة املفاهي  خالل  م 

 مهنيدة  القدة ع خدالل  مد   البياندا    حتليد    فحدص  جبمد   الرتبدو   املشدر   قيام على  عتم  .1
 .املشرت  التيطيط أج  م  املعل   بني بينه متطورة

 .الصف داخ  احلاصلة للتفاعال   السلبية االجيابية النواحي تعر  على  ركز .2
  االجتمداعي  العلمدي  مندّو   مسدألة  فان لذل  التعليمية العملية يف االساس هو املعل  ان  رى .3
 . ر رةالض  بالغ حيو ًا أمرًا  ع   املهين  الثقايف

 :التشاركي االشراف. 2
 اداء  لتقدو    التعليمدي  املوقدف  لتقدو     املشدر   املعل  فيه  شرت  نظامًا التشاركي االشرا   ع 
  52ص ،0110،الراش .)الثالثة االطرا  بني شركة التعليمي املوقف ان باعتبار الطال 
 املعلد   ميتلكهدا  الديت  اهي املفد  ان:)هدي  اساسدية  املسّلمة على االشرا  م  االسلوب هذا   عنم 
  النق  الفكر أعمال يف االشرتا  فرصة له اتيح  اذا فّعال  سلو  تربو ة خربا  اىل تتحول ان ميك 
 (Ruddck,1987,p.129) .الرتبو  املشر  م  املركز املهين احلوار خالل م 
 فضدالً  خدرباته    رتطو على اخلربة ذ   املعلمني  ساع  ال ائرة هذ  يف املعل  دخول فان ث   م 
 خدددددربا   اكتسددددداب الدددددتعّل  علدددددى باملهندددددة العهددددد  احلددددد  ثي املعلمدددددني  سددددداع  انددددده عددددد 
  51،ص0110الراش ،.)ج   ة
  ا الرفداق  للدزمالء  التطبيقدي  بداألمنوذج ) التشداركي  االشدرا   اسدلوب  مسدي  تقد م  ممدا   انطالقداً 

(Reillkoff,1981,P.53)  
 تشدييص  أجد   مد    املشدر   املعلد   بدني  مشدرت   عم  اسلوب:)بأنه التشاركي االسرا    ّر 
 اندواع  لتطدو ر  املعلد   جهدود  لد ع   املناس  العالجي الربنام   بناء اسبابها على  التعر  املشكال 
  (Ruddck,1987,p.31)  .الطال  ل ى التعل 
  القد رة   املعلد ،  املشدر   بدني  املسدتمر   التعدا ن  االنفتدا  :)ميثد   التشداركي  االشرا  ان   رى
 ملشدداعره   حساسدية   تبيينهدا  قيمدته    دعد   املعلمدني  بدني  التنسدي   علدى  الرتبدو   للمشدر   زائد ة ال
  53،ص0126املساد،.)معه  املتبادل  التق  ر الثقة  تأمني
 :التشاركي االشرا  ان  ستيلص الباح  فان آنفًا جاء ما اساس  على

 . اهتماماته  طلبته طبيعة عر   حبي  املتعل  لصاحل للمعل  املهين االداء تنمية اىل  رمي .1
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  اجلسمية العقلية الرتبية ترمي عملية ألنها ،االشرا  عملية يف ع   ة اطرا  اشرا  على  ركز .2
 .الشاملة

 يف االشدرا   عملية لتسري  اثرائها عليها احلصول ميك  اليت  البيانا  املعلوما  اغناء اىل  رمي .3
 .الصحي  مسارها

 املسدا اة  ق م على معًا  عم  االشرا  عملية يف املشار  الفر   ان اذ ،اجلماعية باملشاركة  تميز .4
 . اجراءاته أه افه فيه حي د ن للتقو   برناجمًا فيضعون

 
 :  الشامل االشراف. 3
 االجتا  هذا شاع  ق  ، اطرافها مكوناتها بك  التعليمية للعملية الكلي التنا ل االجتا  بهذا  قص 
 مد   الع  د   عليده   رتتد   العمليدة  هدذ   جواند   ا بعد   الحد   اجلزئي تنا لال ان املربون أدر  عن ما
  62ص،0110الراش ،.)املهنية املمارسا  يف االخطاء
  كدون  حتدى  كلدي  منظدور  مد   املشكلة أ  الظاهرة  تنا ل اسلوب) :بانه الشام  االشرا  ر ع  
 احتمداال   تقد   حتى التعليمي العملية يف املؤثرة  املتغريا  العوام  كافة  حب  ل راسة ضمان هنا 
 .اخلطأ
 (Blum berg,1970,P.3  
 العمليددة  مكونددا  عناصددر مجيدد  اىل املتددوا ن االهتمددام  وجدده اسددلوب: )اندده فددريى نشددوان أمددا
  . املنه   التلميذ املعل  يف تتح د اليت التعليمية
  036،ص0111،نشوان) 
 -:ما أتي الساب  العرض خالل م  للباح    تض 
 اىل  نظر ألنه ،كافة التعليمية العملية بأطرا  االساس بال رجة   هت   ؤك  الشام  را االش ان
. املدنه   خمططدو   رجوهدا  الديت  االهد ا   اطدار   يف املطلوب املسار يف التعليمية للعملية  املوجه احملر 
 ألنده  املدنه   انده  عد   فضدالً  ،اجلده  مد    املنه  املعل   ج  الذ  التعليمية العملية حمور   ع الطال 
 .املقصودة الرتبية أح اث  سيلة
 -:باالهداف االشراف.4
  حت   ًا االدارة عل  اطار ضم  كان  ق  الرتبو  االشرا  جمال يف ح  ثًا اجتاهًا االجتا  هذا  ع 
 فيده  عمد    الدذ     االدارة ممارسدة ) كتابده  يف  PeterDruckerدركر بيرت) االمر كي    على0159
 ملراقبة فلسفة  ض   ق  املنظمة صحة يف االداء فيها  ؤثر اليت اجملاال  مجي  يف ا االه  بلورة على
  09،ص0126الشماع،.)الذاتي  التوجيه الذا 
 االه ا  لتج    معًا  املرؤسني الرؤساء قيام:)بانه (Odione) نظر  جهة م  االجتا  هذا   ر 
 يف معدا ري  االهد ا   هدذ    تسدتي م ،ادار ة  حد ة   لكد   فدرد  لكد   الرئيسدة  املسدؤ لية   امناط العامة
 . التنظددددي  يف العاملددددة  الوحدددد ا  العدددداملني االفددددراد اداء تقددددو    يف االدار  النشدددداط توجيدددده
((Odione,1970,P.97 
 بكاملها  املنظما   اجلماعا  لالفراد االه ا   تعر ف حت    اسلوب:)انه فريى  Coffy) أما
 الديت  املعا ري  حت    عليها  املوافقة لبلوغها  سعون اليت النتائ   بتح    املرؤ سني الرؤساء  قوم اذ
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 لتقدو     املرؤ سدني  الرؤسداء  بها  قوم  مراجعة نظر اعادة د ر ًا  جتر  النتائ  هذ  لقياس تستي م
  Coffy,1975,P.35 . )املوضوعة االه ا  جتا   النتائ  التق م
 يف القاعد ة  اىل القمدة  مد   العداملني  مجي  اشرا ):  هو املذكور لالسلوب اآلتي املفهوم   عطي
 حتقيد   علدى  بالتضدام   سو ًا ذل  بع  العم  ث  املتوقعة  النتائ  االه ا   حت    ؛القرارا   ض 
  . االه ا  تل 
  053ص ،0113 ، ال باغ صاحل)
 -:على بااله ا  االدارة اسلوب ان الباح   عتق  الساب  العرض على  تأسيسًا
 .املستقب  يف حتقيقها ملرادا االه ا  .1
 حتقيقهدا  املعلمدني  مد   املطلدوب  النتائ  لتح     املعلمني املشرفني بني اجلماعية املشاركة .2
  .املستقب  يف  منية م ة يف
 -:السابقة ال راسا  

  1811 والفلفلي العجيلي دراسة-1

    العراقية اجلامعا  يف النفسي الرتبو  البح  معوقا ) 
  قد   العراقية اجلامعا  يف النفسي الرتبو  البح  معوقا  ع  الكشف إىل راسةال  هذ  ه ف  
 دددد  املوصد   دددد  البصدرة  دددد  املستنصدر ة  ددد  بغد اد )  اجلامعدا   يف الرتبيدة  كليا  م  البح  عينة اختري 
. البحد   جمتمد   مد   عشدوائياً  اخدتري ا   ت ر سدية  ت ر سيًا  21) البح  عينة مشل   ال     صال 
 الع     استي ام األداة على  الثبا  الص ق إجراء  بع  لبحثهما كأداة االستبيان الباحثان ماستي 
  -:أهمها  م  التالية النتائ  إىل التوص  مت ،البح  بيانا  معاجلة يف اإلحصائية الوسائ  م 
 رةفقد  ع ا الت ر سيني م  البح  عينة إلفراد معوقة عوام  تع  االستبيان فقرا  مجي  إن -0
 . املشرت  االهتمام ذا   األقسام الكليا  يف للبحوث عامة مركز ة خطة  جود ع م هي  اح ة
 صدعوبة ) أهمهدا  مد   حبثيداً  معوقداً   35) بوجدود   شدعر ن  املوصد   جامعدة  يف الت ر سيني إن -3
 الكليدا   بدني  التنسدي   ضدعف   كدذل    الرتبو دة  البحدوث   إع اد تصمي  يف املساع ة على احلصول
 احلددادة املعوقددا   اهدد . العلمددي للبحدد  خمصصددة ل سدداتذة غددر   جددود  عدد م العلميددة سددام األق
 علدى  احلصدول   صدعوبة . العلمية  املراج   الكت  املصادر يف النقص هو البح  عينة إلفراد بالنسبة
 علدى  امللقداة  الت ر سدية  األعبداء  كثدرة   كدذل   دد  الرتبدو   البحوث تتطلبها اليت  املقا يس االختبارا 
 املمنوحددة املاد ددة احملفدزا    ضددعف العلمدي  البحدد  معوقدا   أهدد  مد   تعتددرب  الديت  الت ر سددي عدات  
   0125  الفلفلي العجيلي.)للباحثني

  1881 الزعيب دراسة -2

  معلموهدا  العربيدة  اللغدة  مشدرفوا   راهدا  كمدا  املسدتقبلية   التطلعدا   الرتبدو   اإلشرا  معوقا ) 
   . ردناأل يف األساسي التعلي  ملرحلة
 كمدا  املستقبلية التطلعا   حت    الرتبو  اإلشرا  معوقا  ع  الكشف إىل ال راسة هذ  ه ف 
 معلمًة  031)  معلمًا  063) منه  فردا  301) العينة مشل  د  معلموها العربية اللغة مشرفو  راها
 الباحد   اسدتي م   قد   اربد   حمافظدة  يف  التعلدي   الرتبيدة  م  ر ا  على مو عني تربو ًا مشرفًا  31) 
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 املددرج   الوسددط املعيددار   االحنددرا  احلسددابي الوسدط  الباحدد  اسددتي م دددد لبحثدده كددأداٍة االسدتبيان 
  -:التالية النتائ  إىل  توص . لبحثه بيانا  ملعاجلة إحصائية كوسائ  التبا    حتلي 
 العامددة  ر ددةامل  يف العمدد  حاجددا   لدديب  ال جدد ا قلدديال الرتبو ددا  املشددرفا  عدد د ال ال -0
 .للرتبية
 اخلاصدة  االسدتبانة  إىل بالنسدبة   اخلدربة  للجدنس  تعدزى  إحصدائية  داللدة  ذا  فر ق توج  ال -3
 . باملعوقا 
 اخلاصددة االسددتبانة إىل بالنسددبة متغريالو يفددة إىل تعددزى إحصددائية داللددة ذا  فددر ق توجدد  -3
 .املستقبلية بالتطلعا 
   0111 الزعيب) 
 

  (( Baibara & Danley, 1995 دراسة -3

 (teachers supervisors and superintendents perceptions of the priority of 
supervisory responsibilities.) 

 مثانيدة  ترتيد   حدول  التعلي   م  ر   املشرفني املعلمني أراء ع  الكشف إىل ال راسة هذ  ه ف 
 علدى   هدي  األد ار هدذ   مد   د ر كد   يف  الرتبدو  املشدر    قضديه  الذ  الوق   م ى إشرافية اد ار
  -:التالي النحو

 .رمسية اتصاال  كمو ف املشر  د ر .1
 .للمراس  كمو ف املشر  د ر .2
 .الت ر س ع  كمسؤ ل املشر  د ر .3
 . النشر املعلوما  ع  كمسؤ ل املشر  د ر .4
 .  التقو   املراقبة ع  كمسؤ ل املشر  د ر .5
 . شباع اال احلفز عملية ع  كمسؤ ل املشر  د ر .6
 . املشكال  معاجلة ع  كمسؤ ل املشر  د ر .7
 .االجيابي التعز ز لعملية كممول املشر  د ر .8
  استي م  تربو ًا مشرفًا31)   م  رًا61)   معلمًا 25) بواق  فردًا  065) البح  عينة مشل  
 -:التالية النتائ  إىل  توص .  لبحثه االستبيان الباح 
 د ر د   ترتيد   يف  اخدتالفه   إشرافية اد ار مثانية ترتي  يف لرتبو نيا  املشرفني امل  ر   اتفاق.0
  .343)هما
  . املشرفني التعلي  م  ر  ع  األد ار ترتي  يف كليًا اختالفًا املعلمني اختال .3

 (1995 Baibara & Danley,) 
  ((Hetzel, 1998 دراســة -4

(Role perception & attitudes of supervision principles  ) 
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 نظدر   جهدا   حت  د   إىل ال راسة هذ  ه ف . اإلشرا  ملبادئ  املواقف ال  ر فه  على الق رة 
 األمر كيددة فالدلفيددا  ال ددة يف االبت ائيددة املدد ارس يف اإلشددرا  جتددا   املعلمددني املدد  ر     املشددرفني
 . معلمًا  031)  م  رًا  21)  مشرفًا  51) البح  عينة  مشل 
 الو دائف  بعد   الباحد   حد د   قد   املعلومدا    مجد   لبحثه كأداة االستبيان  الباح  استي م
 املو دف  أدالل ،للمعلمدني  املهدين  النمدو  ،التعلدي   عملية تطو ر) هي   ائف أرب   كان  اإلشرافية
 املعيار   االحنرا  احلسابي الوسط الباح  استي م  ق   التقو    أخريا ال راسة غرفة يف التعليمي
  -:هي البح  إليها توص  اليت لنتائ ا أه   م . لبحثه إحصائية كوسائ  رج امل  الوسط
 ألنده  امل رسدون  فيده   رغد   ال إشرا  اسلوب  هو ال رس غرفة على املشر  د ر اقتصار -0
 . تربو  إشرا  هو م  أكثر تفتي  ميث 
  .املشر  يف مهنية مواصفا  بوجود  تح د االبت ائية املرحلة يف  د ر  اإلشرا  أداء إن -3
 غدري  إنهدا  املشدرفون   رى بينما كافية اإلشرافية الز ارا  ع د إن  ر ن  املعلمني امل  ر   إن -3
  .كافية

 (Hetzel, 1998) 
  السابقة الدراسات مناقشة

 هلدذ   العلمية املنهجية األبعاد بع  على الضوء  إلقاء السابقة ال راسا  م  الباح  استفاد لق 
 إن علمدا  البياندا   معاجلدة  يف استي متها اليت اإلحصائية  الوسائ  تنا لتها اليت ا  العين ال راسا 
 البح  م  احلال هو كما لبحوثها كأد ا  االستبيانا  استي م  مجيعها ب  ال راسا  هذ  معظ 
 .الوصفية للبحوث بالنسبة  انسبها  أسرعها األد ا  أفض  االستبيان  ع  اذ احلالي
 املشدر   د ر تأكيد   إىل  تشدري  متبا ندة  فكاند   السدابقة  ال راسدا   إليهدا  توصل  اليت النتائ  أما 
 . التعليمية احلياة يف  أثر  د ر   تأكي  الرتبو  اإلشرا  أهمية إىل  اإلشارة القياد 
 الرتبدو ني  املشرفني ممارسا  م  اليها تطرق ما منها ج   ة مسارا  اىل احلالي البح  أشار  ق  
 مشوليدة  أجد   مد   كدذل   البحدوث  يف ادائه  م  تقل  اليت املعوقا  ع   الكشف و ةالرتب للبحوث
 .احملافظة يف العلمية املسرية ل ع  العلمية فائ ته    ادة البح 

 :واجراءاته البحث منهجية: الثـالـث الفصـل
 -:التالي النحو على  هي البح  إجراءا  الفص  هذا  تضم 

 ـــ البحث جمتم  ـــ
  عملدون  الدذ    كدربالء  حمافظدة  يف  االختصاصيني الرتبو ني املشرفني مجي  البح  تم جم  شم  
 مشدرفاً   61) ع ده  البالغ كربالء لرتبية العامة امل  ر ة يف  االختصاصي الرتبو  اإلشرا  جها  يف
 . تربو ًا مشرفًا  91)  اختصاصيًا مشرفًا  31) بواق   اختصاصيًا تربو ًا
  ــ البحث عينة ـ
  31) العيندة  جممدوع  فيصدب   اختصاصدياً  مشدرفاً   01)  تربو ًا مشرفًا  31) البح  عينة مشل  
  .اجلنس ع  النظر بغ ) االصلي البح  جمتم  م %  51) نسبة ميثلون مشرفا
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 ــ البحث أداة ــ
 عيندة  علدى  تو  عده  مت اسدتطالعي  اسدتبيان  بإعد اد  قدام   ق  لبحثه أداة االستبيان الباح  استي م
 االسدتطالعي  االسدتبيان  إلديه    جده   اختصاصدياً  تربو داً  مشدرفاً   31) عشدوائياً  اخدتري   استطالعية
 ممارسدتها   مد ى  الرتبو دة  البحدوث  أهميدة  حدول  املشرفني تصورا  م ى ع  استفسارا  تضم  الذ 
 طالع اال الباح  خربة خالل  م   تفر غها املعلوما  مج   بع . منها  عانون اليت املعوقا   اه 
 جمداال   ثالثة  تضم  الذ  النهائي االستبيان عم  مت السابقة ال راسا   بع  البح  أدبيا  على
 -:التالي اجل  ل  حس  فقرا  ع ة  تضم  جمال  ك 
 -اال لية بصيغتها  الفقرا  اجملاال  ع د ميث   0) ج  ل -

 الفقرا  ع د اجملددال  

 03 الرتبو  البح  أهمية -0

 09 الرتبو  لبح ا ممارسة -3

 09 الرتبو  البح  معوقا  -3

 91 اجملموع

 . اال لية بصيغتها أعال  املذكورة اجملاال  على مو عة فقرة  91) الفقرا  جمموع أصب   بذل 
 األداة صدق
 البحد   أداة قد رة  ملعرفدة  إليهدا   درك   أن مد   البد   الذ  العلمي املنه  أساسيا  م  الص ق  ع 
  95ص عيسو .)تقيسه أن ي نبغ ما قياس على
 إجدراء  مت الغدرض  هلدذا  املعد   املقيداس  فقدرا   صد ق  مد     تحقد   ذل  م  الباح   تأك   لكي
 االختصاصدا   مبيتلف امليتصني   اخلرباء م  جمموعة على بعرضها  ذل  ل داة الظاهر  الص ق
 . احملكمني اخلرباء م   6) ع ده  بلغ  ق  الرتبو ة  املواق 
  عد     تصدو باته   بدآرائه   األخدذ  مت    احملكمني اخلرباء جمموعة) م  ستبيانا اال مج   بع 
 مت األسدداس هدذا   علدى  الفقددرة لقبدول  معيداراً  فقددرة كد   علدى  اخلددرباء رأ  مد   فدأكثر %  21) موافقدة 
 األخدرى  الفقدرا   بعد   تعد     مت كمدا  املطلوبدة  االتفداق  نسدبة  علدى  حتص  مل فقرا  اربعة استبعاد
 مد   مكونداً  النهدائي  بشدكله  االسدتبيان  أصدب    بهدذا  فيهدا  الوضدو   عنصر لتحقي  غتهاصيا  أعي  
  0 ملح  انظر. )جمال لك  فقرة  03) بواق  فقرة  36)

                                                
 0- كربالء جامعة – الرتبية كلية –  النفسية الرتبو ة العلوم قس  رئيس) اجلنابي الستار عب .د.م.ا.  
  .كربالء جامعة – الرتبية كلية -  النفسية الرتبو ة العلوم قس  - ت ر سي) النا ف كا   عز ز.م.ا -3
  .كربالء جامعة – الرتبية كلية - النفسية الرتبو ة العلوم قس  - ت ر سي) ال فاعي طعمة حام . د.م.ا -3 
  . كربالء جامعة – الرتبية كلية -فسية الن الرتبو ة العلوم قس  - ت ر سي)السلطاني كر   ناج .د.م.ا -9 
  .كربالء جامعة – الرتبية كلية - النفسية الرتبو ة العلوم قس  - ت ر سي) الشامي هاتف كا  .د -5 
  . كربالء جامعة – الرتبية كلية - النفسية الرتبو ة العلوم قس  -مقررة) اجلبور  هاش  ا راس.د -6 
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  األداة ثبات
 اخدرى  عيندة  أ  نفسدها  العيندة  على األداة تطبي  إعادة عن  نفسها النتائ  على احلصول هو الثبا 
 . مكافئة
  012ص البهي فؤاد السي ) 
 هدي  كمدا  النتائ  كان  ،كربالء م  نة يف  االختصاصيني الرتبو ني املشرفني ل ى الرتبو  البح 
 مئدو      ن مدرج    سط م  املقياس فقرا  عليه حصل  ما  وض  الذ   3) ج  ل يف موضحة
 . البح  عينة افراد استجابا  حس 
 إذ  Test- Retest) االختبدار   إعادة االختبار طر قة الباح  استي م األداة ثبا   الستيراج
 تربددو ني مشددرفني عشددرة عدد ده  بلددغ   البحدد  عينددة خددارج) الثبددا  عينددة علددى األداة تو  دد  مت
 اسبوعان) مق ار   مين بفرق عليه لإلجابة إليه  االستبيان إعادة  مت عشوائيًا اختري ا  اختصاصيني
 إحصدائياً  البياندا   ملعاجلدة   بريسدون ) طارتبدا  معامد   الباحد    اسدتي م   الثاني األ ل التطبي  بني  
  بدذل  . البحد   هدذا  إلغدراض   كدا ٍ  جيد   ثبدا   معامد    هدو %  20) هو الثبا  معام  إن فوج 
 .  ثباتها ص قها إجراء بع  لالستي ام جاهزة األداة أصبح 

 -:االحصائية الوسائل
 -:ي ه حبثه بيانا  معاجلة يف التالية اإلحصائية الوسائ  الباح  استي م 
 -: قانونه الثبا  حلساب استي م دد بريسون ارتباط معام  -أ
  ص م   )س م )  – ص س م  ن 
   = ر 
   {3 ص م ) – 3ص م  ن } {3 س م ) – 3س م  ن } 

  51ص العادل) 
 
  0  ×3 +  3 × 3  + 3  ×0  

  = املرج  الوسط
  ن
  املرج  الوسط  
  011×   =املئو  الو ن 
     ن أعلى 

  630ص عددد س)   

 :النتائج حتليل: ــعـالرابـ ـلـالفصـ
 فيده  درجدة  أقد   مد    3)  هدي  أ  انه م  درجة أعلى جبم  للمقياس الفرضي الوسط احتساب مت
  املرج  الفرضي الوسط)3=3 ÷0=3  )3) على  قسمتها  0)  هي
 يف درجدة  أعلدى  علدى  الفرضدي  املدرج   الوسدط  قسدمة  م  استيراجه فت  الفرضي املئو   الو ن
 اال سدداط ملعرفددة املعيددار هددذا  اعتمدد 66466=011×3/3 فيكددون 011× النددات   ضددرب املقيدداس
 .املت نية م  العالية املرجحة

   019،ص0129 البياتي،اثناسيوس)
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 معاجلتهددا مت ان بعدد  التاليددة النتددائ  اىل البحدد  توصدد  فقدد   تسدداؤالته البحدد  اهدد ا   لتحقيدد 
 -:التالي والنح على  كان  إحصائيا
  اهمية مستوى ع  للكشف اال ل اهل   على االجابة يف -0
 -البح  اهمية جمال يف العينة الفراد املئو   الو ن املرج  الوسط  وض   3) ج  ل -

  
 
 الفدقدددددددددرا 
 مواف 
 ج ا

 مواف 
 إىل
 ح 
 ما

 غري
 مواف 
 الوسط
 املرج 
 الو ن
 املئو 

0- 
 العملية تطو ر يف  سه  الرتبو  البح 
 . الرتبو ة
 19499 3423 ددددد 5 35

3 - 
 مواكبة على الرتبو  البح   ساع 
 . العامل يف حت ث اليت الرتبو ة التطورا 

 10،00 3413 ددددد 2 33

3- 
  ز   البحوث إع اد يف امل رسني مشاركة
 .  الت ر سية العلمية مهاراته 

 11،ددد 341 0 1 33

9- 
 املشكال  ح  يف الرتبو  البح   سه 
 . الرتبو ة
05 09 0 3496 23 

5- 
   ادة على تساع  الرتبو ة البحوث
 بني  الثقافية االجتماعية العالقا 
 . الباحثني
05 09 0 3496 23 

6- 
 

 ح  تنمية على تساع  الرتبو ة البحوث
 . احلقيقة ع   البح   املعرفة العل 

 19499 3423 دددددد 5 35

1- 
   خ  حينما رتبو ال البح  أهمية تزداد
 . للم رس الرتبو  املشر  تقو   ضم 

01 01 0 346 2646 

2- 
 العملية على عائ  الرتبو  للبح 
 . معنو ا ماد ا الرتبو ة

09 03 3 3436 1242 

1- 
 مراح  مجي  يف مطلوب الرتبو  البح 
 إىل األطفال ر اض م  ابت اءا التعلي 
 . اجلامعا 
1 31 0 3433 19433 

01- 
 اإلب اع عملية يف العلمي البح    سه
 . امل رسني م  املب عني ع   الكشف

 2645 346 ددددد 03 02

00- 
 مستوى على مه  غري الرتبو  البح 
 يف أهميته  تكم  املعلمني   امل رسني

0 3 36 0406 32 
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 . فقط اجلامعا 

03- 
 حتصي    ادة على اثر له الرتبو  البح 
 . العملية
01 01 3 3433 19499 

 -:التالي اجل  ل على حنص  فأننا تنا ليا االستبيان فقرا  ترتي   بع 
  الو ن الوسط موضحا الرتبو  البح  اهمية جمال يف االستبيان فقرا   وض   3) ج  ل -

 -تنا ليا مرتبة فقرة لك  املئو 

 
  
 
 الفدقدددددددددددددرا 
 مواف 
 ج ا

 مواف 
 إىل
 ح 
 ما

 غري
 مواف 
 الوسط
 املرج 
 الو ن
 املئو 

0- 
 العملية تطو ر يف  سه  الرتبو  البح 
 .الرتبو ة
 19499 3423 ددددد 5 35

 

3- 
 ح  تنمية على تساع  الرتبو ة البحوث
 .احلقيقة ع   البح   املعرفة العل 

 19499 3423 ددددد 5 35

3- 
 مواكبة على الرتبو  البح   ساع 
 .العامل يف حت ث اليت الرتبو ة التطورا 

 10400 3413 ددددد 2 33

9- 
  ز   البحوث إع اد يف امل رسني مشاركة
 . الت ر سية العلمية مهاراته 

33 1 0 341 11 

5- 
   خ  حينما الرتبو  البح  أهمية تزداد
 .للم رس الرتبو  املشر  تقو   ضم 

01 01 0 346 26،66 

6- 
 اإلب اع عملية يف العلمي البح   سه 
 .امل رسني  م املب عني ع   الكشف

 26466 346 دددد 03 02

1- 
 املشكال  ح  يف الرتبو  البح   سه 
 .الرتبو ة
05 09 0 3496 23،33 

 

2- 
   ادة على تساع  الرتبو ة البحوث
 بني  الثقافية االجتماعية العالقا 
 .الباحثني
05 09 0 3496 23،33 

1- 
 العملية على عائ  الرتبو  للبح 
 .ا معنو  ماد ا الرتبو ة

09 03 3 3436 12422 

01- 
 مراح  مجي  يف مطلوب الرتبو  البح 
 إىل األطفال ر اض م  ابت ءا التعلي 
 .اجلامعا 
1 31 0 33466 15455 
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00- 
 حتصي    ادة على اثر له الرتبو  البح 
 .العملية
01 01 3 3433 19499 

 

03- 
 مستوى على مه  غري الرتبو  البح 
 يف أهميته م  تك  امل رسني املعلمني
 .فقط اجلامعا 
0 3 36 0406 32 

 
 
 29،3 3453    اجملموع

 2943 ق ر  مئو     ن  3453)ق ر  مرج   سط على األهمية جمال فقرا  مجي  حصل . 0
 نظدر   جهدة  مد   عاليدة  تعتدرب  الرتبو دة  البحدوث  أهميدة  درجدة  إن  عدين  هدذا    عالية تع  ال رجة  هذ 
 . ائينياألخص   الرتبو ني املشرفني
  الرتبو ة العملية تطو ر يف ساه  الرتبو  البح  إن) على تنص اليت  0) رق  الفقرة حصل . 3
  19499) ق ر  مئو     ن  3423) ق ر  مرج   سط على حا     اال ىل املرتبة على حصل  إذ
 يف  هد   الفعد  بأنده  البحد   إىل نظدرته      األخصدائيني  الرتبدو ني  املشدرفني  اهتمام إن على   ل  هذا
 .فاعلة اجيابية نظرة هي   الرتبو ة العملية تطو ر
   العلد   طلد   تنميدة  علدى  تسداع   الرتبو دة  البحدوث )مضدمونها  الديت  3) رقد   الفقرة حصل .3
 قدد ر  مئددو     ن  3423) قدد ر  مددرج   سددط علددى حصددل  إذ احلقيقددة عدد  البحدد    املعرفددة
 املشددرفني نظددرة إن  فعددال ذكرهددا مت الدديت ىلاال  الفقددرة مسددتوى نفددس هددو املسددتوى  هددذا  19499)
 علدى  البح  إىل  النظرة الرتبو  التطو ر عملية بني  ثيقا ترابط هنال  إن إذ مبحلها جاء  الرتبو ني
 . احلقيقة ع   البح   املعرفة العل  تنمية على  ساع  انه
 علدى  الرتبدو    البحد   سداع  ) مضدمونها   الديت  الثالثدة  املرتبدة  علدى   3) رقد   الفقرة حصل .9
 قد ر   مدرج    سدط  علدى  حصدل   الفقدرة   هدذ     العدامل  يف حتد ث  الديت  الرتبو دة  التطدورا   مواكبة
 الرتبو دددون املشدددرفون نظدددر يف الرتبدددو  البحددد  إن  عدددين  هدددذا  10) قددد ر  مئدددو     ن  3413)
 لباحد  ا  قدوم  إذ   العدامل  يف حتد ث  الديت  الرتبو دة  التطدورا   مواكبدة  علدى   ساع )  االختصاصيون
 أ  العلمية  الكت   املراج  املصادر م  كان  سواء حبثه حول ج   ة معلوما  م   ص ر ما مبتابعة
 تطدور  م  عليه هو  ما العامل على  االنفتا   االطالع بهذا االستمرار  قتضي مما االنرتني  شبكا 
 . متسارع  تكنولوجي علمي
 إعد اد  يف امل رسدني  مشداركة ) مضدمونها  لديت  ا الرابعدة  املرتبدة  علدى   3) رقد   الفقدرة  حصل . 5
    ن  3466) قد ر   مدرج    سدط  على حصل  إذ   الت ر سية العلمية مهاراته  م   ز   البحوث
 الرتبو  البح  بان  االختصاصيني الرتبو ني املشرفني م  البح  عينة  تؤ    22،22) ق ر  مئو 
 جيعد   البحدوث  يف العلمدي  اإلجدراء   هدذا  لميدة الع قد راته    تنميدة  البداحثني  مهارا    ادة يف  سه 
 .الصحيحة  السياقا  العلمية اإلجراءا   إتباع الصحي  العلمي البح  يف مهارة أكثر الباحثني
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  األخدرية  احل ة درجة) األهمية يف تسلسلها  كان درجة ا طأ على  00) رق  الفقرة حصل . 6
 يف أهميتده   تكمد    امل رسدني  املعلمدني  ستوىم على مه  غري الرتبو  البح ) الفقرة هذ   مضمون
  . فقط اجلامعا 
 علدى    ل  هذا  32) ق ر  مئو     ن  0406) ق ر  مرج   سط على الفقرة هذ  حصل  إذ
 -:العبارة هذ  مضمون يف  رد ما قاط  بشك   رفضون الرتبو ني املشرفني إن
 اجلامعدا   مسدتوى  علدى  مه   انه  امل رسني املعلمني مستوى على مه  غري الرتبو  البح  إن)
 التعلدي   قاعد ة  يف أكثدر  تكدون  أهميتده  بد   املراحد   مجيد   يف فعدال  مهد   الرتبدو   البح  إن إذ   فقط
 .البناءالالح  حالة عليه تكون األساس هذا  كون  كيف  أساسه

 -:املمــارســـــــــة جمــال يف -2

 مسدتوى   كدان  الرتبدو   للبح  الرتبو ني شرفنيامل ممارسة م ى على االطالع هو اجملال بهذا  نعين
  سدط  علدى  عدام  بشدك   اجملدال  هدذا  حصد   إذ. جي ة البح  نتائ  أ هرته ما حس  للممارسة أدائه 
 الطمدو   مسدتوى  اىل ترقدى  ال لكنهدا  جي ة نسبة  هي  1943) ق ر  مئو     ن  3433) ق ر  مرج 
  9 ج  ل ظران( التالي النحو على فكان  الفقرا  مستوى على إما
 - املمارسة جمال يف العينة الفراد املئو   الو ن املرج  الوسط  وض   9) ج  ل -

 الفدقددددددددددرا   
 مواف 
 ج ا

 مواف 
 إىل
 ما ح 

 غري
 مواف 
 الوسط
 املرج 
 الو ن
 املئو 

0- 
  ف  الرتبو  البح  فصول بكتابة امل
 . ختصصي
00 02 0 3433 11,11 

3- 
  مناه  قبطر جي  اطالع ل  
 . العلمي البح 
01 01 0 33,3 66,61 

3- 
 كتابة يف العلمي البح  خبطوا  امل
 البحوث
6 30 3 0, 3 11 

9- 
 تنظيمها  كيفية املصادر بكتابة امل
 . تبو بها
2 02 9 3403 10 

5- 
 املصادر م  االقتباس بعملية امل
 .العلمية  املراج 
5 33 3 3416 62466 

6- 
  حبوث دراسا   م  ستج  ما أتاب 
 . ختصصي ضم  علمية

03 05 3 343 16466 

1- 
 البحوث كتابة   ممارسة يف الرغبة ل  
 .  العلمية الرتبو ة
05 00 9 3496 23433 

2- 
 العلمية  الكت  اجملال  اقتين
 .املكتبا  م   أستعريها
05 09 0 3436 12422 
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1- 
 العلمية  الن  ا  اللقاءا  يف أساه 
 . الرتبو  لبح با تهت  اليت

01 01 3 3433 19499 

01- 
 كباح  مهاراتي إتقان على احرص
 . علمي
00 06 3 3436 15455 

 11 0،3 3 33 5 . كثرية علمية حبوث كتابة يف ساهم  -00

03- 
 بنتائ  القيها اليت احملاضرا  ادع 
 .الرتبو ة البحوث
2 31 3 343 13433 

 
 
 13433 3433    عام بشك 

  :5) ج  ل يف موض  هو كما التالي النحو على كان  تنا ليا الفقرا   ترتي  بع 
 الرتتي  بع  املمارسة جمال يف العينة الفراد املئو   الو ن املرج  الوسط  وض   5) ج  ل -

 - التنا لي

 
  
 
 الفدقددددددددرا 
 مواف 
 ج ا

 مواف 
 ح  إىل
 ما

 غري
 مواف 
 الوسط
 املرج 
 الو ن
 املئو 

0- 
  كتابة ممارسة يف غبةالر ل  
 . العلمية الرتبو ة البحوث
05 00 9 3496 23433 

3- 
 العلمية  الكت  اجملال  اقتين
 .املكتبا  م   أستعريها
05 09 0 3436 12422 

3- 
 الرتبو  البح  فصول بكتابة امل
 .ختصصي  ف 
00 02 0 3433 11411 

 

9- 
  مناه  بطرق جي  اطالع ل  
 .العلمي البح 
01 01 0 343 16466 

 

5- 
  حبوث دراسا  م   ستج  ما أتاب 
 .ختصصي ضم  علمية

03 05 3 343 16466 

6- 
 كباح  مهاراتي إتقان على احرص
 .علمي
00 06 3 3436 15455 

 

1- 
  الن  ا  اللقاءا  يف اساه 
 .الرتبو  بالبح  تهت  اليت العلمية

01 01 3 343 19499 

2- 
 بنتائ  القيها اليت احملاضرا  ادع 
 .الرتبو ة البحوث
2 31 3 343 13433 

 10 3403 9 02 2 تنظيمها  كيفية املصادر بكتابة امل -1
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  . تبو بها

01- 
 املصادر م  االقتباس بعملية امل
 .العلمية  املراج 
5 33 3 3410 11426 

00- 
 كتابة يف العلمي البح  خبطوا  امل
 .البحوث
6 30 3 3403 11 

 

03- 
 علمية حبوث بةكتا يف ساهم 
 .كثرية
5 33 3 3 62 

 
 
 
 1943 3433    عام بشك 

 الرتبو دة  البحدوث  كتابدة    ممارسدة  يف الرغبة ل  )  مضمونها أليت  1) رق  الفقرة حصل  -0
  هدذ    2342) قد ر   مئدو      ن  3496) ق ر  مرج   سط على الفقرة هذ  حصل  اذ   العلمية
 العلمدي  للبحد    حدبه   رغبدته   حدول  الرتبو دون  املشدرفون  كنده   عّمدا  صدادقا  تعدبريا  جاء  النتيجة
 تتضدم   الديت  الفقدرة  هدي  اكدرب  درجة يف  رد  اليت الثانية الفقرة ان ب لي  الرتبو ة البحوث  الجراء
 قد ر   مدرج    سدط  علدى  حصدل   اذ  املكتبدا   مد    استعريها العلمية  الكت  اجملال  اقتين) على
  تدابعون  الرتبدو ني  املشدرفني  ان علدى   تد ل  عاليدة  النسدبة   هذ   12422) ق ر  مئو     ن  3436)
 .العلمية املتابعة هذ   تطل  الذ  عمله  جمال يف   رتدد ن
  3433) قد ر   مدرج    سدط  علدى  حصدل   اذ الثانيدة  املرتبدة  على  0) رق  الفقرة حصل  -3
  ختصصدي   فد    الرتبدو  البحد   فصدول  بكتابدة  امل)الفقدرة  هدذ    مضدمون   11)قد ر   مئو     ن
 شيء  هذا  اجراءاته الرتبو  البح  مضمون بكتابة املام ل  ه  الرتبو ني املشرفني ان على  هذا  ل
 .فعاًل  مفر  جي 
 قددد ر  مدددرج   سدددط علدددى حصدددل  اذ الثالثدددة املرتبدددة علدددى  9) رقددد  الفقدددرة حصدددل  -3
 كتابددة يف لمدديالع البحدد  خبطددوا  امل) الفقددرة هددذ   مضددمون  10) قدد ر  مئددو     ن 3403)
 يف الرغبدة  لد  ه   البحد   عيندة  ان علدى   د ل   هذا سابقتها م  مرتابطة جاء  الفقرة  هذ   البحوث
 .البح  الجنا  املطلوبة العلمية باإلجراءا  إملام  ل  ه  البحوث ممارسة
    ن  3) قد ر   مرج   سط على حصل  اذ درجة ا طأ على  00) رق  الفقرة حصل  -9
 هدذ   مالحظدة   عند    كثرية علمية حبوث كتابة يف ساهم )  الفقرة هذ   مضمون  66) ق ر  مئو 
 الكتابدة  يف الرغبدة  لد  ه   لكد   قليلدة  البحدوث  كتابة يف ممارساته  كان  الرتبو ني املشرفني فأن الفقرة
 .ذل  اىل   ربه  م  اىل حيتاجون منه  الرتبو  البح   ممارسة
 النسدبة   هدذ   19،3 قد ر   مئدو      ن 3،33 ر قد   مدرج    سط على كله اجملال حص  -5
 .جي  بشك  الرتبو ة البحوث يف عمله  ميارسون الرتبو ني املشرفني ان أ  جي ة
 -:املعـوقـــــــات جمـال فـي -3

 عند    االختصاصديني  الرتبدو ني  املشدرفني  تواجده  الديت   املشداك   الصدعوبا   اىل اجملدال  هذا   شري
  6) ج  ل يف موض  كما النتائ   كان  بو ةالرت حبوثه  بأجراء قيامه 
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 - املعوقا  جمال يف العينة ألفراد املئو   الو ن املرج  الوسط  وض   6) ج  ل -

 
  
 

 
 الفقدددددددددددددددرا 
 مواف 
 ج ا

 مواف 
 اىل
 ح 
 ما

 غري
 مواف 
 الوسط
 املرج 
 الو ن
 املئو 

0- 
 املق مة  املعنو ة املالية احملفزا  قلة
 .للباح 
 29499 3453 دددددد 09 06

3- 
 االستعارة ميك  اليت املكتبا   جود قلة
 . احملافظة داخ  يف منها

30 1 3 3463 21411 

 62422 34166 9 01 06 . طاقيت  فوق جه ا البح  إع اد  تطل  -3

9- 
 االنرتني  شبكا  باستي ام معرفيت قلة
 .البحوث يف

01 6 5 3496 23433 

 01 . العلمية  املراج  درملصا توفرا ع م -5
 
01 0 346 26466 

6- 
 فائ ة  ال للوق  مضيعة البحوث تعترب
 . منها
3 0 36 0433 90400 

1- 
 املستقرة غري األمنية األ ضاع انعكاسا 
 . البحوث يف عملي على تؤثر

1 02 5 34166 62422 

2- 
 الرتبو  املشر  د ر على الرتكيز
 يس ل فقط مشرفا بوصفه  االختصاصي
 .علميا باحثا
01 03 2 34166 62422 

1- 
 عملي م  تقل  اإلشرافية األعباء كثرة
 . البحثي
06 1 1 343 16466 

01- 
 ق را  لتطو ر الت ر بية ال  را  قلة
 .املشرفني  مهارا 
03 03 9 343 16466 

00- 
 اليت العلمي البح  مراكز توافر ع م
 .الرتبو ة بالبحوث تعنى

02 2 9 3496 23433 

03- 
 بالبح  املشرفني معظ  قناعة ع م
 .الرتبو 
 05دددد، 045 05 05 ددددد

 
 
 1343 3423    عام بشك 

 - 1) اجل  ل يف مالحظتها ميك  تنا ليًا الفقرا  ترتي   بع  -
 -تنا ليًا العينة الفراد املعوقا  جمال يف املئو   الو ن املرج  الوسط  وض   1) ج  ل -
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 دددددددددددددددددرا الفقدددددددد
 مواف 
 ج ا

 مواف 
 إىل
 ح 
 ما

 غري
 مواف 
 الوسط
 املرج 
 الو ن
 املئو 

0- 
 ميك  اليت املكتبا   جود قلة
 .احملافظة داخ  يف منها االستعارة

30 1 3 3463 21411 

 26466 346 0 01 01 .العلمية  املراج  املصادر توافر ع م -3

3- 
 املق مة  ة املعنو املالية احملفزا  قلة
 .للباح 
 29499 3453 دددد 09 06

9- 
 اليت العلمي البح  مراكز توافر ع م
 .الرتبو ة بالبحوث تعنى

02 2 9 3496 23433 

5- 
 شبكا  باستي ام معرفيت قلة
 .البحوث يف االنرتني 
01 6 5 3496 23433 

6- 
 عملية م  تقل  اإلشرافية األعباء كثرة
 .البح 
 

06 1 1 343 16466 

1- 
 ق را  لتطو ر الت ر سية ال  را  قلة
 .املشرفني  مهارا 
03 03 9 343 16466 

2- 
  فوق جه ا البح  إع اد  تطل 
 .طاقيت
06 01 9 34166 62422 

1- 
 غري األمنية األ ضاع انعكاسا 
 .البحوث يف عملي على تؤثر املستقرة

1 02 5 34166 62422 

01- 
 الرتبو  املشر  د ر على الرتكيز
 فقط مشرفا بوصفه االختصاصي 
 .علميا باحثا  ليس
01 03 2 34166 62422 

00- 
  ال للوق  مضيعة البحوث تعترب
 .منها فائ ة
3 0 36 0433 90400 

03 
 بالبح  املشرفني معظ  قناعة ع م
 .الرتبو 
 05دد، 045 05 05 ددددد

 
 
 1343 34023    عام بشك 
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    ن  34023) ق ر  مرج   سط على حص  ق  عام ك بش املعوقا  جمال ان اجملال هذا ا هر
 الفقرا   جاء  عالج اىل  حيتاج كثري املعوقا   جود مع ل ان ان  عين  هذا  1343) ق ر  مئو 
 -:التالي النحو على ح تها حس 
  21411) قدد ر  مئددو     ن  3463) قدد ر  مددرج   سددط علددى  3) رقدد  الفقددرة حصددل . 0
  .احملافظة داخ  يف منها االستعارة ميك  اليت املكتبا   جود قلة)  الفقرة هذ   مضمون
 املراجد     املصدادر  تدوافر  عد م ) مضدمونها   الديت  الثانيدة  املرتبدة  علدى   5) رق  الفقرة حصل .3
    ن  346) قد ر   مدرج    سدط  على حصل   ق  السابقة بالفقرة ارتباط هلا الفقرة  هذ   العلمية
  .26466) ق ر  مئو 
 مئو     ن  3453) ق ر  مرج   سط حصل  إذ الثالثة املرتبة على  0) رق  لفقرةا حصل .3
 مهمددة الفقددرة هددذ   تعتددرب .  املعنو ددة املاليددة احملفددزا  قلددة) الفقددرة هددذ   مضددمون 29499) قدد ر 
 مل  االختصاصديني  الرتبدو ني  املشرفني م  الباحثني بأجرائها  قوم اليت الرتبو ة البحوث ان ج احي 
 التقد   االخدرية  اآل ندة  يف  لكد    نجز نها اليت البحوث مقاب  معنو ة ا  ماد ة حمفزا  على واحيصل
 تؤخدذ   اصدبح   البحدوث  على حمفزا  هنال   اصب  الفقرة هلذ  العامة امل  ر ة يف الرتبو ة القيادة
 .الرتقيا  جمال يف
    ن  3496)قد ر   مدرج    سدط  علدى   حصدل   الرابعدة  املرتبدة  علدى   00) الفقدرة  حصل .9
 الرتبو دة  بدالبحوث  تعنى اليت العلمي البح  مراكز توافر ع م اىل الفقرة هذ   تشري  23433) مئو 
 .كربالء م  نة يف تنع م  تكاد قليلة فعال  هي
  كثرة االنرتني  بشبكا  املعرفة كقلة جتا  ها م  الب  عقبا  فعال فهي معوقا  م  تبقى ما اما
 يف مالحظتهدا  ميكد   الديت  االخرى املعوقا  م   غريها  ق راته  مهاراته  و رلتط الت ر سية االعباء
  .1) الساب  اجل  ل
 الباحد   فدان  ،اجملدال  هدذا  يف العمد   لتطو ر املستقبلية النظرة حول التالي التساؤل على  ل جابة
 االسدتبيان  يف  االختصاصديون  الرتبو دون  املشدرفون  د نهدا  الديت  االمدور  مجلة اىل  توص  ان استطاع
 يف مسدتقبال  العمد   لتطدو ر   مقرتحداتك   تصدوراتك   هدي  مدا )فقراته اح ى كان  الذ  االستطالعي
 .الحقًا ذكرها  سريد العلمي البح  جمال

 :املقرتحات – التوصيات– االستنتاجات: اخلامس الفصل
 -:االستنتاجات
 -:التالية الفقرا  الباح   ستنت 
 الرتبو دة  بالبحوث كبري اهتمام ل  ه  كربالء م  نة يف تصاصيني االخ الرتبو ني املشرفني ان -0
 .عاتقه  على تق  اليت املسؤ لية حج  م   تواف   هذا
 البحدوث  كتابدة  مارسدوا  قد   انه  الباح  فيستنت  ا ضًا الرتبو ة للبحوث ممارسته  جمال يف -3
 .اجملال هذا يف العلمية مسريته  م  تقل  اليت املعوقا  رغ  جي   بشك  الرتبو ة
 يف  ال االهميدة  يف تصدوراته   علدى  تدؤثر  مل االانهدا  كدبرية  كاند   املعوقا   جود درجة ان -3
 . املمارسة درجة
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 هدو  مدا  كد    تقد    .   العطداء  العمد   حندو  ةمد تمه القياد ة الشرحية هذ  ان الباح   ستنت  -9
 .احملافظة يف العلمية املسرية  دع  االجيال لرتبية مفي 

 -:اتالتوصي
 -:التالية باالمور الباح   وصي

 العلميدة  البحدوث  شدؤ ن  متابعدة  عملدها  كدربالء  حمافظدة  يف العامدة  امل  ر ة يف علمية جملة تأسيس .1
 .العم  هذا يف منه  املتميز ني املشرفني بع    شرت 

 . معنو ًا ماد ًا ،املتميزة البحوث أصحاب مكافأة .2
 يف فائد ة  مد   هلدا  ملدا  الرتبو ة البحوث كتابة ضر رة لىع مستو اتها بكافة التعليمية اهليئا  ح  .3
 .اختصاصاته  جمال يف ج    هو ما ك  على  االطالع  مهاراته  ق راته  تطو ر

 .املر    بالتقسيط حباسبا   االختصاصيني الرتبو ني املشرفني بتز    املعلمني نقابة تساه  ان .4
 اهميدة  لبيدان  احملافظدة  يف  الت ر سدية  التعليميدة  للهيئا  العلمية  الن  ا  املؤمترا  عق  ضر رة .5
 االنرتنيد   مد   استنسداخها  ا  اجلاهزة البحوث شراء اىل اللجوء  ع م منها  االستفادة البحوث
 .الواج  م  ختّلصًا ،هي كما  جلبها

 تعد ها  الديت  املدؤمترا   يف بده  معمدول  هدو   كما سنو ًا الرتبو ة للبحوث مبؤمتر العامة امل  ر ة قيام .6
 .العراقية اجلامعا 

  التواص .  املفتوحة الرتبو ة  الكلية التقين املعه   يف اجلامعة يف العلمية اخلربا  م  االستفادة .7
 .للرتبية العامة امل  ر ة يف البحثي العم  لتطو ر مه  املستمر

 -:املقرتحات
 .الرتبو  للبح  التعليمية اهليئا  اداء تقو   حول مماثلة دراسة اجراء .1
 .احملافظة يف  الت ر سية التعليمية للهيئا  العلمي البح  معوقا  حول دراسة اءاجر .2
 الرتبو دة  البحدوث  كتابة كيفية حول للرتبية العامة امل  ر ة قب  م  خمتصرة علمية كراسا  تعمي  .3
  مد    التعلدي   الرتبيدة  قطداع  يف العداملني  كافدة  علدى   تعم  الرتبو  البح  كتابة عملية لتسهي 
 . الرتبو ة البحوث بكتابة نياملعني
 - االختصاصيني املشرفني نظر  جهة م  الرتبو  للبح  املستقبلية االفاق -
 حمافظددة يف االختصاصدديني   الرتبدو ني  املشددرفني لد ى   محاسددًا اندد فاعًا هنالد   ان القددول نسدتطي  
 بهدا  ميدر  الديت  يدة الطبيع غدري  بدالظر    مرهدون  االمدر   لكد   العلمدي  البح  جمال يف العم  حنو كربالء
 -:التالي النحو على الرتبو  للبح  املستقبلية االفاق تصور  ميك  احلاضر الوق  يف القطر
  اضدحة  اسدرتاتيجية  اىل  حيتداج  سدهالً  لديس  امدراً  ال ال اجليد   الرتبو  البح  اىل الوصول ان.0
  تطلد    هدذا  ةصدرف ال ومالعلد  يف ا  االنسدانية  انواعهدا  خمتلدف  علدى  البحدوث  كتابة   اع اد يف املعامل
 العلمددي البحدد  طرائدد  علددى للتعددر  ع  دد ة د را  يف  االختصاصدديني الرتبددو ني املشددرفني اشددرتا 
 اد ا  علدى   التعر  البيانا  معاجلة يف املناسبة االحصائية الوسائ  استي ام كيفية  كذل  امليتلفة
 .  التقو   القياس
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 منتسددبيها مدد  طلبتدده الددذ   احليددو   املهدد  لكددبريا العمدد  هلددذا مربجمددة خطددة الددو ارة تضدد  ان.3
 املسدؤ لية  هذ  على  شر  م   تشييص  االختصاصيني   الرتبو ني املشرفني    امل رسني املعلمني)
 . الرتبو ة العلمية
 بعدني  تأخدذ   ان  املعلمون امل رسون جير ها الرتبو ةاليت بالبحوث بالغ اهتمام هنال   كون ان.3
 ترف   ان الغرض هلذا حتكيمية جلنة اىل حيّول  ان ،اصحابها   كافئ املتميزة لبحوثا كافة االعتبار
 ألجدراء  اصدحابها  اىل  تعاد ،اجلي ة البحوث تل  مقاب  جي ًا اع ادًا  غرياملع ة النافعة غري البحوث
 . للنشر صاحلة غري كان  ان اخرى حبوث
 املدد  ر ا  يف املسددؤ لني قبدد  مدد  رتبو ددةال  الدد  را   الندد  ا   اللقدداءا  االسددتمراربالعم .9
 خدربا   مد   االسدتفادة    جيد اً  توجيهدا  اجملدال  هدذا  حندو  لتدوجهه    املعلمدني  بامل رسدني  للرتبيدة  العامة
 .القر بة  املعاه  اجلامعا  يف الت ر سية الكوادر
 املعلمددني حبددوث نشددر عاتقهددا علددى حتمدد  للرتبيددة م  ر ددة كدد  يف حمكمددة علميددة جملددة تأسدديس.5
  رد كمدا ) العراقية اجلامعا  يف به معمول هو  ما الرتقيا  لغرض استي امها ميك   اليت  امل رسني
 . التوصيا  باب يف
 الديت  الرتبو دة  البحدوث  فيده  تنشدر  احملافظدا   يف للرتبيدة  عامة م  ر ة لك  ل نرتني  موق  عم .6
 .نشرها يف صالحية  منح  اللجنة قب  م  اجر  
 فيها العلمية  املصادر الكت     ادة فيها  وج  مل ان للرتبية العامة امل  ر ة يف ةخاص مكتبة فت .1
 .منها االستفادة لغرض
 مهددارا     ددادة الت ر سددية الدد  را  حددول اجلامعددة اسدداتذة مدد  العلميددة اخلددربا  مدد  االفددادة.2
 . امل رسني املعلمني
 منتسدبيها   ق مده  مدا  خدالل  مد    الرتبو ة ليميةالتع العملية تطو ر يف للرتبية العامة امل  ر ة تسه .1
  الوقدو   الرتبدو   العمد   تطدو ر  يف البحدوث  هدذ   تسداه   حي   علمية   انسانية) تربو ة حبوث م 
 املستقب  يف الرتبو  البح   كون حي .  معاجلة اىل حتتاج اليت الرتبو ة  الظواهر املشاك  بع  على
 . اجملال هذا يف اساسية ركيزة
 الغدرض  هلذا خمتصة جلنة  باشرا   امل رس املعل  ترقية يف كأساس الرتبو ة البحوث اداعتم.01
 .الباحثني قب  م  كبريا اهتماما سيالقي فانه كذل   كون  حينما
 البحدوث  هدذ   متابعدة  عملدها  جد    كدون  للرتبيدة  العامة امل  ر ة يف خاصة علمية جلان تشكي .00
 شدبكا   م  حبوث سرقة ا  جاهزة حبوث كشراء الباحثني بع  م  تص ر ق  اليت السلبيا   معاجلة
 . املرفوضة التصرفا  هذ  ملث  ردع  سيلة  اجياد. اخر   لباحثني منشورة حبوث ا  االنرتني 
 ت ر بيددة د را  يف  اشددراكه  الرتبددو ني املشددرفني قابليددا  بتطددو ر  اجلدداد الفعلددي االهتمددام.03
 لدد ى فقددط لدديس البحثددي العمدد  تطددو ر حددول االخددرى الرتبو ددة  املؤسسددا .  اجلامعددة مدد  بالتعددا ن
  .  م رسني معلمني م  التعلي    الرتبية قطاع يف العاملني جلمي  ب  الرتبو ني املشرفني
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 -:املصــــــادر
 علدددى االنرتنيددد  مددد  مسدددحوب العدددراق، يف البحددد  هيئدددة مشدددر ع دددددد حسدددني.  أمدددني -
 .01/3/3116 بتار خ .WWW. Alsabaah. Com / modulesphpاملوق 
 يف WWW. (comp)ed.net \ 123 املوقدد  علددى االنرتنيدد  مدد  مسددحوب. بدد ر .د -
2/6/3116 . 
 اإلرشدداد مطبعدة  ددد  بغدد اد ددد  العدراق  يف االبتدد ائي التفتدي   تقيدي   دددد اهلل عبد   حكمد   ،البدزا   -
/0111 . 
 مطبعدة  ،بغد اد  ،لياالسدت ال  الوصدفي  االحصداء  ،اثناسديوس  ، كر ا ،اجلبار عب  ،البياتي -
 .0129العربية، الثقافية املؤسسة
 دددد  الدنفس   علد   الرتبية يف البح  مناه  -:كا   خري   امح  جابر احلمي  عب  ،جابر -
 .0123/ القاهرة ،العربية النهضة دار
 امل  ر دة  إىل مق مدة  علميدة  عم   رقة الرتبو ، اإلشرا   اق : كر   إمساعي ، اجلن   ، -
 . 1/00/3116 يف  33) بالع د كربالء بيةلرت العامة
 ،عمددان/0ط ،ح  ثددة اجتاهددا  ،الرتبددو   االشددرا  االدارة ، آخددر ن ردا : اخلطيدد  - 
 .0121 ، التو    للنشر ان  ة
 ،اخللدددود مطبعدددة ،االفدددراد ادارة ،صددداحل علدددي  أمحددد  الوهددداب عبددد  عصدددام:الددد باغ -
 .0113،بغ اد
 دار -الرتبددو   االشددرا   امل رسددية الرتبو ددة رةاالدا اسددس –  اخددر ن تيسددري ،الدد     -
 . 0116- االردن – عمان الفكر
 يف السدعود ة  العربيدة  اململكدة  يف الرتبدو   االشدرا   نظدام  تطدو ر  ،العز ز عب  أمح : الراش  -
 عددني جامعددة – الرتبيددة كليددة اىل  مق مددة منشددورة غددري دكتددورا  أطر حددة ،احل  ثددة اجتاهاتدده ضددوء
 .0110مشس،
 مشدرفوا   راهدا  كمدا  املسدتقبلية   التطلعدا   الرتبدو   اإلشدرا   معوقدا   -:حممود ،عيبالز -
 الرتبيدة  كليدة  إىل مق مدة  ماجسدتري  رسدالة  دد  األردن يف األساسية التعلي  ملرحلة  معلموها العربية اللغة
 . 0111 األردنية اجلامعة
 مد   مسدحوب  ،االقتصداد   النهدوض   أسداس  التنميدة  عمليدة  ،الد     عدالء . د -  عرت  -
 . 33/1/3115 يف  عرت  ال    عالء الشيخ ال كتور موق  االنرتني 
 مد   ،السدلوكية  املفداهي   اطدار  يف  النتدائ   باالهد ا   االدارة ،حسد   حممد   خليد  : الشماع -
 ،الثددام  اجمللدد   01) العدد د ،الرافدد    تنميددة العربية،جملددة الددتقين التعلددي  معاهدد  اىل خاصددة اشددارة
0126. 
 الرتبيدة  مكتبدة  الر داض  ،0ج الرتبدو   اإلحصداء  يف العالقدة  مقياس :عالم أبو حمم  ،لالعاد -
 .  0126 العربي اخللي  ل  ل
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 التطدو ر    الت ر س معه  يف للت ر سيني اع  دراسي إمساعي ،كا  ،تعيني ،الرمح  عب  -
 . 0121 بغ اد -الرتبية   ارة مطبعة -الرتبو 
 للكتاب العامة املصر ة اهليئة القاهرة  تقنياته، مناهجه ،يالعلم البح  –   ان حمم  ،عمر -
 .21/ص 3113/
 الثداني  العد د  - املعل  رسالة جملة ،تطلعا     اق  الرتبو ، اإلشرا  :ذ قان ،عبي ا  -
 . 0119- األردن – عمان – الثالثون   اخلامس اجملل  -
 يف النفسدي    الرتبدو   حد  الب معوقدا   ،حسدني  هناء ،الفلفلي   ،حسني صبا  ،العجيلي -
 - النفسية   الرتبو ة للعلوم العراقية اجلمعية – النفسية   الرتبو ة العلوم جملة - العراقية اجلامعا 
 . 0122 -العاشر الع د
 اجلامعددة املعرفددة دار ،االسددكن ر ة  الرتبيددة الددنفس علدد  يف التجر دد    القيدداس – عيسددو  -
0125. 
 مكتبددة ،عمددان ،0ج،الددنفس  علدد  الرتبيددة يف الحصدداءا مبددادئ ،الددرمح  عبدد  – عدد س -
 .0112،االقصى
 -3ط -البشدددر  العقددد  مقيددداس   اإلحصدددائي الدددنفس علددد  ،البهدددي فددددؤاد السدددي  -
 0110،القاهرة
 الثانيدة  الطبعة. ج   تنمو  مل خ  إطار -الرتبو  التيطيط - احلاج علي امح  ،حمم  -
 . 0116-القاهرة -النشر   للطباعة مس  سع  مطبعة -
 اربدد  ،االمدد  دار –  طمددو   اقدد  – احلدد    الرتبددو  االشددرا  ،امحدد  حممددود :املسدداد -
0126. 
 االنرتنيد   مد   مسدحوب -األ ربيدة   التجربة العلمي للبح  العربي التمو   :محزة معني -
 . 03/1/3115 االثنني  وم/ اجلز رة جملة-اجلز رة موق  على -
   افقه العربي اخللي  ل  ل الرتبو  اإلشرا – لي اخل ل  ل العربي الرتبية مكت  - 
 . 0125 تطو ر   سب  
 عقدد  الفرد دة  املددؤمترا  يف  املعلد   املشدر   بددني اللفظدي  التفاعد   حتليدد  ، عقدوب  :نشدوان  -
 .منشورة غري 0111 ،االردنية اجلامعة ،عمان ،ماجستري رسالة ،الصفية الز ارة
 دار – الكو دد  – أدائهدا   تقددو     ائفهدا  طدديطخت العملدة  القددوى :منصدور  امحدد  ،منصدور  -
 .0111السالس 
 دار – عمدان  -االردن.  الكدر    القرآن يف الرتبو ة املعرفية االدارة – توفي  حمم  ،النوافلة -
 .5/ص ،3113/ جم الني
 احلداد   العد د  – اجل  د ة  الرتبيدة  جملدة  – اجلامعي التعل  فلسفة يف تأمال  :منري حمم  نوف  -
 الددبالد يف للرتبيددة اإلقليمددي اليونسددكو مكتدد  – 0111 – د سددمرب – السددابعة السددنة – ون اخلمسدد
 .العربية
 : املوق  على.2/9/3116 يف االنرتني  م  مسحوب – ج ة –  التعلي  الرتبية   ارة -
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 البحث حمتويات
  املق مة
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 ةـاملقدم
 أصدبح   حتدى  االتصداال   عامل تكنولوجيا يف  متسارعًا هائاًل تطورًا كبري  بشك  العامل  شه 
 للتطور ذل    رج  عنها، االستغناء ميك  ال  سائ  األنرتن  رأسها  على احل  ثة األتصال  سائ 
 اإللكرت ني الوكي  مصطل    هر افيةاجلغر احل  د  ال  ذل   بفض  األتصال، شبكا  يف اهلائ 
 ماكنة بني أ   ماكنة إنسان بني العق  إبرام املمك  م  أصب  حي  اإللكرت نية املعامال  يف  0)املؤمت 
  هدذا   الصدفقا ،  العقدود  بدإبرام  للقيام  إع اد  الكومبيوتر جلها  املسبقة الربجمة طر   ع   آخرى
 القواعد   إىل بده  اخلداص  التعام   خيض  آخر  إنسان إنسان بني م رب التقلي   مبفهومه العق  أن  عين
 الوكيدد  علددى القواعدد  تلدد  تطبيدد  إمكانيددة مدد ى عدد  التسدداؤل  ددثري الددذ  األمددر العقدد  يف العامددة
 خدالل  مد   التعاقد   أن أ  بشدر   عنصدر  أ  تد خ   د ن خاللده  مد   املعدامال   تدت   الذ  اإللكرت ني
 فضدالً   ج  ، إن القواع  تل  هي  ما اإللكرت نية بالبيئة اصةخ لقواع  خيض  اإللكرت ني الوكي 
  هد   لده  مدان   جدام   تعر دف   ضد   حيد   مد   نفسه اإللكرت ني الوكي  مصطل  حول التساؤل ع 
  نشدوءها  الوكالدة  طبيعدة  حيد   مد   بينهمدا  التمييدز   قتضدي  الدذ   األمدر  العداد ؟  الوكي  ع  خيتلف
 الوكيد   بواسدطة  التعاقد   إشدكال  عد   فضدالً  الوكالدة  حد  د    ةجمدا  إمكانية  م ى التعاق  نية  توافر
 الوكيدد   باشددرها الدديت القانونيددة التصددرفا  حددول التسدداؤل  ثددور كمددا إعدد اد   كيفيددة اإللكرت نددي
 الوكيدد  عمدد  نطدداق مدد  مسددتثناة قانونيددة تصددرفا  توجدد   هدد  هلددا، القددانوني  السددن  اإللكرت نددي
 .منها التيلص  كيفية اإللكرت ني للوكي  القانونية سؤ ليةامل ع  التساؤل  أخريًا اإللكرت ني،
 عد   إلكرت نيداً  املعدامال   إبدرام  أن عليندا  خيفدى  ال إذ متصورة، تساؤال  هي التساؤال  هذ  إن
 القواعدد  أن ذلدد  عدد  فضدداًل القددانون، رجددال علددى ج  دد ة مرحلددة هددو اإللكرت نددي الوكيدد  طر دد 
 للقواعد   السدما   د ن هلدا  احللدول    ضد   التسداؤال   هدذ   كد   عد   لإلجابدة  كافية ليس  التقلي  ة
 .اجملال هذا يف د رها ممارسة م  اإللكرت نية بالتجارة اخلاصة
 بعدرض   ذلد   املقدارن،  املدنه   هدو  اإللكرت ندي  للوكي  القانوني النظام حب  يف منهجي سيكون 
 -  جد    إن - تعاجلهدا  يتالد  املقارنة التشر عا  ضوء يف  مناقشتها  حتليلها البح  حم  املسألة
 .األقتضاء عن  ذل  يف رأ ي  بيان أخرى، جهة م  امل ني القانون فقهاء  آراء جهة، م 
 الوكي  تعر ف األ ل املبح  يف نتنا ل مباح  ثالثة إىل البح  هذا نقس  سو  ذل  ضوء  يف
 اإللكرت ندي  الوكيد   عمد   نطداق  نتندا ل  الثداني  املبحد    يف العداد   الوكيد   عد    متييدز   اإللكرت ني
 .اإللكرت ني الوكي  ملسؤ لية خصصنا   الذ  الثال  املبح  يف املطا  بنا لينتهي

 األول املبحث
 العاد  الوكي  ع   متييز  اإللكرت ني الوكي  تعر ف
 التعر فدا   تلد   اسدتعراض  األمدر   قتضدي   لدذا  اإللكرت ندي  للوكي  التعر فا  م  الع    هنا  
 الوكيد   متييدز  إىل ذلد   بعد   نعدرج  ثد   اإللكرت ني للوكي  مان  جام  تعر ف إىل للوصول  مناقشتها

                                                
 عدرب  اإللكرت نيدة  املعدامال   يف اإللكرت ندي  الوكيد   بده    قصد   العربيدة  اللغدة  علدى  ا د  ج  امصدطلح   مؤمتد  ) مصطل   ع   0)
 باللغدة  الصدادر   األ نسدرتال ) الد  لي  التجدار   للقدانون  املتحد ة  األمد   جلندة   ثدائ   يف مدرة  أل ل اسدتي امه   هر  ق  األنرتن ،
 للمعددامال  األردنددي كالقددانون اإللكرت نيددة عددامال بامل املعنيددة العربيددة الدد  ل قددوانني بعدد  ذلدد  بعدد  اسددتي مته ثدد  العربيددة
 مل القدوانني  بعد   أن جند   بينمدا  ، ب/05 املدادة  ،3 املدادة ) اإللكرت نيدة   التجدارة  للمعامال  دبي  قانون  3 املادة) اإللكرت نية
 اإللكرت نيدة  التجار دة   للمبدادال  التونسدي   القدانون  3119 لسدنة  املصدر   اإللكرت ندي  التوقي  قانون مث  املصطل  هذا تستي م
.3111 لسنة
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 يف نتا ل ث  مطل  يف اإللكرت ني الوكي  تعر ف نتنا ل سو   عليه العاد  الوكي  ع  اإللكرت ني
 .العاد  الوكي  ع  اإللكرت ني الوكي  متييز ثان مطل 

 اإللكرتوني الوكيل تعريف:األول املطلب
 الكند    القدانون  عدر   حيد   اإللكرت ني للوكي  تعر فها يف اإللكرت نية التجارة واننيق أختلف 
 أ  إلكرت ندي  أ  حاسدوبي  برندام  : )بأنه اإللكرت ني الوكي  0111 لسنة اإللكرت نية للتجارة املوح 
 عدني م أداء أ  اإللكرت نيدة  التسدجيال   علدى  الدرد  أ  عمدالً   بد أ  لكي أع  أخرى إلكرت نية  سيلة أ ة
 الدذ   التعر دف  م  التعر ف هذا   قرتب ، 3) طبيعي شيص إىل الرجوع ب  ن جزئية أ  كلية بصفة
 للمعدامال   املوحد   األمر كدي   القدانون  منده  الثانية املادة يف املوح  األمر كي التجار  القانون أ رد 
 برنددام ) بأنده  ياإللكرت ند  الوكيد   عرفدا  حيد    910) رقد   القسد   مد    3/6) املدادة  يف اإللكرت نيدة 
 تسدجيال   علدى  الدرد  أ  عمدالً   بد أ  لكدي  أعد   أخدرى  إلكرت نيدة   سيلة أ ة أ  إلكرت ني أ  حاسوبي
 . 3) طبيعي شيص إىل الرجوع ب  ن جزئية أ  كلية بصفة معني أداء أ  إلكرت نية
 للوكيد    صدفه  حي  م  الساب  التعر ف م   تقارب اإللكرت ني للوكي  التعر ف هذا أن   ب  
 األمر كدي  التجدار   القدانون  يف الكومبيوتر برنام  تعر ف  رد  ق  حاسوبي برنام  بأنه اإللكرت ني
 الديت  التعليما  أ  األرشادا  م  جمموعة: )بأنه الكومبيوتر برنام  القانون هذا عر  حي  املوح 
 هذا عر  كما ، ةمعين نتيجة حت ث اليت املعلوما  معاجلة يف مباشرة غري أ  مباشرة بطر قة تستي م
 إلكرت مغناطيسدية  أ  بصر ة أ  مغناطيسية أ  رقمية أ  كهربية تقنية: )بأنه إلكرت ني مصطل  القانون
  .التقنيا  لتل  مماثلة إمكانيا   ض  التكنولوجيا أشكال م  آخر شك  أ  أ 
 برندام  : )أنده ب  9)املؤمتد   اإللكرت ني الوكي  اإللكرت نية للمعامال  دبي إمارة قانون عر   ق 
 جزئيداً  أ  كليداً  مسدتق   بشدك   لتصدر    سدتجي   أ   تصدر   أن ميك  آلي حلاس  إلكرت ني نظام أ 
  .له اإلستجابة أ  التصر  فيه  ت  الذ  الوق  يف طبيعي شيص أ  إشرا  د ن
 جزئيددًا ا  كليددًا ل سددتجابة أ  حاسددوبي برنددام : )بأندده اإللكرت نددي الوكيدد  تعر ددف ميكدد   عليده 
  .له اإلستجابة أ  بعم  النظام فيها  قوم مرة ك  يف طبيعي شيص ت خ  د ن بيانا  ئ لرسا
 الدذ   األمدر  العداد ،  الوكيد   ع  اختالفه إىل  ؤد  الصورة بهذ  اإللكرت ني الوكي  تعر ف إن
 .بينهما التمييز  ستلزم

 العادي الوكيل عن اإللكرتوني الوكيل متييز:الثاني املطلب
 مد   العداد   الوكيد   علدى  املرتت  اإللتزام ع  اإللكرت ني الوكي  على املرتت  زاماإللت خيتلف ال
 القانونية التصرفا  آثار إنصرا  يف اختالفهما ع م ع  فضاًل الوكالة، بتنفيذ منهما ك  إلتزام حي 
 أ ضداحها  ميكد   بينهمدا  اختالفدا   مثدة  توج  ذل  م   لك  املوك ، ذمة إىل منهما ك  بها  قوم اليت
 : أتي فيما

                                                
.0111 لسنة اإللكرت نية للتجارة الكن   القانون م   01) املادة  3)

(3)Electronic agent: means a computer program or an electronic or other 
automated means used independently to initiate an action or respond to electronic 
recodes or performances in whole in part, without review or action by an individual. 

.3113 لسنة  3) رق  اإللكرت نية للمعامال  دبي قانون م   3) املادة  9)
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 الوكالة طبيعة حيث من: أواًل

 بالنسددبة صددرحية إال تكددون ال فأنهددا العدداد  للوكيدد  بالنسددبة ضددمنية ا  صددرحية الوكالددة كاندد  إذا
 . 5)مسبقًا مربم  كومبيوتر إال هو ما األخري أن حي  اإللكرت ني للوكي 

 منهما كل نشوء حيث من: ثانيًا

 يف غددري  بتوكيدد  املوكدد   قددي  مبوجبدده املوكدد   بددني بيندده قأتفددا خددالل مدد  العاد ددة الوكالددة تنشددأ
 . 6)معلومة جائزة قانونية تصرفا 
 بطر قدة  للدرد  كومبيدوتر  لربجمدة  إنسدان  بواسدطة   تيدذ  قرار خالل م  فينشأ اإللكرت ني الوكي  أما
 شديص  عد   قانونيداً  ممدثالً  أم نفسده  عد   أصديالً  أكدان  سواء طبيعي إنسان هنا  أن  عين  هذا معينة،
 إبدرام  تتضدم   إلكرت نيدة  بعمليدا   للقيدام  إلكرت ندي   كيد    إع اد بتجهيز بأرادته قرارًا  تيذ معنو 
 . 1)اختاذ  الساب  القرار حس  للرد الكومبيوتر بربجمة املربم   قوم إذ املوك  حلساب قانونية تصرفا 
 التعاقد نية توافر حيث من: ثالثًا

 يف اآلخدر  الطدر   مد   إرادتده  بتالقدي  إليده  املوكولة القانونية ا التصرف بإبرام العاد  الوكي   قوم
 . 2)قانوني أثر إح اث بنية القانوني التصر 
 األطددرا  لدد ى  تتكددون تنشددأ تعاق  ددة عالقددة إلنشداء  النيددة فددأن اإللكرت نددي للوكيدد  بالنسددبة أمدا 
 املدربم   الكومبيدوتر  نأل  ذلد   معيندة،  بطر قدة  الكومبيدوتر  جهدا   بربجمدة  اخلداص  القرار م  املتعاق ة
 مت قد   كدان  فدإذا  العقد ،  إبدرام  يف األطدرا   نية على قاطعة داللة   ل قبول أ  إجياب عم  بنية مسبقًا
 إلنشاء النية توافر بوضو   عين هذا فأن حم دة لشر ط  فقًا قبول أ  إجياب إلص ار الكومبيوتر برجمة
 القددانون أجددا  لددذل    فقددًا ، 1)مبيددوترالكو جهددا  اسددتي م الددذ  الطددر  جهددة مدد  قانونيددة عالقددة
 للتعامد    إعد اد   الكومبيدوتر  بواسطة العق  إبرام إمكانية اإللكرت نية التجار ة للمعامال  األمر كي
 جيدو  : )أنه على نص حي  اإللكرت نية للمعامال  البحر ين القانون إليه ذه  ما  هذا خالله، م 
  كدالء  تفاعد   خدالل  مد   أ  مدا   شديص  كرت ندي إل  كيد   بدني  مدا  تواصد   طر د   عد   عقد   صياغة
 . 01) إلكرت نيني

                                                
.060ص ،3116 القاهرة، اجلامعي، الفكر دار ، مقارنة دراسة) اإللكرت ني العق  إبرام إبراهي ، مم    خال . د  5)
.املصر  امل ني القانون م   611)  املادة العراقي امل ني القانون م   131) املادة  6)
 املدأمون،  هشام. د كذل   أنظر 61ص ،3115 األسكن ر ة، املعار ، منشأة اإللكرت ني، العق  أمح ، حسان حمم . د  1)
.012ص ،3116 األسكن ر ة، املعار ، منشأة باأللكرت نيا ، اخلاصة األحكام
 إىل مق مدة  دكتدورا   أطر حدة  القدانوني،  التصر  يف الغري ع  النيابة العبود ، سلمان لفته جاس . د: ذل  تفصي  يف أنظر  2)
 القداهرة،  اجلدامعي،  الفكدر  دار القانونيدة،  النيابدة  شدبانه،  مصدطفى  ماج ة. د كذل   أنظر 0110 بغ اد، جامعة/  القانون كلية
.بع ها  ما 91ص ،3119

(9)Benjamin Wright and Jane K. Winn, The Law of Electronic commerce, A division 
of Aspen publishing, third edition, New York, 2000, P. 4. 

 
 .اإللكرت نية للمعامال  البحر   مملكة قانون م   00/0) املادة  01)



 
 

284 

 اخلامس الع د
 

  ذل  اإللكرت ني الوكي  ل ى التعاق  ة اإلرادة حتق  إمكانية تسو غ  00)الفقه يف رأ  حا ل  ق 
 هدذا  تصدور  ميكد   ال  لكد   اإللكرت ندي  للوكيد   قانونيدة  آهلية م   تبعها  ما القانونية الشيصية مبن 
 الوكي   تمت   ال ، 03)القانونية  اآلهلية املالية بالذمة  تمت  القانونية شيصيةبال  تمت  م  ألن الرأ 
 .قانونية شيصية له تكون ال ث   م  بذل  اإللكرت ني

 الوكالة حدود جماوزة مدى حيث من: رابعًا

  قوم الكومبيوتر أن حي  بها تز      ت  اليت املعلوما  حس   عم  احلاسوبي الربنام  كان إذا
 اآلخر الطر   فا ض أ  حيا ر ال فهو  بذل  عليها، الربجمة مت  اليت الكيفية م  تتف  بطر قة ردبال
 برجمتده،  مت مدا   تجدا    ال الكومبيدوتر  فعمد    عليده  ، 03)طبيعي شيص أم آخر كومبيوتر أكان سواء
  تجدا    أنده  إال عام كأص  الوكالة ح  د جما  ة بع م  لتزم الذ  العاد  الوكي  إلتزام خيالف  هذا
 التصدر    ضدا   حي  الوكالة  ق  بإنقضاء معه  تعاق   م  الوكي  جه  حالة يف  09)استثناءًا ذل 
 املد ني  القدانون  مد    192) املدادة  عليده  نصد   مدا   هدذا  املوكد   ذمدة  إىل إلتزامداُ  أ  كان حقًا القانوني
 علمده  قبد   الوكيد   مد   تعاقد   ذ الد  النيدة  احلسد   الغري على الوكالة بانتهاء حيت  ال: )بنصها العراقي
  .بأنتهائها
 املوكد   إخطدار  الوكي  استحالة حالة يف الوكالة ح  د ع  خيرج أن العاد  للوكي  جيو   كذل 
 إال كدان  مدا  املوكد   بدأن  الظد   معهدا   غل   الظر    كان  الوكالة ح  د جتا   إىل بأضطرار  سلفًا
 على: )بنصها العراقي امل ني القانون م   113) ادةامل عليه نص  ما  هذا التصر  هذا على ليواف 
 عد   تصدرفه  يف خدرج  إذا عليه حرج ال أنه على املرسومة، ح  دها جما  ة د ن الوكالة تنفيذ الوكي 
 بدأن  الظد   معهدا   غلد   الظدر     كاند   سلفًا املوك  أخطار عليه املتعذر م  كان متى احل  د، هذ 
 املوكد   بدإبالغ   بادر أن احلالة، هذ  يف الوكي   على التصرفا ، هذ  على ليواف  إال كان ما املوك 
  .الوكالة ح  د جا   مبا
 املوكد   إجدا ة  علدى  موقوفداً   بقدى  احلدالتني  هاتني غري يف القانوني التصر  جما  ة أن مالحظة م 
 لكرت ندي اإل الوكي  جما  ة ع م م  بالرغ  أنه   الحظ.  05)السابقة الوكالة حبك  الالحقة  اإلجا ة
 ع م م  بالرغ  شرائها على املربم  اخل ما  أ  السل  شراء  ت  بأن عليه  عاب أنه إال  كالته حل  د
 جها  يف املوضوعة للشر ط مطابقة تكون اخل مة أ  السلعة تل  أن العل  م  العمي  ذ ق م  اتفاقها
 م  للمتعام   كون حي  العاد  الوكي  م  التعاق  حالة يف  جود   تصور ال الذ  األمر الكومبيوتر
 كاند   إذا إال التصدر   علدى   قد م  ال حبي  البضاعة قبول أ  رف  يف االختيار حر ة العاد  الوكي 
 الكومبيدوتر،  قراصدنة  طر   ع  على  النص  األحتيال السه  م  أنه كما ذ قه، م  تتف  البضاعة

                                                
 العربيدة،  النهضدة  دار اخلداص،  ال  لي القانون يف اإللكرت نية املعلوما  خ ما  عقود حوته، حممود هشيمه أبو عادل. د  00)
.063ص ،3119 القاهرة،
.0119 للحقوق، النهر   جامعة ماجستري، رسالة املالية، الذمة نظر ة س ،حم حامت منصور. د أنظر التفاصي  م  ملز    03)

(13) Nicholas Imparato, Public Policy and the Institution, Press, 2000, P. 129. 
 البشدري،  طده  حممد    األسدتاذ  البكدر   البداقي  عبد  .  د احلكي  اجملي  عب . د أنظر االستثناءا  هذ  حول التفاصي  م  ملز    09)
 جامعددة يف  النشددر للطباعددة الكتدد  دار مؤسسددة اإللتددزام، مصددادر ،0ج العراقددي، املدد ني القددانون يف اإللتددزام نظر ددة يف الددوجيز
.51-52ص ،0121 املوص ،
 .العراقي. م.ق م   199) املادة  05)
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 مد   فيهدا  اخلطدأ  بعد م  متتدا   لكومبيدوتر ا طر د   عد   تدربم  الديت  القانونيدة  التصدرفا   أن ذل  م   لك 
 . 06)الناحية هذ  م   سيلة بأ ة الكومبيوتر خ اع  كم  ال حي  احلسابية الناحية

 التعاقد أشكال حيث  من: خامسًا

 فأن معلوم جائز تصر  يف آخر مقام شيص إقامة شك   تيذ العاد  الوكي  م  التعاق  كان إذا
 كان إذا  عما التعاق  يف الكومبيوتر جها  استي ام درجة اختال ب ختتلف اإللكرت ني التعاق   سائ 
 اسدتي ام   اد فكلمدا  كومبيوتر، بواسطة بالكام  مت أنه أ  آدمي عنصر منه جزء يف  وج  التعاق  هذا
 اخلاصدة  القواعد   م   نقرتب الوكالة يف العامة القواع  ع  نبتع  فأننا املعامال  يف الكومبيوتر جها 
 التعاقد    دت   فقد   خمتلفدة،  أشكال اإللكرت ني الوكي  م  التعاق   تيذ  عمومًا إللكرت ني،ا بالتعاق 
 ممدثالً  كونده  أ  نفسده  عد   باألصدالة  طبيعدي  شيص بني ما تعاق  أ   بالعكس كمبيوتر إىل إنسان م 
 يد  مج  تيدذ  اإلنسدان  فأن احلالة هذ   يف إلكرت ني،  كي   بني املعنو ة األشياص أح  ع  قانونيًا
 مد   تتيدذ  القدرارا   فدأن  األخدرى  اجلهدة  يف بينمدا  أ ل كطدر   اإللكرت ندي  للتعاق  العملية اخلطوا 
 الشديص  أن التعاقد   أشدكال  مد   الشدك   هدذا  يف   فدرتض  مسدبقًا،  املدربم   الكومبيدوتر  جها  طر 
 ، 01)عده م العقد   إبدرام   تدوىل  الدذ   هدو  اإللكرت ندي  الوكي  أن  عل  أن املفرتض م  أ   عل  الطبيعي
 اإللكرت ندي  العقد   فدأن  احلالدة  هدذ    يف مسدب ،  بأتفاق كومبيوتر إىل كومبيوتر م  التعاق   كون  ق 
 الصددفقة  لكدد  التعاقدد  يف بشددر  عنصددر تدد خ  بدد  ن كومبيددوتر جهددا  بواسددطة بأكملدده   نفددذ  ددربم
 طددرا األ بددني مسددبقًا عليهددا متفدد  سددابقة جتار ددة عالقددا  مدد  جمموعددة خددالل مدد  حتدد ث التجار ددة
 حالدة  يف مسدب   اتفاق ب  ن  كون ق  كومبيوتر إىل كومبيوتر م   ت  الذ  التعاق  هذا  أن املتعاق ة،
 مالد   الشديص  مد   تد خ    د ن آخدر  كومبيدوتر  جهدا   مد   عقد   بدأبرام  الكومبيوتر جها  قام إذا ما
 . 02)الكومبيوتر
 يف تشابهما رغ  العاد  لوكي ا ع  تامة استقاللية  ستق  اإللكرت ني الوكي  أن القول،  صفوة
 املبحد ،  هذا م  حملها يف إليها أشرنا  اليت الوكالة يف العامة القواع  إىل ختض  اليت األحكام بع 
 املبحد   يف سدنبحثه  مدا   هدو  اإللكرت ني الوكي  عم  نطاق حول قائمًا التساؤل  بقى ذل  م   لك 
 :اآلتي

 اإللكرتوني الوكيل عمل نطاق:الثاني املبحث
 الكومبيدوتر  جلهدا   املسدبقة  الربجمدة  طر د   عد   القانونيدة  التصرفا  بإبرام اإللكرت ني الوكي   قوم
 هدذ   تكدون   هد   التصرفا ، تل  مشر عية أساس ع  التساؤل  ثري الذ  األمر الساب  النحو على
 مباشرتها؟ اإللكرت ني الوكي   ستطي  ال قانونية تصرفا  هنا  ان ا  مطلقة، املشر عية

                                                
(16) Nicholas Imparato, op. cit, p. 130. 

 املعدامال   صدحة  صدر     بشدك   أقر ، ق  3119 لسنة 05 رق  اإللكرت ني التوقي  لقانون التنفيذ ة الالئحة أن  الحظ  01)
 بواسدطة  بالكامد   اإللكرت نيدة   احملدررا   الكتابدة  تدت   بدأن  ذلد   إجدا ة  طر د   عد   اإللكرت ندي  الوكي  بواسطة املربمة اإللكرت نية
 تتحقد   أن علدى  الالئحدة  مد   ج/2م نص  حي  ةالقانوني احلجية هلا   كون آدمي عنصر منها جزء يف   خ  أن أ  الكومبيوتر،
 متدى  كلدي  أ  جزئدي  بشدر   تد خ   بد  ن  املنشدئة  العرفيدة  أ  الرمسيدة  اإللكرت نيدة   احملدررا   اإللكرت نية للكتابة القانونية احلجية
.إنشائها  تار خ  ق  م   التحق  احملررا  تل  أ  الكتابة بهذ  العب  ع م م  التأك  أمك 

(18) Jon A. Baumgarten & Michael A. Epstein, Business and legal Guide to on line, 
Internet law, Glassier legal works, 2000, p. 165.
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 أ هلمددا يف نتنددا ل مطلددبني إىل املبحدد  هددذا تقسددي  تقتضددي التسدداؤال  هددذ  عدد  اإلجابددة إن
 املستثناة القانونية التصرفا  ثانيهما يف  نتنا ل اإللكرت ني، الوكي   باشرها اليت القانونية التصرفا 
 .اإللكرت ني الوكي  عم  نطاق م 

 اإللكرتوني لوكيلا يباشرها اليت القانونية التصرفات: األول املطلب
 شديص  بده   قي  عق  الوكالة)): بأنه الوكالة عق  العراقي امل ني القانون م   131) املادة عرف 
 مقدام   قدوم  الدذ   الشيص بأن التعر ف هذا على نالحظ ،  معلوم جائز تصر  يف نفسه مقام غري 
 .إلكرت نيًا  كياًل أ  طبيعيًا شيصًا  كون أن جيو  ث   م  حم د، غري عامًا جاء غري 
 يف التوكيد    كدون   عليده  قدانوني،  بعمد    قدوم  بدأن   لتزم العاد  الوكي  أن إىل املادة هذ   تشري
 األخدري   قدوم  ان فيصد   أ ضداً  اإللكرت ندي  الوكيد   على  نطب   هذا  الره ،  اإلجيار  الشراء البي 
 حيد   القانونيدة  آثارهدا  كافدة  ترتد   إلكرت نيدة  معدامال   مبثابة  تكون  غريها العقود تل  مث  بإبرام
 ا  إبرامها  ت  معامال )): بأنها اإللكرت نية املعامال  اإللكرت نية للمعامال  دبي إمارة قانون عر 
 هددذ  فيهددا تكددون ال  الدديت إلكرت نيددة، سددجال  أ   سددائ  بواسددطة جزئددي أ  كلددي بشددك  تنفيددذها
 السدياق  يف كمدا  طبيعدي،  شديص  أ   قبد  مد   مراجعة أ  متابعة أل ة خاضعة السجال  أ  األعمال
 .   املعامال  العقود  تنفيذ إلنشاء العاد 
  دت   ان جيدو  )): أنده  علدى  ندص  حيد   اإللكرت ندي  الوكيد   بواسطة التعاق  القانون هذا أجا   ق 
 مسدبقاً   مربجمدة  معد ة  تكدون  أكثر أ  إلكرت نية معلوما  متضمنة مؤمتتة إلكرت نية  سائط بني التعاق 
 التد خ   عد م  مد   الرغ  على القانونية آثار   منتجًا صحيحًا التعاق    ت  املهما ، هذ  مبث  للقيام
 . 01)  األنظمة هذ  يف العق  إبرام عملية يف طبيعي شيص أل  املباشر الشيصي
 مؤمتد   إلكرت ندي  معلومدا   نظدام  بدني  التعاقد    دت   أن جيدو   كما)) أنه على القانون هذا نص كما
 مهمدة  سديتوىل  النظدام  ذلد   أن  علد   أن املفرتض م  أ   عل  األخري كان إذا بيعيط شيص إىل  عود
 . 31)  تنفيذ  ا  العق  إبرام
 جلندة  قبد   مد    املعد   بياندا   برسدائ   املثبتة أ  املربمة ال  لية العقود بشأن األتفاقية مشر ع  جاء
 نصد   حيد    03/0) املدادة  يف املعندى  بدنفس   30)األ نسدرتال  ال  لي التجار  للقانون املتح ة األم 
 مؤمتد   حاسوبي نظام بني بتحا ر العق  تكو   جيو  ذل  خال  على الطرفان  تف  مل ما)) أنه على
 التد ابري  مد   كاًل طبيعي شيص أ   ستعرض مل  إن حتى مؤمتتني حاسوبني بني أ  طبيعي  شيص
 .  عنهما النات  األتفاق أ  النظ  هذ  مث  تنفذها اليت الفرد ة
 العقد   إبدرام  إمكانية اخلامسة مادته يف اإللكرت نية للمعامال  املوح  األمر كي القانون أجا   ق 
 الديت  اإللكرت نديني  الدوكالء  عمليدا  )) أن علدى  ندص  حي  اإللكرت نيني الوكالء بواسطة اإللكرت ني
 يف بشدر   عنصر  ت خ  مل لو حتى عق ًا تكون ان ميك  أتفاق ع  تكشف ا  عق   جود م  تتمشى
 .  مراجعتها أ  املعامال  إمتام
 الوكيد   طر   ع  القانونية التصرفا  إبرام أجا   أنها آنفًا املذكورة املواد نصوص م    الحظ
 كافدة  اإللكرت ندي  الوكيد   بواسدطة  تت  اليت  اإللكرت نية املعامال  على  رتت  ث   م  اإللكرت ني،

                                                
.اإللكرت نية للمعامال  دبي إمارة قانون م   09/0) املادة  01)
.اإللكرت نية للمعامال  دبي إمارة قانون م   09/3) املادة  31)
 .15 رق  املتح ة األم  ع  الصادرة رتالاأل نس  ثيقة  30)

Uncitral, A / CN. 9/WG. IV/WP.
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 إىل العقد   آثار تنصر   عليه التقلي  ة، بالطرق األفراد  ربمه ذ ال العق  على املرتتبة القانونية اآلثار
 صاح  املوك   كون حبي  اإللكرت ني الوكي  معه تعاق   م  املوك  هما العق  طرفا فيكون املوك 
 هلدا  قدرار  يف التمييز حمكمة قض  الص د هذا  يف ألتزاما ، م   ول   مبا  امل    عنه الناشئة احلقوق
 ذمدة  إىل عملده  نطداق  يف  ال اخلدة  الوكيد    ربمهدا  الديت  القانونيدة  التصدرفا   آثدار  انصرا )):  لي مبا
 . 33)  املوك 
 علدى   طلد   ان فيسدتطي   األنرتن  عرب ما طريان لشركة طريان تذكرة شراء شيص أراد إذا  عليه
 دفد   بعد   لد  ذ   دت   بهدا،  السدفر  املدراد  الطائرة يف مقع  حبجز   قوم التذكرة  مث  الرحال  مواعي 
 إىل   دذه   األئتمدان  بطاقدا   بواسدطة  أ  اإللكرت نيدة  الد ف    سدائ   إح ى طر   ع  التذكرة قيمة
 الشيص بني عق  ة عالقة تنشأ احلالة هذ   يف التذكرة،  تسل  املطار يف معها املتعاق  الشركة مكت 
   تسدل   اإللكرت ندي  نظدام ال صداح    هدو  البدائ   بدإلتزام  الوفداء    ت  اإللكرت ني،  الوكي  الطبيعي
 .مثنها ب ف   ذل  التذكرة تل  لشراء استع اد  املشرت  أب ى متى التذكرة
 مد   فأنده   مشدر عاً  جدائزاً  كدان  إذا اإللكرت ندي  الوكيد   طر   ع  اإللكرت نية املعامال  إبرام إن
 القانونية حكامهاأ بفع  أ  اخلاصة طبيعتها بفع  قانونية تصرفا  املعامال  تل  م  تستثنى ق  ذل 
 .الثاني املطل  يف سنبحثه ما  هو

 اإللكرتوني الوكيل عمل نطاق من املستثناة القانونية التصرفات: الثاني املطلب
 تدأبى  قد    لكد   احلدالي  عصدرنا  مسدا   م   ع  الكومبيوتر طر   ع  املالية املعامال  ممارسة إن
 يف تبقدى  أن لنفسها  أرتض  اإللكرت نيا   حت  جتن  تر ض أن بطبيعتها القانونية التصرفا  بع 
 املباشر  حت  ها  أهميتها خلطورتها متامًا العكس ب  احلياة مسا رة يف راغبة غري ألنها ال تقلي  ة  ا  ة
 التصدرفا   هذ  أخطر  لع  التقلي  ، اإلطار يف أبقاؤها اإللكرت نية القوانني فآثر  احلياة، جملر ا 
 يف املتمثلدة  القانونيدة  الشكلية إىل فيها التصر  خيض  اليت األموال تل  لعقار ةا باألموال املتعلقة هي
 ال أنده  3111  ونيدو  2 يف الصدادر  األ ربدي  التوجيده  قدرر  حي  العقار ، التسجي  دائرة يف تسجيلها
 ، 33)اإلجيدار  عقدود  عد ا  فيمدا  العقار دة  امللكية حلقوق الناقلة أ  املنشئة العقود على التوجه هذا  نطب 
 العقار دة  امللكية حقوق على القانون هذا نص تطبي  بع م اإللكرت نية للتجارة أ رلن ا قانون نص كما
 . 39)اإللكرت ني الوكي  طر   ع  تسجيلها أ 
 علدى  منده   3/أ/6) املادة يف 3110 لسنة 25 رق  األردني اإللكرت نية املعامال  قانون نص كما
 يف مبدا  املنقولة غري باألموال التصر  معامال  -3:  لي ما على القانون هذا أحكام تسر  ال)) أنه
 اإلجيدار  عقدود  بأسدتثناء  عليهدا  العينيدة  احلقدوق   إنشداء  ملكيتهدا   سدن ا   بهدا  املتعلقدة  الوكاال  ذل 
 .  األموال بهذ  اخلاصة
 3113 لسنة  3) رق  اإللكرت نية  التجارة للمعامال  دبي قانون م   د/5/0) املادة نص  كما
 غدري  األمدوال   شدراء  ببيد   تتعلد   الديت  املعدامال  )):  لدي  مدا  القانون هذا أحكام م   ستثنى أن على
 .   تأجريها بها  التصر  املنقولة

                                                
 ،3 العد د  العدراق،  يف احملدامني  نقابدة  تصد رها  اليت القضاء جملة يف منشور 06/3/3113 يف 001 رق  التمييز حمكمة قرار  33)
.012ص ،3113

(23) Art (9). Directive 2000/31/Ec, 8 June 2000.
 املوحد   الكند    القانون م   3) املادة االجتا  نفس  يف ،3111 لسنة اإللكرت نية للتجارة اال رلن   القانون م   1) املادة  39)
.3111 لسنة  0) رق  اإللكرت نية للتجارة
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 املعدامال    قدانون  األ ربدي  التوجيده  مد   كد   ان آنفداً  املدذكورة  القدوانني  نصدوص  علدى   نالحظ
 العقار تأجري باألمكان أ  لإللكرت نيا  خاضعة  أبقاها األجيار عقود استثنى ق  األردني اإللكرت نية
  قدانون  اإللكرت نيدة  للتجدارة  أ رلن ا قانون عكس على القانونني هذ   نصوص إىل أستنادًا إلكرت نيًا
 حتدى  ليشدم   ميتد   مطلقداً  العقار دة  األمدوال  أسدتثناء  كان حي  اإللكرت نية  التجارة للمعامال  دبي
 القدانون  بأجتدا   اإللكرت نيدة   التجدارة  للمعدامال   دبدي  قدانون   أخدذ  أن املفر ض  كان اإلجيار عقود
 إلكرت نيداً  إنشداءها  بإمكانيدة   ذلد   اإللكرت ني النطاق يف بال خول اإلجيار لعقود السما  يف األردني
  الره  كالبي  التصر  بأعمال مقارنة معينة بشكلية التقي   جوب بها التصر  على  رتت  ال حي 
 . الوصية
 اإللكرتوني وكيللل املدنية سؤوليةامل: الثالث بحثامل
 عد   الناشدئة   املسدؤ لية  تقصدري ة  مسدؤ لية  هي قانوني بألتزام األخالل ع  الناشئة املسؤ لية إن 
 املسؤ لية فترتت  قانونًا، منظ  عق  هي الوكالة أن  مبا عق  ة، مسؤ لية هي عق   بألتزام األخالل
 أنشدأ   الدذ   ألتزامده  بتنفيدذ  الوكيد    قد   مل إذا  عليده  ألتزامه، بتنفيذ خي  الذ  الطر  على العق  ة
 الذ  الضرر تعو   ع   سأل فأنه خلطئه مستحياًل األلتزام 0هذ تنفيذ أصب  إذا  كذل  العق  عليه
 جمدال  يف تثدار  أن ميكد   الديت  املسؤ لية أنواع تتع  اإللكرت ني التعاق  جمال  يف ، 35)ذل  نتيجة  صيبه
 أن حي   36)العقود م  عق  اإللكرت نية املعامال  حمور كان إذا عق  ة تكون أنها إال األنرتن  شبكة
 األعمال ع   مسؤ لني ملتزمني  كونون اإللكرت نية املعامال  تل  مث  يف   خلون الذ   األطرا 
 ذ هدد إنكدار   سددتطيعون  ال سديطرته ،  حتدد   كدون  الددذ  اإللكرت ندي  الوكيدد  طر د   عدد  تدت   الديت 
 برنددام  ألن بشددر ، عنصددر مدد  توجيدده بدد  ن  عمدد  اإللكرت نددي النظددام هددذا ان حبجددة املسددؤ لية
 خطدأ  حد  ث  حالدة   يف لده،   خيضد   بأستعماله  قوم الذ  الشيص    يف أداة إال هو ما الكومبيوتر
 إرادة لددإلداة لدديس طاملدا  كومبيددوتر جهددا  ميلد   الددذ  الشديص  علددى تكددون فاملسدؤ لية  التعاقدد  عند  
 .  31)اجلها  مال  إرادة ع  ستقلةم
 حقوق م  التصر  آثار فأن التعاق  يف املوك  إرادة حم  حت  اإللكرت ني الوكي  إرادة كان   إذا
 بنفسده   سلطاته إرادته  نشأ ال اإللكرت ني الوكي  أن إذ مباشرة للموك  ذل  م  تنصر   ألتزاما 
 أن أثبد   إذا عليده  املرتتبدة  املسدؤ لية  مد    دتيلص  أن األخري   ستطي  املوك ، هو  نشؤها الذ   إمنا
 الوكيدد  إىل  رجدد  ال اخلطددأ أن  ثبدد  أن أسددتطاع أ  سدديطرته، حتدد   عمدد  ال اإللكرت نددي الوكيدد 
 غلط ا  خطأ اإللكرت ني الوكي  أرتكاب حالة  يف إرادته، ع  خارج أجنيب لسب   إمنا اإللكرت ني
 املطالبدة  احلالة هذ  يف للغري فيكون معه التعاق  إىل الغري دف  مما الكومبيوتر جها  برجمة يف عي  نتيجة
 كمدا  العقد ،  يف األصدي   الطدر   بأعتبدار   املوكد   علدى  الدبطالن  دعوى رف  طر   ع  العق  بأبطال
 ل خدري    كدون  ذلد ،  نتيجدة  حلقفتده  الديت  األضدرار  ع  بالتعو   املوك  على  رج  ان للغري جيو 
  يف ، 32)اجلهدا   هدذا  برجمدة  يف اخلطدأ  ع  مسؤ اًل  ع  حي  الكومبيوتر م برنا مصم  على الرجوع

                                                
 069ص السداب ،  املرجد   األلتدزام،  مصدادر  البشري، طه حمم   األستاذ البكر  الباقي عب .  د احلكي  اجملي  عب . د أنظر  35)
 دراسدة ) األلتدزام  مصدادر  ،0ج ل لتدزام،  العامدة  النظر دة  يف الدوجيز  الرحو، سعي  حمم .  د الذنون علي حس . د كذل   أنظر
.315ص ،3113 عمان،  التو   ، للنشر  ائ  دار ،  املقارن اإلسالمي بالفقه مقارنة
 32ص ،3113 القداهرة،  العربيدة،  النهضدة  دار رتند ، األن شبكة جمال يف القانونية املسؤ لية حسني، الظاهر عب  حمم . د  36)
.30ص الساب ، املرج  احلمي ، عب  مم   . د كذل   أنظر
.005ص ،3110 القاهرة، العربية، النهضة دار ،0ط  القانون، األنرتن  الباقي، عب  مجي . د  31)

(28) Benjamin Wright and Jane K. winn, op. cit, P. 9.



 
  االلكرت ني للوكي  القانوني النظام

 

289 

 الضدرر  كدان  فدإذا  اإللكرت ندي،  الوكيد   مسدؤ لية  بتحقد   إال املوك  مسؤ لية تتحق  ال األحوال ك 
 الرجدوع  للغدري  جيدز  مل أجدنيب  لسدب   بد   اإللكرت ندي  الوكي  خطأ إىل راجعًا  ك  مل الغري حل  الذ 
 أعد    الديت  املوحد   الوال دا   قانون ملفوضي القومي املؤمتر جلنة قام  الص د هذا املوك ، يف على
  تفدادى  حتدى   ذلد    31)اإللكرت ندي   الوكيد   اإللكرت ندي  اجلهدا   بدني  بدالتمييز  القدانون  هدذا  مشر ع
 الكومبيوتر أعترب فإذا الكومبيوتر جان  م  خطأ  جود حالة يف هلا  تعرض ق  اليت املسؤ لية املوك 
 الديت  األخطداء  ع  نهائيًا مسؤ ل غري احلالة هذ  يف املوك  فيكون إلكرت ني جها  جمرد مسبقًا املربم 
 للقيددام مسددبقًا برجمتدده متدد  إلكرت نيددًا  كددياًل الكومبيددوتر كددون حالددة  يف الكومبيددوتر، جهددا   رتكبهددا
 . 31)اإللكرت ني لوكي ا أخطاء ع  قانونية مسؤ لية مسر اًل  كون املوك  فأن إلكرت نية مبعامال 
 مواجهته يف العق  آثار سر ان م  ح  يف اإللكرت ني الوكي  م  املتعاق  الطبيعي الشيص   كون
 قدرر   مدا   هدذا  إلكرت ندي   كيد   هدو  معده  املتعاقد   بأن  عل  أن بوسعه  ك  مل أ  علمه ع م أثب  إذا
 إلكرت ندي   كيد   بدني  اإللكرت ني اق التع ألمتام  شرتط حي  اإللكرت نية للمعامال  دبي إمارة قانون
: أنه على القانون هذا نص حي  إلكرت ني  كي  م  تعامله  ربم انه األخري  عل  ان طبيعي  شيص
 أ   علد   األخدري  هدذا  كدان  إذا طبيعدي  شيص  بني مؤمت  إلكرت ني معلوما  نظام بني التعاق   ت ))
 كند ا  قدانون   ذهد   ، 30)  تنفيدذ   ا  العقد   امإبدر  مهمدة  سديتوىل  النظام ذل  ان  عل  ان املفرتض م 
 يف نافدذ  غدري   كدون  اإللكرت ني املعلوماتي النظام إبرامه  توىل الذ  العق  هذا إن اإللكرت نية للتجارة
 بيانا  رسالة يف ماد ًا خطًأ اإللكرت ني الوكي  إليه  نتمي الذ  الطبيعي الشيص أرتك  إذا مواجهة
 . 33)تصحيحه أ  اخلطأ من  فرصة له  ت  مل رت نياإللك الوكي  برنام  أن أ 
 لدنفس  األ نسرتال قب  م  أع ا   اجلار  اإللكرت ني للتعاق  ال  لية األتفاقية مشر ع أشار  ق 
 تابعداً  مؤمتتداً  حاسدبياً  نظامداً   سدتي م  طبيعدي  شديص   ربمده  الدذ   للعقد   ليس)) فيه  رد حي  املعنى
 رسدالة  يف مداد   خطدأ  الطبيعدي  الشديص  أرتكد   إذا فداذ الن  اجد    لديس  قدانوني  أثدر  آخر لشيص
. تصدحيحه  ا  اخلطدأ  ملند   الطبيعدي  للشديص  فرصدة  املؤمتد   احلاسدوبي  النظدام   دت   مل -أ: بيانا 
 أنده   أ ض  به علمه عن  عمليًا ميك  ما بأسرع باخلطأ اآلخر الشيص الطبيعي الشيص أبلغ -ب
 تسلمها اليت اخل ما  ا  السل  إلعادة معقولة خطوا  اختذ ا  -ج. بيانا  رسالة يف خطأ أرتك 
 .خ ما  أ  سل  م  تسلمه ق   كون ق  ما  ستي م مل -د. لليطأ نتيجة
 الذ   األشياص اإللكرت نية التجارة بشأن 3111  ونيو 2 م  الصادر األ ربي التوجيه ألزم  ق 
 املاد دة  األخطداء  لتصدحي    سدائ    دوفر ا  بدأن  كومبيدوتر  أنظمة خالل م  خ ما  ا  سلعًا  عرضون
 :أنه على التوجيه هذا م   00/3) املادة نص  حي   33)للم خال 
 أ  سدلعاً   عدرض  الدذ   الطدر   علدى   كدون  ذلد ،  خدال   علدى  صدراحة  الطرفدان   تفد   مل ما))
 الديت  التقنيدة  الوسدائ   النظدام   سدتي مون  الدذ    ل طرا   وفر أن حاسوبي نظام طر   ع  خ ما 

                                                
(29) Oliver Hanse, Susan Dionne, The New Virtual Maney, Law and practice, 
Kluwer Law International press, 1999.
(30) Benjamin Wrught and Jane K. Winn, op. cit, P. 3.

.اإللكرت نية للمعامال  دبي إمارة قانون م   09/3) املادة  30)
 املوحدد  األمر كددي القددانون مدد   01) املددادة االجتددا  نفددس  يف لكرت نيددة،اإل للتجددارة املوحدد  كندد ا قددانون مدد   33) املددادة  33)
.اإللكرت نية للمعامال 
 دليلد   االنرتند ،  شدبكة  منصدور،  عوض. د الكومبيوتر، جها  إىل أدخاهلا  ت  اليت البيانا  تل  هي بامل خال   قص   33)
.5ص ،3111 سور ا، للتو   ، املتح ة الشركة ،3ط بالعامل، ل تصال السر  
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 اخلامس الع د
 

 الديت  التقنيدة  الوسائ  تكون أن  جي  العق  إبرام قب   تصحيحها األخطاء على  بالتعر هل  تسم 
 . 39)  املتنا ل  يف  فعالة مالئمة توفريها  لزم
 الوكيدد  مدد  الصددادر اخلطددأ عدد  اجلنائيددة املسددؤ لية قيددام إمكانيددة مدد ى حددول التسدداؤل   ثددور
 .اإللكرت ني
 مثدة  اإللكرت ندي  الوكيد   طر د   عد   املربمدة   نيةاإللكرت املعامال  على ترت  إذا أنه القول  ميك 
 النظددام صدداح  الطبيعددي الشدديص فددأن اجلنائيددة، العقوبددة توقيدد   سددتوج  فعلدده إىل راجدد  خطددأ
 . 35)جنائيًا  عاق  أن جيو  اإللكرت ني

 ةـــاخلامت
 شدتا   كد    مناقشدة  حتليد   خدالل  مد   اإللكرت ندي  للوكي  القانوني النظام حب  م  األنتهاء بع 
 ما خالصة متث  اليت النقاط أه  على املوجزة اخلامتة هذ  خالل م  نقف أن رأ نا جوانبه، جزئيا  
 : كاآلتي أقرتحنا ، ما  جمم  إليه توصلنا
 حدول  التشدر عا   اختلفد    لذا النشأة، ح    مصطل  اإللكرت ني الوكي  مصطل   ع  -0
 بينهدا   التقر د    حتليلها التعر فا   هذ استعراض خالل م   توصلنا له، مان  جام  تعر ف  ض 
 :بأنه اإللكرت ني الوكي  تعر ف إىل
 جزئيداً  أ  كليداً  ل سدتجابة  أ  عمد   يف للبد ء  تسدتي م  إلكرت نيدة   سديلة  أ ة ا  حاسوبي برنام ))
 .  له لإلستجابة أ  بعم  النظام فيها  قوم مرة ك  يف طبيعي شيص ت خ  د ن بيانا  لرسائ 
 مد   للتعامد    إعد اد   الكومبيدوتر  برجمدة  خدالل  مد   اإللكرت ندي  الوكيد   لد ى  النيدة  تتكون -3
 نيدة  علدى  قاطعدة  داللدة   د ل  قبدول  ا  إجيداب  عمد   بنيدة  مسبقًا املربم  الكومبيوتر ألن  ذل  خالله،
 .العق  إبرام يف املتعاق ة األطرا 
 بالنسدبة  ضدمنية  ا  صدرحية  تكدون  قد   حني م  صرحية اإللكرت نية الوكالة تكون ان  جوب -3
 كومبيوتر لربجمة إنسان قب  م   تيذ قرار خالل م   نشأ اإللكرت ني الوكي  ان حي  العاد  للوكي 
 للوكي  بالنسبة األمر خال  على برجمته مت ما  تجا   ال الكومبيوتر فعم   عليه معينة، بطر قة للرد
 موضعها يف إليها أشرنا اليت ستثنائيةاال احلاال  بع  يف الوكالة ح  د جما  ة له جيو  حي  العاد 
 .البح  هذا م 
 إنسددان إىل كومبيددوتر مدد  التعاقدد  يف تتمثدد  اإللكرت نددي الوكيدد  مدد  التعاقدد  أشددكال أن -9
 أ  مسدب   بأتفداق  كومبيدوتر  إىل كومبيدوتر  مد   التعاقد    كدون   قد   كومبيدوتر  إىل إنسان م   بالعكس
 .مسب  أتفاق ب  ن
 التشددر عية املعاجلددة يف القددانوني أساسددها جتدد  اإللكرت نددي لوكيدد ا مدد  التعاقدد  صددحة ان -5
 هدذا  مد   موضعها يف إليها أشرنا  اليت التشر عا ، م  الع    إليها أشار  اليت القانونية للتصرفا 
 .البح 

                                                
(34)  

  ما 39ص ،3119 القاهر ، اجلامعي، الفكر دار القانوني،  نظامها اإللكرت نية احلكومة حجا  ، الفتا  عب . د أنظر  35)
 الفكدر  دار إللكرت نيدة، ا للتجدارة  اجلنائيدة  احلما دة  الثداني،  الكتداب  اإللكرت نيدة،  التجدارة  حلما دة  القانوني النظام  مؤلفه بع ها،
.بع ها  ما 036ص ،3113 القاهرة، اجلامعي،
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 الوكيدد   ربمهددا الدديت التصددرفا  صددحة بشددأن القانونيددة النصددوص صددراحة مدد  بددالرغ  -6
  بالتدالي  اإللكرت نيدا   حت  جتن  ان بطبيعتها تأبى القانونية التصرفا   بع هنا  ان إال اإللكرت ني
 التقلي  دة  القواعد   إطدار  م  تبقى ان لنفسها  ارتضي  اإللكرت ني الوكي  طر   ع  تربم ان جيو  ال
  فيما التشر عا  موقف أختال  م  العقار ة األموال على الواردة بالتصرفا  التصرفا  تل   تتمث 
 .اإللكرت ني الوكي  عم  نطاق م  املستثناة التصرفا  تل  نطاقب  تعل 
 الشديص  علدى   تقد   اإللكرت ندي  الوكيد   مد   الصادر اخلطأ ع  القانونية املسؤ لية ترتت  -1
 .اجلها  مال  إرادة ع  مستقلة إرادة ل داة ليس طاملا كومبيوتر جها  ميل  الذ 
 الضدرر  كدان  فدإذا  اإللكرت ندي،  الوكيد   مسدؤ لية  بتحقد   إال تتحق  ال املوك  مسؤ لية إن -2
 الرجدوع  للغدري  جيدز  مل أجدنيب  لسدب   بد   اإللكرت ندي  الوكي  خطأ إىل راجعًا  ك  مل الغري حل  الذ 
 .املوك  على
 خصوصداً  اإللكرت ندي  بالوكيد   املتعلقدة  املوضدوعا    عداجل  ان العراقدي  املشدرع  على نقرت  -1
 هدائالً  تقد ماً  تتقد م  أصدبح     سدائله  األتصدال  إمكانيدة  ان ي حب متطور مصغر عامل يف نعي   أننا
 طر د   عد   فيده  معلومدة  أبسدط  إىل التوصد   إمكانيدة  علدى  دلي   هذا األغلبية، متنا ل يف  أصبح 
 .األتصال  سائ 

 املراجع
 :العربية املراج : أواًل
 دكتدورا   أطر حدة  القدانوني،  التصدر   يف الغري ع  النيابة العبود ، سلمان لفته جاس . د -0
 01104 بغ اد، جامعة – القانون كلية إىل مق مة
 31194 القاهرة، العربية، النهضة دار ،0ط  القانون، األنرتن  الباقي، عب  مجي . د -3
 ،0ج لإللتدزام،  العامدة  النظر دة  يف الدوجيز  الرحدو،  سعي  حمم .  د الذنون علي حس ، د -3
 عمددان،  التو  دد ، للنشددر  ائدد  دار ،  املقددارن اإلسددالمي بالفقدده مقارنددة دراسددة) اإللتددزام مصددادر
31134 
 اجلدامعي،  الفكدر  دار ، مقارندة  دراسدة ) اإللكرت ندي  العقد   إبرام إبراهي ، مم    خال . د -9
 31164 القاهرة،
 ال  لي القانون يف اإللكرت نية املعلوما  خ ما  عقود حوته، حممود هشيمه أبو عادل. د -5
 31194 القاهرة، العربية، ضةالنه دار اخلاص،
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 الكردية اللغة( اءب - ألف)مادة تدريس صعوبات

  الطلبة و املدرسني نظر وجهة من واملعلمات املعلمني إعداد معاهد يف 
 الجبوري هاشم أوراس م.. م

  :البحث مشكلة األول الفصل
  ذلد   مضدى   قد   أ  مد   أكثدر  بهدا   اإلحاطة اللغا  تعل  اليت العصر هذا يف احلاجة ا داد  
 الشدعوب  عند    العلدوم  اآلداب علدى  اإلطدالع  يف الشد   ة   للرغبدة  العدامل  أقطدار  بني األسفار لكثرة
 ع    هلذا  ثيقًا ارتباطًا القومي بالشعور الرتباطها الثقافية متهاقي ع ا جليلة قيمة  للغة ، امليتلفة
 .  3ص ،0110، آخر ن الرحي )  االنسجام التوحي  عوام  أقوى م 
 تنبثد   الديت   الصدعاب  املشدكال   بعد   هاضد تعرت العدامل  يف لغدة  أ  تعل  إن بالذكر اجل  ر  م 
 التد ر س   طرائد   التعليمدي   الظدر   لطالد   ا املد رس  هي اليت التعليمية العملية داخ  م  أساسا
  .  التعليمية الرتبو ة املشكال  م   غريها التعليمية  املادة
 الكرد دة  اللغدة    داء  – ألدف ) مدادة  تد ر س  إثناء  الطلبة امل رسني منها  عاني اليت الصعوبا  إن 
 دراسدة  مثد   سدا  ال را مد   عد د  إليده  شدار  أما  هدذا  جدذ رها  هلدا  صعوبا   إمنا أنيا ح ثًا ليس 
  دراسدددددددددة  12-3ص،0115،ألبيدددددددداتي )  دراسددددددددة   011-5،ص0121،الزبيدددددددد   )
 خددالل مدد  الباحثددة الحظدد   قدد   05،ص0121 ألسددن  )  دراسددة  35،ص0113،ألسددن  )
 إعد اد  معاهد   يف املي انيدة  جولتهدا  خالل  م  الكرد ة اللغة ت ر س طرائ  جمال يف الشيصية خربتها
 امل رسدني  منهدا   عداني  صدعوبا   هندا   إن  الطلبدة  امل رسدني  مد   عد داً  هدا  التقائ  املعلمدا   املعلمني
 التعدبري  يف القد رة  الطلبة امتال  ع م يف تتمث  الكرد ة اللغة   اء -ألف) مادة ت ر س إثناء  الطلبة
 مدبين   كد   مل الكرد دة  اللغدة    داء  -ألف)املنهجي الكتاب كذل  الكرد ة باللغة املواقف بع  ع 
 مدا  غالبداً   مفرداتده  الكرد ة اللغة ملادة عرضه  طر قة حمتوا  يف مشكلة  شك   هو مةسلي أسس على
 قسد   مد    تيرجدون  اللذ   امل رسني ق رة  ضعف ،الطلبة ملستوى مالئمة  غري  اضحة غري تكون
 اللغة قس  م   تيرجون اللذ   امل رسني م   تنافى  هذا الكرد ة اللغة يف التح ث م  الكرد ة اللغة
 ذاتهدا  حد   يف  صدعوبا   مشدكال   تشدك   األسدباب  هدذ   اإلنكليز ة اللغة  تح ثون  ه  إلنكليز ةا
 خمتدرب  تدوفر   عد م  اليوميدة  احليداة  يف الكرد دة  اللغدة  اسدتي ام  يف املنه  اهتمام ضعف ذل  ع  فضاًل
 على ر التع يف احلالي  حببال القيام الباحثة  شج  ذل  ك  الصعوبا  م   غريها اللغة هذ  لتعل 
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 معاهد   يف الكرد ة اللغة  اء -ألف) مادة ت ر س إثناء  الطلبة امل رسني منها  عاني اليت الصعوبا 
  .  املعلما  املعلمني إع اد

 :إليه واحلاجة البحث أهمية
 حتقي  يف عليها  عول اليت الوسيلة باعتبارها الرتبية بأهمية عامة بصورة البح  هذا أهمية ترتبط 
 طر د   عد    ذلد   احلضدار   التطدور  اسدتمرار  يف فاعلدة  مساهمة  تساه  اجملتم  با  متطل حاجا 
 .  03،ص0126 ،القاس ) األحفاد إىل األج اد  حضارة تراث لنق  الواسطة  ع  الذ  الفرد
 تتفاع  اليت السو ة الشيصية لتكو   املعار   استيالص املعلوما  تولي  الرتبية أه ا   م  
 لرفاهية  استي امها الق م منذ املرتاكمة املعلوما  م  االستفادة خالل م  فيه  نعي الذ  احمليط م 
  . 35ص ،0120،ر ان)  صحة اتزان يف ليعي  اإلنسان
 املشددكال   تشددييص تغددريا  مدد  حولدده حيدد ث مددا  عددي الفددرد جتعدد  أنهددا أ ضددا أهدد افها  مدد  
  1 عليها  احلك ، نق ها متحيصها،  للحقائ  مجعه خالل م  جمتمعه منها  عاني اليت االجتماعية
 يف تدأتي   متنوعدة  متعد دة   تقنيدا    سدائ   اسدتي ام  مد   البد   أهد افها  الرتبيدة   حتقد  اج   م  
 هدو  الناضد   املدنه   إن املتنوعدة   املعلومدا   اخلدربا   الطلبدة  طر قهدا  عد    تعل  اليت املناه  مق متها
 ج  د ة    سدائ    حاجدا    مشدكال   فمواقد  مد   اجملتمد   يف  سدتج   مدا  ك  باحلسبان  أخذ الذ 
 التعليمية العلمية يف مهمًا مركزًا ال راسية املناه   وأتب  اليوم مناس  علمي بشك  للطلبة   عكسها
 إن تربدو   نظدام  أل  البد   كدان  األهميدة  هلدذ    نظدراً  بيةللرت الفقر  ودمالع املناه  تع  ب   الرتبو ة
  تدربيته   الناشدئة  تنميدة  اجد   م  بها  ؤم  اليت الفلسفة  عكس إن  ستطي  معينًا دراسيًا منهجًا  تبنى
   .01،ص0121،أللقاني)  م ر سة علمية أسس على
 أداة: فهدي  أه افده   تعكدس  املدنه   عد   تعدرب  الديت  األساسية الوسائ  م  ال راسية الكت   تع  
 الطالد    د   يف أم املد رس   د   يف األداة هذ  أكان  سواء بالدنا يف  السيما التعليمية العملية يف مهمة
 األربددد  اللغو دددة املهدددارا  اكتسددداب علدددى الطلبدددة  سددداع  الدددذ  هدددو اجليددد  امل رسدددي  الكتددداب
  .019-010ص ،0121ألقامسي،)وا نةمت بصورة  االستماع، التح ث، القراءة، الكتابة)
 املعلمددني إعدد اد معاهدد  يف  دد رس الددذ  الكرد ددة اللغددة  دداء-ألددف) امل رسددي الكتدداب إن إذ 
 معداني  لتوضدي    متر ندا    الفهد   باالسدتيعاب  خاصدة   أسدئلة  نصوصدا   تضدم    ك  مل  املعلما 
 تد ر س  يف حمد دة  أهد ا   إىل اسدتناد    عد م  أخرى سلبية  مأخذ جوان  االصطالحية، له برياالتع
 مد   نسدان اإل بهدا  ميدز  الفكر  عاء اللغة تع  إذ اللغة أهمية تتواص  التعليمية العملية أهمية  م  املادة
 م  اجمل د   الباحثني  م  مستحيلة احلياة تصب  د نها  م  اإلنسان إنسانية مييز ما اكرب فهي احليوان
   يفتها  ان الفكر تعكس أداة جمرد  ليس  العم  م   نوع اإلنساني السلو  م  جزء اللغة إن  رى
  .33،ص0126،احللي  عب ) التفضي  التفاه  جمرد ليس 
 إن.خاصدتني   اهتمدام  بعنا دة  مألأ لغدة  حتظدى  إن البد   أهمية م  هلا  ما اللغة شأن هذا كان  إذا 
  املواصفا  األهمية نواحي بك   ترتبط متتا  اليوم ال راسة بها جتر  أالم لغة بوصفها الكرد ة اللغة
 عضده   ب الكرد دة  القوميدة  أفدراد  تدربط  الديت  الدر ابط  أهد   مد   الكرد دة  فاللغة احلية مألأ بلغة اخلاصة
 اللغدة  هدذ     01،ص0115خليفداني، .)بقائهدا  عوامد   م  عام   أقوى مقوماتها أه   م  ببع 
 للمنه  بالنسبة  الفش  النجا  مفتا  هو فامل رس  مهنيا علميا إع ادا مع ا ءوكف م رس إىل حباجه
 رسفاملدد  بددبع   ربطهددا  املعلومددا  احلقددائ  تنظددي  علددى سددو ا ليتعا نددا الطلبددة  وجدده الددذ   هددو
 فيمددا العالقددا   دد ركون جيعلدده  اخلددربا  إ ضددا  يف الطلبددة مدد   تعا ندده اجليدد ة الت ر سددية بطر قتدده



 
 

291 

 اخلامس الع د
 

 جمدال  يف  التجربدة  أخلدرب   ميتلد   إن جيد   الكرد دة  اللغة فم رس. نشاط م  هب  قومون  ما   رسونه
 .اختصاصه جمال يف العلمية ق رته جان  إىل مبسؤ لياته   اعيا  مربيا الت ر س
  كربالء،النجف،بابد  ) احملافظدا   يف  املعلمدا   املعلمدني  إعد اد  معاهد   الباحثة اختار   لذل 
 املسدتقب   معلمدي  بوصدفه   االبتد ائي  التعلدي   جمدال  يف الكدبري  األثدر  هلا املعاه  هذ  الن لبحثها مي انا
 ما إن ملعاه ا هذ  يف األ ىل الصفو  يف إال ت رس ال الكرد ة اللغة   اء - ألف)مادة إن على   ادة
 .البح  هذا أجراء بضر رة مقتنعة الباحثة جيع  تق م

 :البحث أهداف
 -:إىل احلالي البح   ه  
 املعلمدني  إعد اد  معاهد   يف الكرد دة  اللغدة    داء  – ألف) مادة ت ر س صعوبا  على التعر -0
  الطلبة امل رسني نظر  جهة م   املعلما 
 - ألدف ) مدادة  تد ر س  عند    الطلبدة  امل رسني واجهت اليت للصعوبا  املقرتحة حللولا ما -3
  .نظره   جهة م   املعلما  املعلمني إع اد معاه  يف األ ىل الصفو  يف  الكرد ة اللغة  اء

 :البحث حدود
 -:على احلالي البح   قتصر
 إعد اد  معاهد   يف الكرد دة  اللغدة    داء  – ألدف ) مدادة    رسدون  الدذ    األ ىل الصفو  طلبة -0
  .م3116 -م 3115) ال راسي للعام  بالء،النجف،باب كر) احملافظا  يف  املعلما  املعلمني
 يف  املعلما  املعلمني إع اد معاه  يف الكرد ة اللغة   اء – ألف) مادة  م رسا  م رسي -3
  .م3116 -م 311 5)ال راسي للعام  باب  كربالء،النجف،)احملافظا 
 معاهد   يف األ ىل الصدفو   يف  د رس  الدذ   لكرد دة ا اللغدة   داء  - ألدف )املنهجي الكتاب -3
  .م3116-م3115)ال راسي للعام  املعلما  املعلمون إع اد

   :املصطلحات حتديد
 الصعوبة: 
   تطلد   معدني  هد    حتقيد    عرقد   أ   عيد   مدا  كد  "  بأنهدا :  0121 إبدراهي ، ) عرفها -0 
 .   31ص ،0121،إبراهي )".  اجلسمية العقلية اجلهود م  مز  ا اجتيا  
   تطلدد  احلددرية الطلبددة يف  بعدد  عددائ  أ "  بأنهددا: 0122 ، آخددر ن الدد فاعي) رفهدداع-3 
  .  60،ص0122 آخر ن، ال فاعي) "مباشر غري أ  مباشرا مجاعيا أ  فرد ا جه ا اجتيا  
 

   :بأنها إجرائيا الباحثة ا عرفته 
 ،كدربالء )حمافظا  يف  املعلما  نياملعلم إع اد معاه  يف  م رسو الطلبة  واجه ما)هو الصعوبة
 د ن حتدول   الديت   دراسدتها  الكرد ة اللغة  اء -ألف) مادة ت ر س يف معوقا  م   باب  ،النجف
 1 املادة هذ  ت ر س أه ا  حتقي 

 الت ر س: 
 املد رس   كدون  أن فيده  للنجدا    كفدي   عد   مل معق  فين عم " بأنه:  0120 ر ان،) عرفه-0
 .  5ص، 0120 ،ر ان) "أساسيا شرطا هذا كان  إن العلمي ختصصه مادة م  متمكنا
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 املد رس  قد را   خالهلدا  مد   تتفت  دائمية اختبار عملية"  بأنه : 0119 ،املوسو )  عرفه-3
" .  للت ر س السلوكية القي  يف ت رجيية بصورة النوعي التحول حيص   باستمرارها ، املعرفية الذاتية
 .   25ص ،0119،املوسو )
 :إجرائيا الباحثة  عرفته
 مدادة   تعلد   تعلدي   عمليدة  يف مقصدود  نشداط  م  امل رسة أ  امل رس به  قوم ما ك  هو الت ر س 
 جمداال   يف  املعلمدا   املعلمدني  إعد اد  معاهد   مد   األ ىل الصدفو   يف الكرد دة  اللغدة    داء  -ألف)
 ،التد ر س   أسدالي    طرائد   ،املقدرر   الكتداب  ،املدنه   تد ر س  بأه ا  املتمثلة املادة هذ  ت ر س
 .   التقو   ،املصاحبة  األنشطة ،التعليمية  الوسائ 

  املعلما  املعلمني إع اد معاه  : 
 ال راسددة خرجيددي مدد  طلبتهددا تقبدد  تعليميددة مؤسسددا "  بأنهددا : 0111 مزعدد ) عرفهددا -0 
   015ص ،0111 ،مزع )". سنوا  مخس فيها ال راسة م ة  تكون املتوسطة
  املعلمددا  املعلمددني إعدد اد تتددوىل تربو ددة مؤسسددا " بأنهددا : 0111 ،ا  العيسدد) عرفهددا-3 
 مد   الكلدي  اجملمدوع  أساس على االنسيابية نظام  ف  املتوسطة ال راسة أكملوا مم  االبت ائية للمرحلة
 مخس فيها ال راسة  تكون ،التسجي  قب  شيصي اختبار  عق  الطال  رغبة االعتبار بنظر األخذ
 .   01ص 0111،العيسا  )". اجلامعية ال راسة قب  ما ال بلوم شهادة متن   دراسية سنوا 
  :إجرائيا الباحثة  عرفته
 علميدا  إعد ادا  إعد اده   إىل  ترمي العراق يف املتوسطة ال راسة خرجيي تستقب  اليت املعاه  بأنها
 تعد   إذ األخرى  املرح د ن األ ىل املرحلة يف الكرد ة اللغة مادة ت رس إذ االختصاصا ، بع  يف
 1 ثانية لغة هل  بالنسبة الكرد ة اللغة

 :سابقة دراسات: الثاني الفصل
 مد   احلاليدة  ال راسدة  مبوضدوع  صدلة  هلدا  اليت السابقة ال راسا  لبع  عرضا الفص  هذا  تنا ل
 تصدمي   يف ال راسدا   هدذ   جواند   بعد   م  الباحثة أفاد   ق  أه افها أ   أد اتها طبيعتها حي 
 ثد    م  الزمين لتسلسلها  فقا ال راسا  هلذ  عرض  أتي  فيما ، إجراءاته احلالي البح  منهجية
 . السابقة ال راسا  حول موا نة
 : الكرد ة ال راسة: أ ال
 .  م 0115 البياتي دراسة – أ
 : العربية ال راسا : ثانيًا
 .  م 0121 الكضاض دراسة – أ
 .  م 0112 السالمي دراسة – ب
 .  م 3113 اجلرجر  دراسة – ج
 
 : الكردية الدراسة: أوال
  :م 0115 البياتي دراسة 
 . رش  أب  – الرتبية كلية/  بغ اد جبامعة العراق يف ال راسة هذ  أجر   -



 
 

298 

 اخلامس الع د
 

 الت ر س  طرق كاملنه  األساسية عناصرها يف  الضعف القوة مواط  ع  الكشف) :إىل ترمي -
  :اآلتية األسئلة ع  اإلجابة لخال م  التعليمية  الوسائ  الطلبة  امل رسني

 املعلمددني إعدد اد معاهدد  يف بهددا الندداطقني لغددري الكرد ددة اللغددة مددادة تدد ر س مشددكال  مددا .1
 .   الطلبة  امل رسا  امل رسني نظر  جهة م   املعلما 

   م رسدا   م رسني) اجلنس متغري حس  املشكال  حت    يف داللة ذا  فر ق هنا  ه  .2
 . 

 .  املشكال  لعالج  الطلبة نيامل رس مقرتحا  تعر  .3
  02)  .  طالبدة   015)   طالبدا   091) مدنه    طالبدة  طالبدا   399) مد   ال راسدة  عينة تكون  -
 .  املعلما  املعلمني معاه  يف م رسا   01)   م رسا  2) منه   م رسة م رسا
 بالطلبدة  خاصدة   أخدرى  بامل رسدني  خاصدة   احد ة  استبانتني يف ممثلة ال ارسة أداة الباح  صم  -
  سددائ  كدا    مربد   املئدو    الدو ن  فيشدر   معادلدة  بريسدون  ارتبداط  معامد   الباحد    اسدتعم  
  :أ هر  اليت النتائ  لتحلي  إحصائية

 : املدرسون جمال: أوال

 .  الكرد ة اللغة ت ر س يف امل رسني بع  رغبة ضعف - 0
 .  داحمل  الوق  يف ال راسي املقرر بإنهاء امل رسني اهتمام ع م -3

  :التدريسية الطرائق جمال :ثانيا

 .  امل رسني بع  م  اليومية اخلطة كتابة إهمال-0
  .الت ر س أثناء يف الكرد ة باللغة التح ث يف امل رسني بع  تقي  ع م-3

 :الطلبة جمال :ثالثا

 .  اليومية حياته  يف املادة أهمية بع م الطلبة شعور .1
 .  الطلبة دافعية ضعف .2

 : االمتحانات جمال: رابعا 

 .  النهائية الفصلية االمتحانا  اغل  يف األسئلة بع  تكرار .1
 .  املقررة للمادة االمتحانية األسئلة مشولية ضعف .2

 : اإلداري اجملال: خامسا

 . الرسوب أ  النجا  لغرض النهائية االمتحان درجة احتساب ع م .1
 . املادة لت ر س املقررة األسبوعية احلصص ع د قلة .2
  .  003 – 03 ص ،0115 ،تيالبيا) 
 : العربية الدراسات :ثانيًا 
 :م 1818 الكضاض دراسة - أ

 عد   اإلجابدة  إىل ترمدي . رشد   أبد   – الرتبية كلية/  بغ اد جبامعة العراق يف ال راسة هذ  أجر   
  :اآلتية التساؤال 

  مقرتحاته  سونامل ر   ركها كما العلمي الفرع لطلبة العربية اللغة قواع  ت ر س صعوبا  ما .1
 .  عليها التغل  يف

 .   مقرتحاته  الطلبة   ركها كما العلمي الفرع لطلبة العربية اللغة قواع  ت ر س صعوبا  ما .2
 فيمدا   6-5) الصدف  ملدتغري  تبعدا  العلمدي  الفدرع  لطلبدة  معنو دة  داللدة  ذ ا  فر قدا   هنا  ه  .3
 . العربية اللغة قواع  ت ر س بصعوبا   تعل 
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  32) علدى  مدو عني   م رسدة  م رسدا   11)    طالبدة،  طالبدا   561) م   راسةال عينة تكون 
 . بغ اد يف  إع اد ة ثانو ة م رسة
  51)  اقد   يف جمداال   أربعدة  م  منهما ك  تتكون استبانتني يف ممثلة ال راسة أداة الباح  صم  
 املدرج   الوسدط   بريسدون  ارتبداط  معامد   الباحد    اسدتعم   ،للم رسدني  فقرة  61)   للطلبة فقرة
  :أ هر  اليت النتائ  لتحلي  إحصائية  سائ  كا   مرب  املئو   الو ن
 . كافية غري العربية اللغة قواع  كتاب لت ر س املقررة الساعا  - 
 . سابقا درسو  مبا عالقة هلا ليس  ج   ا  موضوعا  يف الطلبة مفاجأة - 
 . الكتاب يف احمللولة اإلعرابية التطبيقا  قلة - 
 .  الطلبة حلاجا  الكتاب حمتو ا  صلة ضعف - 

 .   11-3ص ،0121 ،الكضاض)
  :م1881 السالمي دراسة - ب

 . رش  أب  – الرتبية كلية/  بغ اد جبامعة العراق يف ال راسة هذ  أجر   -
 األدبدي  للفدرع  اإلع اد دة  املرحلة يف  النصوص األدب ت ر س صعوبا  معرفة): إىل ترمي -
 .   م رساتها العربية اللغة رسيم  نظر  جهة م 
 الصدفني ) األدبدي  الفدرع  طلبدة    رسدون   م رسدة  م رسدا   031) مد   ال راسدة  عينة تكون  -
 . بغ اد حمافظة م   اإلع اد ة الثانو ة امل ارس م   الثانو   السادس اخلامس
 ال راسددة عينددة علددى طبقدد  فقددرة  65) مدد  تكوندد  ،اسددتبانه يف ممثلددة أداة الباحدد  صددم  -
 املتوسط  كان ، ثباتها األداة ص ق م  حتق  أن بع  استطالعية دراسة على اعتمادا هائيةالن
 فيشدر   معادلدة  بريسدون  ارتبداط  معامد   الباحد    اسدتعم    % 1421) اجملداال   لثبدا   العام
  :أ هر  اليت النتائ  لتحلي  إحصائية  سائ  املئو ة  النسبة
 : لنصوص ا األدب ت ر س أه ا  جمال صعوبا : أ ال

 .   النصوص األدب ت ر س أه ا   ض  عن  املادة م رس باحلسبان  ؤخذ .1
 .   النصوص األدب ت ر س بأه ا  األدبي الفرع طلبة جه  .2
 . النصوص األدب ت ر س م  مطلوب ما لتحقي  كافية غري األه ا  .3

 :  النصوص األدب كتاب جمال صعوبا : ثانيا
 .  اجلمالية النفسية اجلوان  م  ثريالك  النصوص األدب كتاب موضوعة أغفل  .1
 . األدبي الفرع طلبة عن  الناق  التفكري تنمي ال  النصوص األدب كتاب موضوعا  .2

  :العربية اللغة م رسي جمال صعوبا : ثالثا
 . العربية اللغة م رسي  اجبا  كثرة .1
 .  العربية اللغة م رسي لبع  املستوى ضعف .2
 .  العربية للغةا م رسي ألغل  املهين اإلع اد ضعف .3

  :املستي مة  أساليبها الت ر س طرائ  جمال صعوبا : رابعا
 .  الت ر س جمال يف  هر ما أح ث على لإلطالع ج   ة مطبوعا  توج  ال .1
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 .  احل  ثة الت ر س طرائ  لتحقي  امل ارس يف املتوافرة اإلمكانا  ضعف .2

  :الطلبة جمال صعوبا  :خامسا
 .  العرب كالم م   املأثور الشر ف النبو   احل    الكر   رانالق م  الطلبة حمفو ا  قلة .1
 .  فقط االمتحان  النصوص األدب   رسون األدبي الفرع طلبة .2

  .  11-2ص 0112،،السالمي)
  :م 2112 اجلرجري دراسة - جـ
 . رش  أب  – الرتبية كلية/  بغ اد جبامعة العراق يف ال راسة هذ  أجر   -
 م رسي نظر  جهة م  اإلع اد ة املرحلة يف املطالعة ت ر س شكال م ع  الكشف): إىل ترمي -
 : اآلتية األسئلة ع  اإلجابة خالل م  املادة  م رسا 

 اللغدة  م رسدي  نظدر   جهدة  م  العراق يف اإلع اد ة املرحلة يف املطالعة ت ر س مشكال  ما .1
 ؟  م رساتها العربية

  ؟ اجلنس ملتغري عاتب املشكال  يف معنو ة داللة ذ ا  فر ق هنا  ه  .2
  ؟ م رسيها نظر  جهة م  املطالعة ت ر س ملشكال  املقرتحة احللول هي ما .3
 مد   م رسدة   391)  م رسدا   059) فديه    م رسدة  م رسدا   319) م  ال راسة عينة تكون  -
 .   البصرة ،نينوى ،بغ اد) احملافظا  مراكز يف النهار ة  اإلع اد ة الثانو ة امل ارس
 ال راسدة  عيندة  علدى  طبقها فقرة  13) م  تكون  استطالعية إستبانة يف ممثلة اةأد الباح  صم  -
 ارتبداط  معامد   الباحد    اسدتعم   ، ثباتهدا  حبثده  أداة صد ق  مد   الباحد   حتق  أن بع  النهار ة
 الدديت النتددائ  لتحليدد  إحصددائية  سددائ  املئددو   الددو ن كددا   مربدد  احلدد ة  معادلددة بريسددون
 :أ هر 

  :املطالعة ت ر س أه ا  جمال :أ ال
 .  الطلبة ل ى املطالعة ح  تنمية على األه ا  تأكي  ضعف .1
 .  القرائية املهارا  بع  تنمية على األه ا  تأكي  ضعف .2

  :املطالعة كتاب جمال :ثانيا
 .  البيانا  امليططا ، الصور،) التعليمية الوسائ  قلة .1
 .  ربيةالع األحر  لفظ مفاتي  إىل املطالعة كت  مق مة افتقار .2

  :الت ر س طرائ  جمال :ثالثا
 .  املطالعة ت ر س يف  امل رس دلي ) مرش   توفر ال .1
 .  الت ر س لطرائ  املصاحبة التعليمية الوسائ  قلة .2

  :املطالعة م رس جمال :رابعا
 .  املطالعة حلصص امل رسني استغالل .1
 .  املطالعة ل ر س الضر ر ة املهارا  على الطلبة ت ر   ضعف .2

 :الطلبة جمال :ساخام
 .  اخلارجية الطلبة مطالعا  قلة .1
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 .  السابقة ال راسية املراح  يف القرائية الطلبة ق رة ضعف .2

 :املطالعة يف الطلبة تقو   جمال :سادسا
 .  املطالعة ل رس حوار ة أسئلة بإع اد االهتمام قلة .1
 .للطلبة اللغو ة الق رة تقيس ال املطالعة امتحانا  معظ  .2

 .   011-1ص ،3113 ،اجلرجر ) 
 :السابقة الدراسات حول موازنة
  : أتي ما الباحثة استيلص  السابقة ال راسا  عرض خالل م 

 اختدذ   دراسدة  فهندا    العربيدة  ،الكرد دة ) اللغا  يف ال راسية مادتها السابقة ال راسا  اختذ  .1
 مثد   العربيدة  غدة الل اختدذ   دراسدا   ثالثدة   هندا    0115 ،البيداتي ) دراسدة  مثد   الكرد ة اللغة
 احلاليددة  ال راسددة.   3113 ،اجلرجددر )  0112 ،السددالمي) ، 0121 ،الكضدداض) دراسددة
 .  الكرد ة اللغة مادتها اختذ 

 طالبددا  561)    م رسددة مدد رس  91) بددني السددابقة ال راسددا  يف العينددا  أحجددام ترا حدد  .2
 مثد   التصداع  ة  ا العين أحجام ال راسا  هذ  اختذ   ق .   م رسة م رس  11)  ، طالبة
   ، طالبددة طالبددا  399) ،البيدداتي) ، 0112 ، م رسددة مدد رس  031) ،السددالمي) دراسددة
 ، 3113 ، م رسدددددة مددددد رس  319) ،اجلرجدددددر ) ، 0115 ، م رسدددددة مدددد رس   02)
 بلغد   احلاليدة   ال راسدة .   0121 ، م رسة م رس  11)   طالبة طالبا  561) ،الكضاض)
 مد رس   2)) املعلمدا   املعلمدني  إعد اد  معاه  يف الكرد ة اللغة ةماد  امل رسا  امل رسني ةعين
  1 3116  طالبة طال   111) الطلبة  عينة  م رسة

 مدد  اختددذ  احلاليددة  ال راسددة هلددا ميدد انا  اإلندداث الددذكور مجيعهددا السددابقة ال راسددا  اختددذ  .3
 .  هلا مي انا  اإلناث الذكور

  اإلع اد دة  الثانو دة  املرحلدة  مد   السدابقة   راسدا  ال فيهدا  طبقد   اليت ال راسية املراح  تنوع  .4
 ، 0121 ،الكضداض  دراسدة ) مثد    اإلع اد دة  الثانو دة  املرحلدة  اختدذ   دراسدا   ثالث فهنا 
 املعلمددني إعدد اد معهدد  اختددذ   احدد ة  دراسددة ، 3113 ،اجلرجددر ) ، 0112 ،السددالمي)
 .  0115 ،البياتي) دراسة مث   املعلما 
 النجدف  – كربالء) احملافظا  يف  املعلما  املعلمني إع اد معاه  مرحلة  اختذ احلالية  ال راسة

  1 هلا مي انًا  باب  –
 دراسددتني فهنددا  التحصدديلي  االختبددار اإلسددتبانة بددني السددابقة لل راسددا  البحدد  أداة تبا ندد  .5
  دراسددتني  3113 ،اجلرجددر ) ، 0112 ،السددالمي) دراسددة مثدد   احدد ة إسددتبانة اعتمدد  
 احلاليددة  ال راسددة.   0115 ،البيداتي ) ، 0121 ،الكضدداض) دراسددة مثد   بانتنياسددت اعتمد   
 .  العلمي البح  يف ألهميتها إستبانة اعتم  

 بدني  فتو عد    احد ة  حسدابية    سديلة  متنوعدة  إحصدائية   سدائ   السدابقة  ال راسدا   استعمل  .6
 دراسدة  ع ا سا درا مجي  اعتم ته اليت كا  مرب    ال راسا  مجي  اعتم ته اليت  بريسون)
 الدذ    فيشدر .   0112 ،السدالمي ) دراسدة  اعتم تده  الديت  املئو دة   النسدبة   0112 ،السدالمي )
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 يف اعتمدد  الددذ  املئددو   الددو ن ، 0115 ،البيدداتي)  ، 0112 ،السددالمي) قبدد  مدد  اعتمدد 
 احلدد ة  معامدد  ، 0115 ،البيدداتي ، 3113 ،اجلرجددر ) ، 0121 ،الكضدداض) دراسددا 
  معامد   املرج  الوسط اعتم   احلالية  ال راسة.   3113 ،اجلرجر ) ةدراس قب  م  اعتم 
 .  املئو   الو ن بريسون ارتباط

 صدعوبا   علدى  التعدر   حا لد   إنهدا  إذ أهد افها  يف منسدجمة  السدابقة  ال راسا  مجي  جاء  .7
 مثد   العربيدة  اللغدة  قواعد   تد ر س  صعوبا  تنا ل  حي .    العربية الكرد ة) اللغا  ت ر س
 اللغددة يف  النصددوص األدب صددعوبا  دراسددة تنا لدد   أخددرى.   0121 ،الكضدداض) اسددةدر
 العربية اللغة يف املطالعة صعوبا  دراسة تنا ل   أخرى  0112 ،السالمي) دراسة مث  العربية
 مثد   الكرد دة  اللغدة  قواعد   صدعوبا   دراسدة  تنا لد    أخدرى   3113 ،اجلرجر ) دراسة مث 
  ال راسدة   الثبدا   بالص ق  احلالية السابقة ال راسا  اتسم   ق .   0115 ،البياتي) دراسة
  . الكرد ة اللغة  اء -ألف) مادة ت ر س صعوبا  تنا ل  احلالية

 . أ ضا العراق يف أجر   احلالية  ال راسة فقط العراقي القطر يف السابقة ال راسا  أجر   .8
  : احلالي حبثها يف منها اإلفادة مت  اليت اآلتية املؤشرة الباحثة استنتج   ق 

  ال راسددة العربيددة ال راسددا  اغلدد  يف  املعلومددا  البيانددا  مجدد  يف املسددتي مة األداة كاندد  .1
 االسدتبيان  اعتمداد  يف احلاليدة   ال راسدة  ال راسدا   هدذ   تتف   بذل  االستبيان أداة هي الكرد ة
  .البيانا  جلم  أداة

 كد   أهد ا   لطبيعدة   فقداً   طلبدة   رسدني م مد   تألفد   عيندا   علدى  ال راسدا   اغل  اعتم   .2
  1 الطلبة م   عينة امل رسني، م  عينة عينتني، على اشتم  فق  احلالي البح  أما دراسة،

 ضدوء  يف  مناقشدتها   تفسدريها  النتدائ   عدرض  كيفيدة  يف السابقة ال راسا  م  الباحثة استفاد  .3
  .احمل دة األه ا 

 وإجراءاته البحث منهجية: الثالث الفصل
  اختيار ، جمتمعه البح  منه  حت    م  الباحثة بها قام  اليت اإلجراءا  الفص  هذا  تضم  
 اإلحصددائية  الوسددائ  ،ثباتهددا صدد قها مدد   التحقدد  ،باالسددتبانة املتمثلددة إعدد اد   كيفيددة العينددة
 .  نتائجه حتلي  يف أ  إجراءاته يف سواء احلالي البح  يف املستي مة
   :البحث منهج
 لإلجراءا  عرضا الفص  هذا يف  تق م ،حبثها أه ا  لتحقي  الوصفي املنه  الباحثة اعتم   
  : هي اتبعتها اليت

  :البحث جمتمع حتديد أوال

 العدراق  يف  بابد   ،النجف ،كربالء) احملافظا  يف  املعلما  املعلمني إع اد معاه  البح  مش 
   0) ج  ل* املعلما  إلع اد معه   3)  منياملعل إلع اد معه   3) منها معه   6) ع دها  البالغ

                                                
  إعدد اد – املعاهد   إعدد اد ملعرفدة   بابدد  – النجدف  – كدربالء ) احملافظددا  تربيدة  م  ر ددة يف اإلحصداء  بشددعبة الباحد   اسدتعان   *
 . الطلبة  إع اد ، امل رسا  امل رسني
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  0) ج  ل
 املوق  حس   باب  – النجف -كربالء) حمافظا  يف  املعلما  املعلمني إع اد معاه  تو   

  اجلنس

 املعه  موق   
 اجلنس

 اجملموع
 بنا  بنني

 3 0 0 كربالء -0

 3 0 0 النجف -3

 3 0 0 باب  -3

 6 3 3 الكلي اجملموع

 املعاهد   هدذ   يف الكرد ة اللغة  اء - ألف) مادة   رسون الذ    امل رسا  امل رسني ع د  بلغ
  م رسة م رسًا  2  )م3116-م3115) ال راسي للعام  باب  – النجف -كربالء)احملافظا  يف
   3) ج  ل املعلما  إع اد معاه  يف م رسة  9)   املعلمني إع اد معاه  يف م رس  9) بواق 

   3) ج  ل
  املعلما  املعلمني إع اد معاه  يف األ ىل الصفو  يف الكرد ة اللغة مادة  م رسا  م رسي تو   
  اجلنس املوق  حس   باب  – النجف -كربالء) احملافظا  يف

 املعه  موق   
 اجلنس

 اجملموع
 م رسة م رس

 3 0 3 كربالء -0

 3 0 0 النجف -3

 3 3 0 باب  -3

 2 9 9 الكلي اجملموع

 
 -كدربالء ) احملافظدا   يف  املعلمدا   املعلمني إع اد معاه  يف األ ىل الصفو  طلبة ع د  بلغ  
   طالبداً   305) منه   طالبة طال   111  )م 3116 -م 3115) ال راسي للعام  باب – النجف
 . اجلنس املوق  حس  طالبة  325)

 

                                                                                                                        
  املعلمدا   املعلمدني  إعد اد  معاهد   البحد    شدم    مل – الباحثدة  سدك   طقةمن ضم  تق  ألنها املعاه  هذ  الباحثة اختار   ق 
 .املناط  هذ  ضم  تق  اليت  املسائي)
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   3) ج  ل
  باب  – النجف – كربالء) حمافظا  يف  األ ىل الصفو )  املعلما  املعلمني معاه  طلبة تو   

   اجلنس املوق  حس 

 املعه  موق   
 اجلنس

 اجملموع
 طالبة طال 

 331 035 015 كربالء -0

 351 091 001 النجف -3

 331 031 011 باب  -3

 111 325 305 الكلي اجملموع

 : البحث عينة ثانيًا

 :األساسية العينة .أ
 للبح  األصلي اجملتم   حج   تناس  العينة حج  إن إىل الرتبو  البح  مناه  أدبيا  تشري  
 للعيندة  املقبدول  األدندى  احلد    كدون  احلدالي  البح  متاث  اليت املسحية صفية الو البحوث ففي ، أداته
  1  001ص ،0121 ،الني  أبو) البح  جمتم  م %  01) بنسبة
 معاهد   يف الكرد دة  اللغدة   م رسدا   رسدني م  مد   كلده  األصدلي  البح  جمتم  الباحثة اعتم   
 مدد رس  2) عدد ده  البددالغ  بابدد  – النجددف – كددربالء) احملافظددا  يف  املعلمددا  املعلمددني إعدد اد
 إعد اد  معاهد   يف الكرد دة  اللغدة   م رسدا   م رسدي  ع د لقلة  ذل  للبح  أساسية كعينة  م رسة
 كدان  إذا البح  جمتم  نإ املصادر م  كثريال أك   إذ  باب  – النجف – كربالء)  املعلما  املعلمني
 جمتمدد  أصدب   إذ  062 ،0113، ملكدا    عدودة ) كلده  اجملتمدد  البحد   عيندة  اختيدار   كدون  صدغرياً 
 طالدد   025) بواقدد %  61) نسددبة   شددكلون  طالبددة طالدد   936) مدد   تكددون طلبددةلل البحدد 
  9) ج  ل 1 البح  جمتم  م  طالبة  390) 

   9) ج  ل
 النجف – كربالء) احملافظا  يف  املعلما  املعلمني إع اد معاه  على الطلبة م  البح  جمتم  تو   

   اجلنس املوق  حس   باب  –

 املعه  موق   
 اجلنس

 اجملموع
 طالبة طال 

 021 011 21 كربالء -0

 003 63 50 النجف -3

 039 11 59 باب  -3

 936 390 025 الكلي اجملموع
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 : يةاالستطالع العينة .ب
 يف الكرد دة  اللغدة    داء  – ألدف ) مدادة   م رسدا   م رسدني  مد   اسدتطالعية  عينة الباحثة اختار 
 مد رس   9) عد ده   بلدغ   بابد   – النجف – كربالء) احملافظا  يف  املعلما  املعلمني إع اد معاه 
  1%  51) نسبة شكل  م رسة  3) م رس  3) بواق   م رسة
 بلدغ   بابد   -النجدف  – كدربالء ) احملافظدا   يف  املعلمدا   نيمد لاملع إعد اد  معاه  طلبة عينة إما
 اسدتي م   إذ%  09) نسدبة  شدكلوا  طالبدة   61)  طالد    91) بواق   طالبة طال   011) ع ده 
  1 االختبار عملية إجراء يف العشوائية الطر قة الباحثة

 :البحث أداة: ثالثا

 باعتبارهدا  ، املعلومدا   البياندا   جلمد   أداة اإلسدتبانة  الباحثدة  اعتمد    البح  أه ا  لتحقي  
  البياندا   املعلومدا   علدى  احلصدول  أجد   مد    النفسدية  الرتبو دة  البحوث يف  الشائعة املناسبة األداة
 .   001 ص 0121،الني  أبو).  البح  بأه ا  املتعلقة
  :حبثها أداة إع اد يف اآلتية اخلطوا  الباحثة  أتبع 

 العيندة  علدى  مفتدو   اسدتبيان  بتو  د   الباحثدة  قامد   الكرد دة  لغدة ال  م رسدا   امل رسني استبيان .1
 عن  تواجهه  اليت الصعوبا ) حول سؤااًل فيه   جه   امل رسا  امل رسني م  االستطالعية
 نظدرك    جهدة  م   املعلما  املعلمني إع اد معاه  يف الكرد ة اللغة  اء – ألف) مادة ت ر سه 
 مد   االسدتبيان  اسدتمارا   بتفر دغ  الباحثدة  قامد   السدؤال  ذاه على إجابته   بع   0) امللح  1
 فقدرة   30) علدى  الباحثدة  حصل   ق   تواجهه  اليت الصعوبا ) الفقرا  على احلصول اج 
 الكتدداب  جمدال  ،التد ر س  أهد ا   جمدال ) هددي جمداال   مخدس   5) علدى  تو  عهدا  مت  صدعوبة )
 .  الطلبة  جمال ،سنيامل ر  جمال ،الت ر س  أسالي  الطرائ   جمال ،امل رسي

 : الطلبة استبيان .2
 سدؤال  علدى  حيتدو   الطلبدة  مد   االسدتطالعية  العيندة  علدى  مفتدو   اسدتبيان  بتو  د   الباحثدة  قام 
 إعدد اد معاهدد  يف الكرد ددة اللغدة    دداء– ألددف) مدادة  تدد ر س عندد   تدواجهه   الدديت الصددعوبا )حدول 
   3) امللح  نظرك   جه م   املعلما  املعلمني
 األدبيددا  علددى  اطالعهددا خربتهددا علددى معتمدد ة  تفر غدده جبمعدده الباحثددة قامدد  ته إجدداب  بعدد  
 إعد اد  معاهد   مد   األ ىل الصدفو   يف الكرد دة  اللغدة    داء  – ألف) كتاب  على السابقة  ال راسا 
 فقددرة  31) علددى الباحثددة حصددل   قدد   م 3116–م3115)ال راسددي  للعددام  املعلمددا  املعلمددني
 ،الت ر س  أسالي  الطرائ   جمال ،امل رسي الكتاب جمال) جماال  أرب  لىع تو  عها مت  صعوبة)
   الطلبة  جمال ،امل رسني  جمال

  :اإلستبانة صدق :رابعا

 لقياسدددددده  ضددددددع  مددددددا تقدددددديس أن مبقدددددد  رها كددددددان إذا صددددددادقة البحدددددد  أداة تكددددددون 
 الصد ق  أندواع  أكثدر  ألنده .  الظداهر   الصد ق  الباحثة استي م  لذا ،  95،ص0125،،عيسو )
 اخلدرباء  مد   جلندة  علدى  عرضد   للصد ق   حمققدة  صدادقة  البحد   أداة تكدون  إن  لغرض ،استي اما
  قد  .  الكرد دة  اللغدة  تد ر س   طرائد   ،الكرد دة   اللغدة  ،الدنفس   عل  بالرتبية امليتصني  احملكمني
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 اليت الفقرة تثبي  مت  ق   3) ملح  يف كما الباحثة بها أخذ  اليت  أرائه  مقرتحاته  اخلرباء أب ى
 اليت الفقرا  استبع    ق  ،جي ة نسبة متث  ألنها احملكمني آراء م  فوق فما  % 21) على حصل 
 اسدتبيان  لفقدرا   النهائيدة  الصدياغة  بوضد   الباحثدة  قامد   ذلد   ضدوء   يف ذلد   مد   أدنى اتفاق نسبة
 الطلبدة   استبيان ،جماال  مخسة  5) على مو عة  صعوبة) فقرة  31)فقراته بلغ   اليت امل رسني
 الظدداهر  الصدد ق حتقدد   بهددذا جمدداال  أربعددة  9) علددى مو عددة فقددرة  30) فقراتدده بلغدد  الددذ 
 .   5 ،9) ملح  ،لالستبيانني
  :اإلستبانة ثبات :خامسا

 جمموعدة  علدى   االختبار إعادة) طر قة على البح  أداة ثبا  معام  إجياد على الباحثة اعتم   
 ،م رسدة   0)  مد رس   0) بواقد    م رسدا   م رسدني   3) علدى  ستبياناال طب  فق  امل رسني م 
 كان   ق  طالبة،  31)   طالبا  31) بواق  ، طالبة طالبا  51) ع ده  الطلبة م  جمموعة  على
 التطبيد   بدني  الزمنيدة  الفدرتة  إن إىل  آدمز) أشار إذ  أسبوعان) الثاني  التطبي  األ ل التطبي  بني امل ة
 , Adams,1964) أسدابي   ثدالث  أ  أسدبوعني   تجدا    ال أن جي  هلا الثاني  التطبي  ل داة األ ل

p85 ، التطبيد   درجدا   بدني  العالقدة  إلجيداد  بريسدون  ارتبداط  معام  باستي ام الباحثة قام  بع ها 
 دقدة  االرتبداط  معدامال   أكثدر  هدو  املعامد   هدذا  إن إذ حد ة  علدى  إسدتبانة  لكد   الثاني  التطبي  األ ل
 1)  امل رسا  امل رسني إستبانة لثبا  االرتباط معام  بلغ  ق  ، 951ص 0151،خري ) ا شيوع
 .   6)    5)اجل  ل يف موض  كما  1423) الطلبة إستبانة لثبا  االرتباط معم   بلغ.  142

  5) ج  ل
 امل رسني إستبانة ثبا  معامال 

 الثبا  معام  اجملاال   

 %15  الت ر س أه ا  0

 %29 امل رسي بالكتا 3

 %11 الت ر س  أسالي  الطرائ  3

 %25 امل رسني -9

 %20 الطلبة -5

 %21 العام املتوسط

  6) ج  ل
 الطلبة إستبانة ثبا  معامال 

 الثبا  معام  اجملاال   

 %23  امل رسي الكتاب 0
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 %16 الت ر س  أسالي  الطرائ  3

 %21  املددد رسني 3

 %23 الطلبدددددة 9

 %23 العام وسطاملت

  :األداة تطبيق:خامسا

  ملعرفدددة  م5/5/3116   م 5/3/3116) بتدددار خ البحددد  عيندددة أفدددراد علدددى األداة طبقددد  
 اسدتعمل    املعلمدا   املعلمدني  إعد اد  معاهد   يف الكرد دة  اللغدة    داء  – ألف) مادة ت ر س صعوبا 
  3)  أعطيد    صدعوبة  تشدك   ال ،ثانو دة  صدعوبة  ،رئيسدية  صعوبة) هو البع  ثالثي ياسمق الباحثة
 للبع   اح ة  درجة ، ثانو ة صعوبة) الثاني للبع   درجتان ، رئيسية صعوبة) األ ل للبع  درجا 
   صعوبة تشك  ال) الثال 

  :اإلحصائية الوسائل :سادسا

 فقدرا   م  فقرة ك  لوصف املرج  الوسط -0 :اآلتية اإلحصائية الوسائ  الباحثة استعمل  
 تفسدري  لغدرض  الواحد   اجملدال  ضدم   األخدرى  للفقدرا   بالنسدبة   ترتيبهدا  قيمتهدا   معرفدة  البح  أداة
  النتائ 

  = املرج  الوسط -0

  :إن حي  
 .  كبري حل  مشكلة أع ها البع  ع  اإلجابة تكرارا =  0 
 .  ما حل  مشكلة أع ها البع  ع  اإلجابة تكرارا =  3 
 .  مشكلة أع ها ال البع  ع  اإلجابة تكرارا =  3 
 .   العينة) الفقرة ع  اجمليبني جمموع=   

(Einsberg, 1950, p3 2 7) 
 .  اإلستبانة ثبا  معام  إلجياد  بريسون) ارتباط معام  -3

  =  ر  

 االستبيان يف فقرة لك  النسبية القيمة لبيان: املئو  الو ن -3
  

  011×   = املئو  الو ن  
   020ص ،0111،اثناسيوس   البياتي،)  
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 :وتفسريها النتائج عرض: الرابع الفصل
 بالشدك   البحد   أهد ا   ضدوء  يف الباحثدة  إليها توصل  اليت للنتائ  عرضا الفص  هذا  تضم  
 : اآلتي
 -ألددف)مددادة تدد ر س عندد   امل رسددا  امل رسددني تواجدده الدديت الصددعوبا  علددى التعددر :أ ال
  . املعلما  املعلمني إع اد معاه  يف الكرد ة اللغة  اء
 يف الكرد ة اللغة   اء – ألف) مادة ت ر س عن  الطلبة تواجه اليت الصعوبا  على التعر  :ثانيًا
 .   املعلما  املعلمني إع اد معاه 
– ألددف) مددادة تدد ر س عندد  بددة الطل امل رسددني تواجدده الدديت للصددعوبا  املقرتحددة احللددول :ثالثددًا
 عدرض   عند   ،نظدره    جده  مد    املعلمدا   املعلمني إع اد معاه  يف الصفو  يف الكرد ة للغةا  اء
 إىل حد    الصدعوبا   أعلدى  مد   تنا ليداً  ترتيبداً  الصدعوبا   هدذ   برتتيد   الباحثة قام  الصعوبا  هذ 
 مثدد  ألنهددا جمددال كدد  مدد  األعلددى النصددف ضددم   رد  الدديت الصددعوبا  الباحثددة  تفسددر أدناهددا
 .ملهمةا الصعوبا 
 : األول اهلدف
 اللغدة   داء  – ألدف ) مدادة  تد ر س  عن   امل رسا  امل رسني تواجه اليت الصعوبا  على التعر  
  . املعلما  املعلمني إع اد معاه  يف الكرد ة
 الكتداب  جمدال  التد ر س،  أهد ا   جمدال ) هدي  جمداال   مخدس   5) على الصعوبا  هذ  تو ع 
 ذ هلد  عدرض   لدي   فيمدا  . الطلبة  جمال امل رسني جمال ر س،الت   أسالي  الطرائ  جمال امل رسي،
  -:اجملاال 
  :التدريس أهداف جمال: أوال
  دأتي   فيمدا   1) جد  ل  املدادة  تد ر س  بأهد ا   تتعلد   صدعوبا   مخدس   5) اجملدال  هذا تضم 
  مناقشتها
 

   1) ج  ل 
  الت ر س أه ا  جمال يف امل رسني استجابا  

  

 تسلس 
 يف الصعوبة
 تبياناالس
 الصعوبا 

 التكرار

 الوسط
 املرج 
 الو ن
 املئو 

 

الرتبة
صعوبة 
سية 
رئي

 

صعوبة
ثانو ة 
  
شك
الت
صعوبة 
 

0 0 0 
 امل رسني معرفة قلة
 املادة ت ر س بأه ا 
6 0 0 346 2646 
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3 5 3 
 ملادة امليصصة احلصص
 الكرد ة اللغة  اء-ألف)
 األه ا  لتحقي  كافية غري
5 3 0 345 2343 

3 3 3 
 املهين اإلع اد ضعف
 يف الكرد ة اللغة مل رسي
 الت ر سية األه ا  جمال
9 3 3 343 1343 

9 3 9 
 األه ا  ارتباط ضعف
 ت رسي بواق  املوضوعية
 الكرد ة اللغة مادة
3 3 3 340 11 

5 9 5 

 املهارا  م  انسجامها قلة
 ميك  مستوى عن  اللغو ة
 اللغة فه  م  الطال 
 بها  التح ث

3 9 3 3 6646 

 
 1 املادة ت ر س بأه ا  امل رسني بع  معرفة قلة -أ
 إن إىل الباحثدة   تدرى   2646) مئدو      ن  346) حد ة  ب رجة األ ىل املرتبة الفقرة هذ  احتل  
 اللغددة   دداء– إلددف) كتددال يف للمددادة الت ر سددية تضددمينااله ا  عدد م إىل  عددود الصددعوبة هددذ  سددب 
  1 بها املادة م رسي معرفة قلة إىل  ؤد  مما،  خاص كراس أ يف الكرد ة
 الطر قددة إىل امل رسددني إرشدداد يف الت ر سددية األهدد ا  أهميددة علددى األدبيددا  بعدد  أكدد    قدد 
 العلمية تقو   أساسه على  ت  معيارًا اختاذها ع  فضاًل الفاعلة التعليمية  الوسائ  املناسبة الت ر سية
   50ص ،0119،األمني)1 فشلها أ  جناحها م ى  معرفة التعليمية
 لتحقيدد  كافيددة غددري الكرد ددة اللغددة  دداء - إلددف) ملددادة امليصصددة األسددبوعية احلصددص -ب
  األه ا 
 إن إىل الباحثدة   تدرى   2343) مئدو      ن  345) حد ة  ب رجدة  الثانيدة  املرتبة الفقرة هذ  احتل 
 األسدبوع  يف  احد ة  صدة ح هلا ختصص الكرد ة اللغة   اء-إلف) املادة إىل  عود الصعوبة هذ  سب 
  بالتالي املوضوعا  بع  تر  إىل  ؤد  مما املنه   كم  إن الطال  أ  امل رس  ستطي  فال تتم  أ 
  1 مجيعها املوضوعة األه ا  لتتحق 
 1 الت ر سية األه ا  جمال يف الكرد ة اللغة مل رسني املهين اإلع اد ضعف -ج
 إن إىل الباحثدة   تدرى   1343) مئدو      ن  343) حد ة  ب رجدة  الثالثدة  املرتبة الفقرة هذ  احتل 
 مد    تيرجدون  فهد   الكرد دة  باللغدة  نداطقني  غري ه  امل رسني غالبية إن إىل  عود الصعوبة هذ  سب 
 الكليدا   يف ت ر سدها  أهد ا   معرفدة  هلد    سدب   مل إذ الكرد ة اللغة ليتقنون  ه  الكرد ة اللغة قس 
  1 بها خاصة  ةتطو ر د را  أ يف منها خترج اليت
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  :املدرسي الكتاب جمال :ثانيًا
  1 مناقشتها  أتي  فيما امل رسي الكتاب مبجال تتعل  صعوبا  س   6) اجملال هذا تضم 

  2)ج  ل
 امل رسي الكتاب جمال يف امل رسني استجابا 

  

 تسلس 

 يف الصعوبة

 الصعوبا  االستبيان

 التكرارا 

 الوسط

 املرج 

 الو ن

صعوب املئو 
 ة
سية
رئي

 

صعوبة
 
ثانو ة

 

 
شك
الت
صعوبة 
 

 الرتبة اجملال

0 0 0 
 أمثلة على الكتاب  شم  ال

 كثرية حملولة تطبيقية
5 3 0 345 2343 

3 3 3 
 الطباعي اإلخراج ضعف

 للكتاب
9 3 0 343 11،0 

3 9 3 
 املستوى الكتاب  راعي ال

 للطال  الفكر 
9 3 3 343 1343 

9 5 9 

 الكتاب ةماد تتناس  ال

 احمل دة الواح ة  احلصة

 -ألف) كتاب لت ر س

 الكرد ة اللغة   اء

3 3 3 340 11 

5 3 5 

 الكتاب حمتوى تنمية ضعف

 املطلوبة اللغو ة للمهارا 

 -التح ث االستماع،)

  الكتابة – القراءة

3 3 3 340 11 

6 6 6 

 القواع  الكتاب إغفال

 النفسية  اجلوان  الرتبو ة

  حمتوا بناء يف

1 2 1 3 66 

 -:كثرية حملولة تطبيقية أمثلة على الكتاب يشمل ال. أ

 إن إىل الباحثدة   تدرى   2343) مئدو      ن  345) حد ة  ب رجة األ ىل املرتبة الفقرة هذ  احتل  
 يف  تسه  املادة فه  على الطال  تساع  توضيحية أمثلة  جود ضر رة إىل  عود الصعوبة هذ  سب 
 تسداع   األمثلدة  هدذ   إن إذ إليده  بالنسدبة   عمقداً  دقدة  أكثدر  التعليميدة  العملية جع   الطال  فكر تنمية
  1 الكرد ة باللغة اخلاصة  املعاني املصطلحا  بع  فه  على الكرد ة باللغة الناط  الغري الطال 
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 -:للكتاب الطباعي اإلخراج ضعف. ب 

 إن إىل الباحثدة   تدرى   1140) ئدو  م    ن  343) حد ة  ب رجدة  الثانية املرتبة الفقرة هذ  احتل  
  ضدوحها   درجدة  الكلمدة  حجد   حيد   مد   الكتداب  طباعدة  يف القصور إىل  عود الصعوبة هذ  سب 
 مد   ل راسدته  تشو قًا أكثر جتعله بصور الكتاب بإخراج االهتمام جي  إذ الرسوم بع   ضو   ع م
 . الطلبة قب 

 :للطالب الفكري املستوى الكتاب يراعي ال. ج

 

 إن إىل الباحثدة   تدرى   1343) مئدو      ن  343) حد ة  ب رجدة  الثالثة املرتبة الفقرة هذ  ل احت 
 لديس  منهجيدة  لتكدون  ختتارهدا  أ  الكت  هذ  مث  تؤلف اليت اللجان إن إىل  عود الصعوبة هذ  سب 
 إذ مناهجهدا  أ  الكرد دة  اللغدة  ت ر س طرائ  ختصصا  أ   النفسية الرتبو ة العلوم اختصاصا  فيها
 خاصدة  العمر دة   مرحلته  للطلبة املالئ  املعين الكتاب حي د إن  ستطي  الذ  هو التيصص هذا إن
 . التع    التغيري إىل خيض  مل الكتاب هذا إن

 
 :التدريس وأساليب الطرائق جمال :ثالثا
  فيمدا   1) جد  ل  الت ر س  أسالي  الطرائ  حبال تتعل  صعوبا  سب   1) اجملال هذا تضم  
  . مناقشتها أتي 

   1) ج  ل 
 الت ر س  أسالي  الطرائ  جمال يف امل رسني استجابا 

 

  

 تسلس 
 الصعوبة
 يف
 االستبيان

الرتبة
 

 الصعوبا 

 التكرارا 

 الوسط
 املرج 
 الو ن
 املئو 

سية
صعوبةرئي

 

صعوبة
 
ثانو ة

 

 
شك
الت
صعوبة 
 

0 5 0 
 امل رسني بع  اهتمام قلة
  سلت ر  ومية خطة بإع اد
 املادة
2 1 1 3 011 

3 0 3 

 امليتصني املشرفني إع اد قلة
 االستفادة ميك  الذ   باملادة
 طرائ  حتسني يف منه 
 ت ر سها

6 3 0 3415 1046 

3- 6 3 
 الوسائ  استي ام قلة
 املادة ت ر س يف التعليمية
5 3 1 3415 1046 

9 3 9 
 ت ر بية د را  إقامة ن رة
 ةالكرد  اللغة مادة مل رسي
9 9 1 345 2343 
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5 3 5 
 املادة م رسني بع  اقتصار
 الطر قة استي ام على
 اإللقائية
9 9 1 345 2343 

6 1 6 
 احلالية الطر قة قصور
 الفرد ة بالفر ق االهتمام
3 5 1 343 1140 

1 9 1 
 امل رسني بع  ق رة ضعف
 التشو   عنصر خل  على
 الطلبة ل ى
3 1 5 340 1142 

  -أ
 :املادة لتدريس يومية خطة بإعداد املدرسني ضبع اهتمام لةق. أ

 

 إن إىل الباحثددة  تددرى  011) مئددو     ن  3) حدد ة ب رجددة األ ىل املرتبددة الفقددرة هددذ  احتلدد  
 إذ ثانو ة مادة ألنها املادة هذ  ت ر س أهمية بع م امل رسني بع  شعور إىل  عود الصعوبة هذ  سب 
  . ستقبليةامل حياته  يف الطلبة منها  ستفي  ن ال

  :تدريسها طرائق حتسني يف منهم االستفادة ميكن الذين باملادة املختصني املشرفني إعداد قلة. ب

 سب  إن إىل الباحثة  ترى  011) مئو     ن  3) ح ة ب رجة الثانية املرتبة الفقرة هذ  احتل  
 مشدر    كدون  فق  الكرد ة غةبالل ناط  غري غالبًا  كون املادة على املشر  إن إىل  عود الصعوبة هذ 
 بال رجدة  فنيدة  مسدالة  هدي   إمندا  ر تديين  عمد   أداء جمدرد  ليسد   اإلشدرا   عمليدة  إن إذ فقط وجيهيت
 ارتفداع   بالتالي الكرد ة اللغة م رس أداء مستوى ارتفاع سنضم  فأننا تنظيمها يف جنحنا  إذا األ ىل
  تولدون  الكرد دة  باللغة ناطقني متيصصني مشرفني إىل احلاجة ترب  هنا  م  لطلبته  العلمي املستوى
  املادة ت ر سي م  املتوخا  األه ا   حتقي  أدائه مستوى لرف  املادة م رس توجيه مهمة

 :املادة تدريس يف التعليمية الوسائل استخدام قلة -ج

 إن الباحثدة   تدرى   1046) مئدو      ن  3415) حد ة  ب رجدة  الثالثدة  املرتبدة  الفقدرة  هدذ   احتل  
 التعليميدة  الوسدائ   مد   ختلدو   املعلما  املعلمني إع اد معاه  اغل  إن إىل  عود الصعوبة هذ  ب س
 كميتددرب املهمددة األخددرى الوسددائ   أهملدد   الطباشددري السدبورة  علددى فقددط تقتصددر فهددي املددادة هلدذ  
 اللغددة   دداء – ألددف) مددادة فهدد  يف الطالدد  منهددا  سددتفي  إن ميكدد  الدديت األخددرى  األجهددزة الصددو 
 .الكرد ة
 لتشب   مشوقة كثيفة خربا  توفري تستطي  التعليمية الوسائ  إن على األدبيا  بع  أك    ق  
 امل رس  ناقشوا  ان البع  بعضه  م   تح ثوا إن الطلبة  ستطي  حبي   اهتماماته  الطلبة حاجا 
 الدنفس  على االعتماد ر   به  تقو  التعليمية العملية يف مشاركًا الطال  جتع  الوسائ  فان  بذل 
   35ص،0122،السي )

 :الكردية اللغة مادة ملدرسي تدريبية دورات إقامة ندرة -د

 إن إىل الباحثدة   تدرى   2343) مئدو     ن  345) حد ة  ب رجدة  الرابعدة  املرتبة الفقرة هذ  احتل  
 عقد   إن خاصدة ، الكرد دة  اللغدة  مدادة  أهميدة  بعد م  الرتبيدة    ارة اعتقاد إىل  عود الصعوبة هذ  سب 
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  إنها الرتبية   ارة يف لنيئوللمس امليططة املشار   ضم  تق  ال املادة هذ  مل رسي الت ر بية ال  را 
  . شيصية مناف  ذا  أخرى أمور على  نص  كان لئواملس اهتمام الن نادرة كان  بالساب 

 
 :املدرسني جمال: رابعا
   عرضدها   أتي  فيما  01) ج  ل مل رسنيا مبجال تتعل  صعوبا  س   6) اجملال هذا تضم  
  :مناقشتها

  01) ج  ل
 امل رسني جمال يف امل رسني استجابا 

 

  

 تسلس 
 الصعوبة
 يف
 االستبيان

الرتبة
 

 الصعوبا 

 التكرارا 

 الوسط
 املرج 
 الو ن
 املئو 
صعوبة
سية 
رئي

 
صعوبة
ثانو ة 
  
شك
الت
صعوبة 
 

0 0 0 
 الت ر سية الكفا ة ضعف
 الكرد ة اللغة  رسيم لبع 
2 1 1 3 011 

3 9 3 
 م رسني بع  ق رة ضعف
 باألمثلة ال رس اغناء يف املادة
  اإل ضاحا 
6 3 1 341 1046 

3 6 3 
 م رسني بع  ق رة ضعف
 حنو الطلبة رغبة تنمية يف املادة
 املادة
3 5 1 343 1140 

9 3 9 
 امل رسني بع  تق  ر ضعف
 ملادة  العلمية اللغو ة األهمية
 الكرد ة اللغة
3 3 3 340 1142 

5 3 5 
 م رسني قب  م  املادة ت ر س
 الكرد ة باللغة ناطقني غري
1 2 1 3 6646 

6 5 6 
 للواجبا  امل رسني متابعة قلة
 الطلبة بها  كلف اليت املطلوبة
1 2 1 3 6646 

 :الكردية اللغة مادة مدرسي لبعض التدريسية الكفاية ضعف -أ

 سب  إن إىل الباحثة  ترى  011) مئو     ن  3) ح ة ب رجة األ ىل املرتبة الفقرة هذ  احتل 
 الطمدو   مستوى د ن  زال ال  رش  اب )الرتبية كلية يف الكرد ة اللغة قس  إن إىل  عود الصعوبة هذ 
 للكفا دا   العملدي  اجلان  تؤك   ت ر با  در س إىل  تعرضون ال الكرد ة اللغة قس  يف الطلبة  ان
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 الكرد ة اللغة يف ناط  غري م رس  هو الكرد ة اللغة قس  م   تيرج الطال  إن إذ األ مة سيةالت ر 
  1 كثرية أسباب إىل ذل    عود
 :واإليضاحات باألمثلة الدرس اغناء يف املادة مدرسني بعض قدرة ضعف-ب

 إىل باحثدة ال  تدرى   6، 10) مئدو      ن  1، 3) حد ة  ب رجة نيةالثا املرتبة الفقرة هذ  احتل  
 يف امل رسدني  لدبع   الكافية اخلربة توفر ع م ع  فضاًل، املادة طبيعة إىل  عود الصعوبة هذ  سب  إن
  1 املادة مواضي  يف الواردة  اإل ضاحا  األمثلة  قلة، للمادة ت ر سه 

 :الدرس حنو الطلبة رغبة تنمية يف املادة مدرسني بعض قدرة ضعف -ج

 إن إىل الباحثدة   تدرى   1140) مئدو      ن  343)حد ة  ب رجدة  انيدة الث ةاملرتب الفقرة هذ  احتل  
 عليهدا  حيصد   الديت  بالفوائ  الكرد ة اللغة مادة م رسي بع  معرفة قلة إىل  عود الصعوبة هذ  سب 
 .األم لغة جبان  ثانية لغة سيتعلمون إنه  إذ للمادة دراسته  خالل م  الطلبة

 

 :الطلبة جمال :خامسا
  ددأتي  فيمددا  00) جدد  ل الطلبددة مبجددال تتعلدد  صددعوبا  مخددس  5) الاجملدد هددذا تضددم 
 .  مناقشتها

  00) ج  ل
 الطلبة جمال يف امل رسني استجابا 

 
  

 تسلس 
 الصعوبة
 يف
 االستبيان

الرتبة
 

 الصعوبا 

 التكرارا 

 الوسط
 املرج 
 الو ن
 املئو 

صعوبة
سية 
رئي

 
صعوبة
ثانو ة 
  
شك
الت
صعوبة 
 

0 0 0 
 دراسة م  الطلبة ع ب نفور
 املادة
1 0 1 342 15 

3 3 3 
 املادة إن الطلبة بع  اعتقاد
 منها  ستفي  ن ال ثانو ة
 مستقباًل
1 0 1 342 15 

3 9 3 
 للحر   الطلبة بع  متييز قلة
 العربية احلر   م  الكرد ة
6 3 1 341 10 

9 3 9 
 عن  اللغو ة الذخرية ضعف
 الطلبة
5 3 1 346 21 

5 5 5 
 يف بال  ام الطلبة اهتمام قلة
 سلبية بصورة  نعكس املعه 
 للمادة دراسته  على
5 1 3 3،3 15 
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 :املادة دراسة من الطلبة بعض نفور. أ 

 هذ  يف السب   عود  ق   15) مئو     ن  342) ح ة ب رجة األ ىل املرتبة الفقرة هذ  احتل  
 املدثرية  التعليميدة  الوسديلة  أ  املناسدبة   قدة الطر اسدتي ام  يف امل رسدني  بعد   قد رة  ضعف إىل الصعوبة
  1  تشوقه  الطلبة النتبا 
  :مستقباًل منها يستفيدون ال ثانوية املادة إن الطلبة بعض اعتقاد. ب

 هدذ   يف السدب    عدود   ق   15) مئو     ن 342) ح ة ب رجة الثانية املرتبة الفقرة هذ  احتل  
 إعدد اد معاهد   يف األ ىل الصدفو   لطلبددة الكرد دة  اللغدة    داء  – ألددف) مدادة  تد ر س  إن إىل الصدعوبة 
 ال لده  درجة ال الذ  ال رس إن نعترب  حن  مستو  درجتها إن إذ ثانو ة مادة تع   املعلما  املعلمني
  1 حيو ًا ال رس ذل  كان مهما للطلبة بالنسبة له قيمة

 :العربية احلروف من الكردية للحروف الطلبة بعض متييز قلة. ج

 هدذ   يف السب   عود  ق   10) مئو     ن  341) ح ة ب رجة الثالثة املرتبة الفقرة هذ  حتل ا 
 مد   الكرد دة  احلدر    بدني  التمييدز   سدتطيعون  ال الكرد دة  باللغدة  النداطقني  غدري  الطلبة إن إىل الصعوبة
 هدذ   بدني  التمييدز  يف الطلبدة  مسداع ة  علدى  املدادة  م رسدي  قد رة  عد م  إىل  رج   هذا العربية احلر  
  1 احلر  

 :الثاني اهلدف
 يف الكرد دة  اللغدة   داء  -ألدف ) مدادة  تد ر س  عند   الطلبدة  تواجده  الديت  الصدعوبا   على التعر 
  . املعلما  املعلمني إع اد معاه 

  :املدرسي الكتاب جمال :اوأل

  أتي  فيما  03) ج  ل امل رسي الكتاب مبحتوى تتعل  صعوبا  مخسة  5) اجملال هذا تضم  
 :مناقشتها

  03) ج  ل
 امل رسي الكتاب حمتوى جمال يف الطلبة استجابا 

   

 تسلس 
 الصعوبة
 يف
 االستبيان

الرتبة
 

 الصعوبا 

 التكرارا 

 الوسط
 املرج 
 الو ن
 املئو 

صعوبة
سية 
رئي

 
صعوبة
ثانو ة 
  
شك
الت
صعوبة 
 

0- 3 0 
 مالئمة غري إع اد  مفردا 
 الطلبة ق را  ملستوى
303 53 60 345 2643 

3- 0 3 
 الكتاب حمتوى ارتباط ضعف
 الطال  حبياة
321 12 62 349 2343 

3- 3 3 
 الكتاب اهتمام ضعف
 بناء على الطلبة بت ر  
302 005 13 3431 1649 
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 الكرد ة اجلملة

9- 5 9 
 احملتوى  تسلس  تتاب  ضعف
 املوضوعا  خمتلف يف

311 036 10 3431 1542 

5- 9 5 
 عنصر اىل الكتاب  فتقر
 التشو  
312 001 11 3435 1540 

 :الطلبة قدرات ملستوى مالئمة غري إعداده مفردات – أ

 إن إىل الباحثة  ترى ، 2643) مئو     ن  345) ح ة ب رجة األ ىل املرتبة الفقرة هذ  احتل    
 تراعدي   مل ، مضدطربة  متذبذبدة  كاند   امل رسدي  الكتداب  مفدردا   إن إىل  عدود  الصدعوبة  هذ  سب 
 .  نفورها إىل دفعه  مما الطلبة ستوىم
 ،الطلبددة ملسددتو ا  امل رسددي الكتدداب مددؤلفي مراعدداة أهميددة علددى األدبيددا  بعدد  أكدد    قدد  
 املستو ا  هذ  م   تناس  بشك  ، املصطلحا  ، املفاهي  ،املعلوما   تنظي  ،العقلية  قابليته 
  .  31-31ص، 0129،الوكي ). 

  :الطالب حبياة بالكتا حمتوى ارتباط ضعف – ب

 إن الباحثدة   تعتقد   ، 2343) مئدو      ن  349) حد ة  ب رجدة  الثانيدة  املرتبة الفقرة هذ  احتل  
 للغدة  احملليدة   البيئدة  الطالد   بدني  فيمدا  تواصد    جدود  عد م  إىل  عدود  قد   الصدعوبة  هدذ    جدود  سب 
 الدذ   االجتمداعي  اقد  الو م   تكاملها املادة ربط ضر رة على األدبيا  بع  أك    ق .  الكرد ة
 .   62ص، 0116،حمم ) . الطلبة فيه  عي 
  :الكردية اجلملة بناء على الطلبة بتدريب الكتاب اهتمام ضعف – ج

 يف السب   عود  ق  ، 1649) مئو     ن  3431) ح ة ب رجة الثالثة املرتبة الفقرة هذ  احتل  
 أ  قصد ا  أمدا  املتنوعدة  اللغو دة  التد ر با   إىل امل رسدي  الكتداب  مدؤلفي  مراعاة ع م إىل الصعوبة هذ 
 .  جهال

  :التدريس وأساليب الطرائق جمال :ثانيا
  03) جد  ل  ،الت ر س  أسالي  الطرائ  مبجال تتعل  صعوبا  مخسة  5) اجملال هذا تضم  
 . مناقشتها  أتي  فيما

  03) ج  ل
 الت ر س  أسالي  الطرائ  جمال يف الطلبة استجابا 

  

 تسلس 
 لصعوبةا
 يف
 االستبيان

الرتبة
 

 الصعوبا 

 التكرارا 

 الوسط
 املرج 
 الو ن
 املئو 

صعوبة
سية 
رئي

 
صعوبة
ثانو ة 
  
شك
الت
صعوبة 
 

0 0 0 
 امل رسني بع  استي ام قلة
 ت ر سه  أثناء السبور  للمليص
 للمادة
312 01 1 341 1140 



 
   املعلما  املعلمني إع اد معاه  يف الكرد ة اللغة  اءب-ألف) مادة ت ر س صعوبا  
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3 3 3 

 الوسائ  استي ام قلة
 ت ر س يف التعليمية
   اء-لفأ)مادة
 الكرد ة اللغة

319 02 09 342 1649 

3 9 3 
 ذا  الالصفية النشاطا  قلة
 . الكرد ة اللغة مبادة العالقة
353 96 32 3416 13411 

9 3 9 
 الفرد ة للفر ق مراعاتها قلة
 الطلبة بني
356 31 33 3415 1041 

5 5 5 
 يف امل رسني بع  جنا  ع م
 ل ى التشو   عنصر خل 
 املادة جتا  الطلبة
092 015 013 3401 1140 

 :للمادة تدريسهم أثناء السبوري للملخص املدرسني بعض استخدام قلة – أ

 إن إىل الباحثة  ترى ، 1140) مئو     ن  341) ح ة ب رجة األ ىل املرتبة الفقرة هذ  احتل  
 قد رته    م عد  املشداركة  مد   الطلبدة  إهمدال  مد   امل رسدني  بع  ختو  إىل  عود الصعوبة هذ  سب 
 . الكرد ة باللغة مجلة  تكو   إع اد على
 علدى  لل ارسدني  أفضد   تعلد   إىل تدؤد   التعليميدة  الوسدائ   إن علدى  األدبيدا   بع  أك    ق  
 لد ى  العلمدي  املسدتوى  رفد   علدى   تسداع   ،التد ر س  يف اجلهد    توفر ،العقلية مستو اته  اختال 
 .   1ص ،0122،السي ).  الطلبة
  :الكردية اللغة (ياء -ألف)مادة تدريس يف التعليمية الوسائل ماستخدا قلة – ب

 إن الباحثددة  تعتقد    1649) مئدو      ن  342) حد ة  ب رجدة  الثانيددة املرتبدة  الفقدرة  هدذ   احتلد   
 .  إع ادها م  امل رس إمكانية  لع م املعاه  يف توفرها ع م إىل  عود ق  الصعوبة هذ   جود سب 
.  الطلبدة  أذهدان  يف  تثبتها املعلوما  تعز  التعليمية الوسائ  إن على  األدبيا بع  أك    ق  
 .  039 ص، 0116 حمم ،)

  :الكردية اللغة مبادة العالقة ذات الالصفية النشاطات قلة – ج

 السدب    عود  ق  ، 13411) مئو     ن  3416) ح ة ب رجة الثالثة املرتبة الفقرة هذ  احتل  
 . متنوعة صفية ال أنشطة أ  بيتيه بواجبا  الطلبة بتكليف امل رسني اهتمام فضع إىل الصعوبة هذ  يف
 مد   تتناسد   الديت  النشداطا   اختيار يف للطال  حر ة هنا  تكون أن األدبيا  بع  أك    ق  
 .  359ص، 0123،لبي ) الطلبة حتصي  على تؤثر األنشطة هذ   أن  مواهبه  استع اداته ميوله

 : (وناملدرس) جمال:ثالثا
 :مناقشتها  أتي  فيما  09) ج  ل.بامل رسني تتعل  صعوبا  س   6) اجملال هذا تضم  
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  09) ج  ل
 امل رسني جمال يف الطلبة استجابا 

 

  

 تسلس 
 الصعوبة
 يف
 االستبيان

الرتبة
 
 الصعوبا 

 التكرارا 

 الوسط
 املرج 
 الو ن
 املئو 

صعوبة
سية 
رئي

 
صعوبة
ثانو ة 
  
شك
الت
صعوبة 
 

0 3 0 
 باللغة امل رسني حت ث قلة
 ال رس أثناء الكرد ة
313 31 01 3423 19493 

3 0 3 
 م رسي بع  اهتمام قلة
 العبارة بتلفظ الكرد ة اللغة
 ال رس أثناء الكرد ة
369 31 35 3411 13406 

3 3 3 
 امل رسني بع   راعي ال
 الطلبة بني الفرد ة الفر ق
336 51 93 3466 2242 

9 9 9 
 الطال  بني لعالقةا ضعف
  امل رس
315 13 51 3455 25401 

5 6 5 
 الكرد ة اللغة م رسي انشغال
 إكماال إدار  بإعمال
 لنصابه 
311 25 10 3496 2343 

6 5 6 
 م رسي بع  ق رة ع م
 ال رس اغناء يف الكرد ة اللغة
  اإل ضاحا  باألمثلة
352 23 26 3491 21401 

 

 :الدرس أثناء الكردية باللغة املدرسني حتدث قلة – أ

 إىل الباحثة  ترى ، 19493) مئو     ن  3423) ح ة ب رجة األ ىل املرتبة الفقرة هذ  احتل  
 مد    التواصد   ،املطالعدة  عد   الكرد دة  اللغدة  م رسدي  بعد   انقطاع إىل  عود الصعوبة هذ  سب  إن
 .  ذل  يف الطلبة رغبة ع م أ  فقط املقرر املنهجي الكتاب حمتو ا  على  اعتماده  ،الكرد ة اللغة
 اللغددة مدد رس  ألهميددة التعليميددة العمليددة يف املدد رس أهميددة علددى األدبيددا  بعدد  أكدد    قدد  
 أن البد   إذ اجلامعيدة  للشدهادة  حدامال  املد رس   كون أن  كفي فال الطلبة تعلي  يف  ؤد ه الذ   لل  ر
   سر بسهولة التالميذ إىل إ صاهلا م   تمك  لكي اللغة تعلي  يف منه  رغبة تربو  إع اد هنا   كون
 .   35ص، 0120،ر ان). 



 
   املعلما  املعلمني إع اد معاه  يف الكرد ة اللغة  اءب-ألف) مادة ت ر س صعوبا  
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  :الدرس أثناء الكردية العبارة بتلفظ الكردية اللغة مدرسي بعض اهتمام قلة – ب

 إن الباحثدة   تعتقد    13406) مئدو      ن  3411) ح ة ب رجة الثانية املرتبة الفقرة هذ  احتل  
 إذ ،لذل  حاجة ال إنه إىل الكرد ة اللغة م رسي بع  قاداعت إىل  عود ق  الصعوبة هذ   جود سب 
 تسدتح   ال الديت  البسديطة  االختالفدا   بعد   يف إال العربيدة  اللغدة  يف نفسدها  هدي  الكرد دة  األجب  ة إن
 . الذكر
  :الطلبة بني الفردية الفروق املدرسني بعض يراعي ال – ج

 يف السدب    عدود   ق  ، 2242) مئو    ن  3466) ح ة ب رجة الثالثة املرتبة الفقرة هذ  احتل  
 هدو  الكرد ة اللغة تعل  يف الطلبة مستوى إن إىل الكرد ة اللغة م رسي بع  اعتقاد إىل الصعوبة هذ 
 .  الت ر س أثناء الطلبة بني الفرد ة الفر ق مبراعاة  هت  ال  هلذا ألغلبه  نفسه
 مد    احد   مندط  علدى  ليسدوا  إنه  إذ الطلبة نيب الفرد ة بالفر ق االهتمام احل  ثة الرتبية أك   إذ 
 .   21ص 0113،راج ) الثقافية أ  الوج انية أ  املعرفية الناحية

   :الطلبة جمال:رابعا
 : مناقشتها  أتي  فيما  05) ج  ل الطلبة مبجال تتعل  صعوبا  مخس  5) اجملال هذ  تضم  

  05) ج  ل
 الطلبة جمال يف الطلبة استجابا 

 

  

 تسلس 
 صعوبةال
 يف
 االستبيان

الرتبة
 

 الصعوبا 

 التكرارا 

 الوسط
 املرج 
 الو ن
 املئو 

صعوبة
سية 
رئي

 
صعوبة
ثانو ة 
  
شك
الت
صعوبة 
 

0 0 0 
 املادة أهمية بع م الطلبة شعور
 املستقبلية حياته  يف
391 50 35 3410 11451 

3 3 3 
 مما الصف يف الطلبة ع د كثرة
 الكرد ة اللغة تعل   عي 
312 53 65 3451 25466 

3 3 3 
 للمادة الطال  فه  صعوبة
 . عرضها عن 
330 009 10 3431 1642 

9 9 9 
 عن  للمادة الطلبة مي  ضعف
 . عرضها
013 036 11 3433 19406 

5 5 5 
 مادة حفظ حنو الطلبة اجتا 
 فهمها م  ب اًل الكرد ة اللغة
 .  استيعابها
039 055 031 0411 66491 
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  :املستقبلية حياتهم يف املادة أهمية بعدم الطلبة شعور – أ

 إىل الباحثدة   تدرى   11451) مئو     ن  341 0) ح ة ب رجة األ ىل املرتبة الفقرة هذ  احتل  
  كدذل   ،امليتلفدة  احلياتيدة  املواقدف  يف الكرد دة  اللغدة  استعمال ع م إىل  عود الصعوبة هذ  سب  إن
 .  طبيعيا أمرا عنها الطلبة عز   جيع  بالتالي درجتها اعتماد لع م

 :الكردية اللغة تعلم يعيق ما الصف يف الطلبة عدد كثرة – ب

 أنَّ الباحثة  تعتق  ، 25466) مئو     ن  3451) ح ة ب رجة الثانية املرتبة الفقرة هذ  احتل  
 للمعاه  عابيةاالستي الق رة تفوق الطلبة م  كبرية أع اد قبول إىل  عود ق  الصعوبة هذ   جود سب 
 .  اللغة هذ  تعل   ضعف  بالتالي الصف داخ  ا دحامه  إىل  ؤد  مما سنو ا
  :عرضها عند للمادة الطالب فهم صعوبة – ج

 يف السب   عود  ق  ، 1642) مئو     ن  3431) ح ة ب رجة الثالثة املرتبة الفقرة هذ  احتل  
 املهدارا   تنميدة  يف قد رته    عد م  لكرد دة ا باللغدة  التحد ث  م رسدي  بعد   ضعف إىل الصعوبة هذ 
 اجلهدود  مد   املز د   بدذل  مد   بد   فدال   هلدذا  ،فهمهدا  يف سلبا  ؤثر  بالتالي ،ال رس خالل م  اللغو ة
  . املرحلة هذ  يف  مستواه   تالءم مبا للطلبة  توضيحها لشرحها

 :الثالث اهلدف
 اللغدة    داء -ألدف )مدادة  تد ر س   عند   الطلبدة  امل رسني تواجه اليت للصعوبا  املقرتحة احللول
 :نظره   جهة م   املعلما  املعلمني إع اد معاه  يف األ ىل الصفو  يف الكرد ة
 املعلمددني إعدد اد معاهدد  يف األ ىل الصددفو   طلبددة امل رسددني اقرتحهددا الدديت احللددول أهدد  ملعرفددة 
 .  الكرد ة ةاللغ   اء -ألف)مادة ت ر س عن  تواجهه  اليت الصعوبا  ملعاجلة  املعلما 
 املقرتحا  هلذ  عرض  أتي فيما ،إليه  املوجهة اإلستبانة استمارا  م  املقرتحا  هذ  مج  مت 
  :جماالتها  ف  على
 إع اد  عن  اللغو ة الطلبة ق را  مستوى مراعاة  . 
 الطلبة حبياة الكتاب حمتوى ربط مراعاة  . 
 تطبيقها ةالكرد  اجلملة بناء بتفصي  املؤلفني اهتمام مراعاة   . 
 هدذ   علدى  اإلشرا  مهمة  تولون الكرد ة اللغة مادة ت ر س بطرائ  خمتصني مشرفني إع اد 
 .  املادة

 املعه  داخ  املناسبة التعليمية الوسائ  توفري  نبغي  
 الكرد ة اللغة   اء-ألف)مبادة املتصلة الالصفية النشاطا  م  اإلكثار  نبغي . 
 1 املعه  مكتبة يف  عربي – كرد ) قاموس توفري  
 عد د    دادة  خالل م  الكرد ة اللغة   اء -ألف) مادة لت ر س املقررة احلصص ع د   ادة 
 للمادة األسبوعية الت ر سية الساعا 

 ال رس أثناء الكرد ة باللغة امل رسني حت ث ضر رة  . 
 ال رس أثناء الكرد ة العبارة بتلفظ الكرد ة اللغة م رسني اهتمام ضر رة  . 
 الكرد ة اللغة مبادة  االهتمام اإلدار ة األعمال ع  امل رسني ابتعاد  رةضر  . 
 الكرد ة اللغة مادة م رسي قب  م   اإل ضاحا  باألسئلة ال رس أغناء ضر رة . 



 
   املعلما  املعلمني إع اد معاه  يف الكرد ة اللغة  اءب-ألف) مادة ت ر س صعوبا  
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  ال راسدية  بداملواد  أسدوة    الرسدوب  النجدا  ) لغدرض  الكرد دة  اللغدة  مدادة  درجدة  م  التعام 
 1 األخرى

 اليومية الطلبة حياة يف الكرد ة اللغة ةملاد أهمية إعطاء حما لة  . 
 إعد اد  معاهد   يف  الثالثدة  الثانيدة  السدنة  يف الكرد دة  اللغة   اء -ألف) مادة ت ر س ضر رة 
 1  املعلما  املعلمني
 :االستنتاجات
  هر  إذ  اضحة مجة الكرد ة اللغة  اء -ألف)مادة ت ر س يف  الطلبة امل رسني معاناة -0
   الطلبة امل رسني استبانيت يف  مشرتكة ةكثري حادة صعوبا 
 ممدا  التفاع  ع  بعي ًا مستقباًل  عاءًا الطلبة  جع  التقلي  ة الطرائ ب امل رسني بع  متس -3
  اآللي احلفظ إىل الطلبة دف 
  الكرد ة باللغة ناطقني غري م رسني قب  م  الكرد ة اللغة   اء -ألف)مادة ت ر س -3
 يف توافرهدا  قلة م  املادة م رسني قب  م  احل  ثة الرتبو ة  التقنيا  ائ الوس استعمال ع م -9
 1  املعلما  املعلمني إع اد معاه 

 :التوصيات
 . الكرد ة اللغة مادة ل راسة الطلبة داف  تثري  اليت الت ر س طرائ  استعمال يف التنوع .1
  رفد ها  العدراق  ر دة مجهو يف  املعلمدا   املعلمني إع اد معاه  مبكتبا  العنا ة ضر رة .2
 .   املطالعة لالستعارة املناسبة األجواء  تهيئة الكرد ة اللغة بكت 

 .  املوضوعية باألسئلة األخذ باجتا  األسئلة  تنو   تطو ر على العم  .3
 موضدوعا   تتضدم    الثالثدة  أ  الثانيدة ) األخرى الصفو  يف الكرد ة اللغة مادة إضافة .4
 .  معها التواص  للطلبة  تسنى يلك امليتلفة الكرد ة احلياة ع 

  1 اختصاصه  مبجال  ستج  ما بك  الكرد ة اللغة م رس لتز    ت ر بية د را  إقامة .5
 : املقرتحات

 اللغددة   دداء -ألددف)مددادة تدد ر س يف التعليميددة الوسددائ  بعدد  اثددر عدد  دراسددة إجدراء  .1
 .   املعلما  املعلمني ملعاه  األ ىل الصفو  يف الكرد ة

 القددراءة) مددادة تدد ر س صددعوبا  علددى للوقددو  احلاليددة لل راسددة مماثلددة دراسددة إجددراء .2
 امل رسددني نظددر  جدده مدد  كردسددتان إقلددي  يف العددام الرابدد  الصددف يف  احل  ثددة الكرد ددة
 1  الطلبة

  واملراجع املصادر
  

 ، احلم انية قضاء يف اإللزامي األمية حمو يف  املشرفني ال ارسني صعوبا  .حنا  وسف إبراهي 
 .  م 0121 ،عالء مطبعة ،9 ع ،املعلمني لنقابة الثقافية املكتبة ،بغ اد ،هلا املقرتحة وهلا حل

 مكتبدة  ،3ط ،تطبيقية مي انية حبوث ، االجتماعي النفسي اإلحصاء. السي  حممود الني ، أبو 
 . م 0121 ،القاهرة ،اخلاجني

 إع اد ملعاه   اخلامس لراب ا للصفني االجتماعية املواد ت ر س أصول . حممود شاكر،  األمني 
 م0119،  العراق مجهور ة،  الرتبية   ارة،9ط، العراق يف املعلمني
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 مقرتحدا   بهدا  النداطقني  لغدري  الكرد دة  اللغدة  تد ر س  مشدكال   . السدالم  عب  دا د ،ألبياتي  
 ماجستري، رسالة  الطلبة، امل رسني نظر  جهة م   املعلما  املعلمني إع اد معاه  يف حلوهلا
 .م 0115 رش ، اب  الرتبية كلية بغ اد، جامعة ، منشورة غري)

 عل  الرتبية يف  االست اللي الوصفي اإلحصاء . اثناسيوس   كر ا توفي  اجلبار عب  ،البياتي  
 .  م 0111 ،بغ اد ،املستنصر ة اجلامعة ،النفس

  مقرتحا  العراق يف اإلع اد ة املرحلة يف املطالعة ت ر س مشكال .  علي اهلل عب  ،اجلرجر  
 .م 3113 رش ، اب  الرتبية كلية بغ اد، جامعة ، منشورة غري) ماجستري، رسالة ،عالجها

 اللغدة  قواعد   يف التالميدذ  حتصدي   يف التعليمية املواقف أسلوب أثر .نيب مح  مولودا، خلفاني 
 ،رش  ب  بيةالرت كلية– بغ اد جامعة،  منشورة غري) دكتورا  أطر حة، فيها  رغبته  الكرد ة
 1م 0115

  الفكر مكتبة ،3ط ، االجتماعية  الرتبو ة النفسية البحوث يف اإلحصاء . حمم  السي  ،خري 
 .  م 0151 ،القاهرة ،العربي

 للعدام  الرتبية كلية يف املقبولني الطلبة  اجه  اليت الصعوبا  .  آخر ن محزة ماج  ،ال فاعي 
 . م0122 بغ اد، ،9ع ، النفسية الرتبو ة العلوم جملة ،26 – 25 ال راسي

 ، للطباعدددة احلددد    املصدددر  املكتددد  ،1ط ،الدددنفس علددد  أصدددول. عدددز  أمحددد  راجددد، 
 .  م 0113 ،اإلسكن ر ة

 دار ،3ط ، تطبيقاته نتائجه تقو   ،أساليبه ،أسسه ،أه افه ،الت ر س . حس  فكر  ،ر ان 
 . م 0120 ،القاهرة ،العربي الفكر

  اهلدد   مطبعددة،0ط ،ال  نيددة  الرتبيددة العربيددة اللغددة تدد ر س أصددول.حسدد  امحدد ،الرحي ،
  1م0110 ،النجف

 الصدف  يف بهدا  النداطقني  لغري الكرد ة اللغة مادة تعل  صعوبا  . كا   توفي  موف  ، الزبري 
 بغ اد، جامعة ، منشورة غري) ماجستري، رسالة  الطلبة، امل رسني نظر  جهة م  العام الراب 
 .م 0121 رش ، اب  الرتبية كلية

 للفدرع  اإلع اد دة  املرحلدة  يف  النصدوص  األدب تد ر س  صدعوبا  .  حممد   جاسد   ،السالمي 
 ، منشدورة  غدري ) ماجسدتري،  رسدالة   م رسداتها،  العربيدة  اللغة م رسي نظر  جهة م  األدبي
 . م 0112 رش ، اب  الرتبية كلية بغ اد، جامعة

  0122 عّمان، املنار، مكتبة ،2ط ،ل التع  تكنولوجيا التعليمية الوسائ  . علي حمم  ،السي 
 . م

 ،  علميدة  تربو دة  جملدة  ، املعرفدة  الرتبيدة  جملدة  ،األكدراد  لغدري  تؤلف اليت الكرد ة الكت .     أبو ألسن 
 .  م 0113 ،الثالثة السنة ، 6) الع د ،العامة الكرد ة ال راسة م  ر ة ،فصلية

   كليدة  يف الكرد دة  اللغدة  قسد   لطلبدة  ليميدة  التع النفسدية  املشدكال  . اهلل عبد   خان ب ر ،السن 
 مطبعدة  العشدر ن،  اجمللد   الكرد دة،  اهليئدة  – العراقدي  العلمي اجملم  جملة بغ اد، جبامعة الرتبية
 . م 0121 العراقي، العلمي اجملم 
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 ،للحكد   كردسدتان  منطقدة  يف الكدرد   الطفد   عن  اللغو ة الذخرية. طاهر الستار عب  شر ف 
 .  م 0129 ،الكرد ة  النشر الثقافة ردا ،العراق ،الذاتي

  الشدع   دار مطداب   ،اإلعدالم  يف العربيدة  . العيدنني  أبدو  حمم  حس   احلمي  عب  ،احللي  عب، 
 .  م 0126 ،القاهرة

 اإلنسدانية   العدوم  الرتبيدة  يف الرتبدو   البح  أساسيا  . ملكا   حس   فتحي أمح ، عودة 
 .م0113، ارب ،  الكتاني مكتبة،3ط،   األساسية

   إعد اد  ملعاهد   املقرر  الكرد ة اللغة باء – ألف) كتاب حمتوى حتلي .  كا   مسل  ،العيسا 
 ،ماجستري رسالة ،األساس كت  إع اد معا ري ضوء يف بها الناطقني غري م   املعلما  املعلمني
 . م 0111 ،رش  اب  الرتبية كلية ،بغ اد جامعة ، منشورة غري)

  دار ،اإلسدكن ر ة  ، الرتبيدة  الدنفس  علد   يف  التجر   القياس . م حم الرمح  عب  ،عيسو 
 .  م 0125 ،اجلامعية املعار 

 العلمدي  السدج  ،  بهدا  النداطقني  لغدري  العربيدة  لتعلي  امل رسي الكتاب . حمم  علي،  القامسي 
 العربيدة  ةاململكد ،  الر اض جامعة،  3ج،  بها الناطقني لغري العربية لتعلي  األ ىل ةالعاملي للن  ة
 1م0121. السعود ة

  جملد  ، 3 اجلدزء ،  اجل  د   املعلد   جملة،  العراق يف الرتبو  النظام تطو ر . حمم  ب   ،  القاس 
 .م0126، بغ اد،  الرتبية   ارة،   ال راسا  البحوث مركز، 93

 امل ارس يف العلمي الفرع لطلبة العربية اللغة قواع  ت ر س صعوبا  . رشي  مجعة ،الكضاض 
 ، رش  اب ) الرتبية كلية ،بغ اد جامعة ، منشورة غري) ،ماجستري رسالة ، اإلع اد ة الثانو ة
 .  م 0121

  املهدين  العلمدي   مندو   إعد اد   ،عملده   أسدالي   مسؤ لياته ،العلوم معل  . رش   ،لبي ، 
 .  م 0123 ،القاهرة ،املصر ة االجنلو مكتبة

 األهليدة  الد ار ،   تطدو ر   املدنه   ختطديط  . سدنية  وأبد  اجلواد عب   عودة حسني امح  اللقاني  ،
 .م0121،  عمان

 ، إعد اد  ،  سدائله  طرقده  ،الثدانو   التعلدي   يف الفلسدفية  املدواد  تد ر س  .رافد   مسدا   حمم  
 . م 0116 ،مصر ،املعار  دار ،معلميه

  املوصدد ،   النشددر للطباعددة الكتدد  دار، العددراق يف التعلددي  نظددام . أسدد  مجددال،  مزعدد  ،
  1م0111

  بغد اد  ،الرتبدو    التطدو ر  التد ر    معهد   ،اجلي  الت ر   أسس . حس  اهلل عب  ،املوسو، 
 .  م 0119

 ، م 0129 القاهرة، الكت ، عامل دار ،املناه  تطو ر. أمح  حلمي الوكي. 
 

 Adams, Georgia , Sachs: Measurement and Evaluation and Guidance , 

New York , HOH , 1964 . 

 Ginsberg, M.Sociology.Lendon.Oxford.University press, 1950. 
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 املالحق
 (1) ملحق
  املعلما  املعلمني إع اد معاه  يف الكرد ة اللغة  م رسا  م رسي إىل موجهه استطالعية استبانة
 الكرد ة اللغة   اء -ألف)مادة ت ر سه  عن  تواجهه  اليت الصعوبا  ملعرفة
 ...  الكر  امل رس  ميلي
  الكرمية امل رسة  ميليت 
 ... طيبة حتية
 -ألدف ) مادة ت ر س عن  تواجهك  اليت الصعوبا  معرفة إىل  ه   حب  إجراء الباحثة تر م
 هذا اغناء يف كبرية أهمية م  رأ ك  يف ملا  نظرًا  املعلما  املعلمني إع اد معاه  يف الكرد ة اللغة   اء
 111  التق  ر الشكر م 111 ...أدنا  يف امل  ن السؤال  ع اإلجابة الباحثة ترجو ،البح 
  السؤال 
 إعدد اد معاهدد  يف الكرد ددة اللغددة   دداء -ألددف)مددادة تدد ر س عندد  تددواجهك  الدديت ماالصددعوبا 
 ؟ نظرك   جهة م   املعلما  املعلمني
0- 
3- 
3- 

  الباحثة 
 

 (2) ملحق
 تواجهه  اليت الصعوبا  ملعرفة  املعلما  املعلمني إع اد معه  طلبة إىل موجهة استطالعية إستبانة
 .. الكرد ة اللغة   اء -ألف)مادة ت ر سه  عن 
 ... الطلبة أعزائي
 طيبة حتية
 -ألدف ) مادة ت ر س عن  تواجهك  اليت الصعوبا  معرفة إىل  ه   حب  إجراء الباحثة تر م
 إغنداء  يف كدبرية  أهميدة  مد   رأ ك  يف امل  نظرًا ، املعلما  املعلمني إع اد معاه  يف الكرد ة اللغة   اء
 ..  التق  ر الشكر م  ... أدنا  يف امل  ن السؤال ع  اإلجابة الباحثة ترجو ،البح  هذا
  :السؤال
 إعدد اد معاهدد  يف الكرد ددة اللغدة   دداء -ألددف)مدادة  تدد ر س عندد  تدواجهك   الدديت الصددعوبا  مدا 
 ؟ نظرك   جهة م   املعلما  املعلمني

1.   
2.   
3.  
 

  .. الباحثة
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 (3) ملحق
 
 العلمية األلقاب  ف  على مرتبة اخلرباء جلنة أمساء

 
 االختصاص العلمي اللق  االس   

 تربو  نفس عل  مساع  أستاذ ال فاعي محزة حام . د -0

  مساع  أستاذ  ا دددر علي سع . د -3
 ت ر س طرائ 
 العربية اللغة

 مساع  أستاذ فرمان عادل شذى. د 3
 ت ر س طرائ 
  الكرد ة اللغة

 تربو  إرشاد مساع  أستاذ اجلنابي مر    صاح . د 9

  تقو   قياس مساع  أستاذ حبي  طارق صفاء. د 5

 مساع  أستاذ  نا ف كا   عز ز 6
 ت ر س طرائ 
 االجتماعيا 

 م رس صاحل علي رحي . د 1
 ت ر س طرائ 
 العربية اللغة

 م رس  أمح  الكر   عب  باد مها. د 2
 ت ر س طرائ 
 الكرد ة اللغة

 م رس  ألسن   خان ب ر نا . د 1
 ت ر س طرائ 
 الكرد ة اللغة

 م رس  حسني كا   مسل . د 01
 ت ر س طرائ 
 الكرد ة اللغة

 كرد ة لغة م رس اهلل فت  حس  أمح  00

 . كا   هاش  03
 إع اد معه  م رس
 كربالء يف املعلمني
 كرد ة لغة

 . حسني سعاد 03
 إع اد معه  م رسة
 النجف يف املعلما 
 كرد ة لغة

 حسني سوال  09
 إع اد معه  م رسة
 باب  يف املعلما 
 كرد ة لغة
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 (4) ملحق
 
   املعلما  املعلمني إع اد معاه  يف الكرد ة اللغة مادة  م رسا  م رسي إىل موجهة استبانة/  م
 
 ...  الكر   امل رس  ميلي
 .... الكرمية امل رسة  ميليت
 
 ... طيبة حتية
 
 عنددد  تدددواجهك  الددديت الصدددعوبا  معرفدددة إىل تهددد   علميدددة دراسدددة إجدددراء الباحثدددة تدددر م 
 هلدا  املقرتحدة   حلدوهل   ، املعلمدا   املعلمدني  إعد اد  معاهد   يف الكرد دة  اللغدة    داء  -ألدف )ت ر س
 تتوجده  إن ارتدأ   فقد   املدادة  هدذ   تد ر س  جمدال  يف  خربة درا ة م  فيك  الباحثة تعه   ما إىل  نظرًا
 11 االستبيان بهذا إليك 
 
 ..  التق  ر الشكر م  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  الباحثة 
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 (5) رقم لحقم
 
   املعلما  املعلمني إع اد معه  طلبة إىل موجهة إستبانة/  م

 
 ...  الطلبة أعزائي
 
 ...  طيبة حتية
 تدد ر س عندد  تددواجهك  الدديت الصددعوبا  معرفددة إىل  هدد   حبدد  إجددراء الباحثددة تددر م 
 ترجو لذل  ،املقرتحة  حلوهل   املعلما  املعلمني إع اد معاه  يف الكرد ة اللغة   اء -ألف)ةماد
 ..  اإلستبانة يف املذكورة الصعوبا  م  صعوبة ك  يف نظرك   جهة بيان الباحثة

 .. التق  ر الشكر م 
 

 الصعوبا    اجملال
 صعوبة
 رئيسة
 صعوبة
 ثانو ة
 تشك  ال
  صعوبة

ب
كتا
ال
 
ي
س
 ر
امل

 

0 
 حبياة الكتاب حمتوى ارتباط ضعف
  الطال 

   

3 
 ملستوى مالئمة غري إع اد  مفردا 
  الطلبة ق را 

   

3 
 الطلبة بت ر   الكتاب اهتمام ضعف
 الكرد ة اجلملة بناء على

   

    التشو   عنصر إىل الكتاب  فتقر 9

5 
 خمتلف يف احملتوى  تسلس  تتاب  ضعف
 املوضوعا 

   

 
رائ
لط
ا
 
 
الي
س
 أ
 
س
ر 
ت 
ال
 

 

0 
 للمليص امل رسني بع  استي ام قلة
  للمادة ت ر سه  إثناء السبور 

   

     الطلبة بني الفرد ة للفر ق مراعاتها قلة 3

3 
 يف التعليمية الوسائ  استي ام قلة
 الكرد ة اللغة   اء– لف ا)مادة ت ر س

   

9 
 العالقة ذا  الالصفية النشاطا  قلة
 الكرد ة ةاللغ مبادة
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5 
 خل  يف امل رسني بع  جنا  ع م
 . املادة جتا  الطلبة ل ى التشو   عنصر

   

ون
س
 ر
امل

 

0 
 الكرد ة اللغة م رسي بع  اهتمام قلة
 ال رس أثناء الكرد ة العبارة بتلفظ

   

3 
 أثناء الكرد ة باللغة امل رسني حت ث قلة
  ال رس

   

3 
 الفر ق امل رسني بع   راعي ال
 .الطلبة بني الفرد ة

   

    .  امل رس الطال  بني العالقة ضعف 9

5 
 الكرد ة اللغة م رسي بع  ق رة ع م
  اإل ضاحا  باألمثلة ال رس أغناء يف

   

6 
 بأعمال الكرد ة اللغة م رسي انشغال
 .لنصابه  إكمااًل إدار ة

   

ددة
طلب
ال

 

0 
 يف املادة أهمية بع م الطلبة شعور
  املستقبلية حياته 

   

3 
 عن  للمادة الطال  فه  صعوبة
 .عرضها

   

3 
  عي  مما الصف يف الطلبة ع د كثرة
  الكرد ة اللغة تعل 

   

     عرضها عن  للمادة الطلبة مي  ضعف 9

5 
 الكرد ة اللغة مادة حفظ حنو الطلبة اجتا 
 .  استيعابها فهمها م  ب اًل

   

 



 

 

 

  بهتعّي وأ المبيع هالك أحكام

 الخيار مدة خالل التعيين خيار في

 

  مقارنة دراسة

 
 
 
 
 

 كربالء جامعة ،القانون كلية ،الشمر  كا   حسني حي رم.م. 
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 اخليار مدة خالل التعيني خيار يف بهتعّي أو املبيع هالك أحكام

  مقارنة دراسة

  الْمري كاظم حسين حيدرم.م. 

 :مقدمة
  تقسيمها البح  خطة أهمية  بيان املوضوع نطاق حت   
  كدون  أن هدو .  3)التييري  االلتزام مبصطل  القانوني الفقه يف عليه  صطل  ما أ   0)التعيني خيار
  احد ا  املد     أدى لدو  انده  حبيد   بدااللتزام  للوفاء حمال  كون أن منهما أ   صل  أكثر أ  شيئان هنا 
 . ذمته برئ  منها
  استشدارة   الدرت    للدتفكري  جمداال  فيده  ان إذ،العمليدة  احلياة يف فوائ   م اخليار هلذا ما خيفى  ال
 م  أنواع ع ة هنا   جي  التاجر إىل   ذه  بضاعة،مثال  شرت  أن  ر   فم  البي  بأمور اخلربة أه 
 مث  على التاجر م   تف  احلالة هذ  مث  ففي،منها ك  ماهية جيه   لكنه عليها اختيار   ق  البضائ 
 حي  ،أ ام ثالثة خالل أح ها يف اخليار ح  ،األحوال حس  ،للتاجر أ  له  كون أن على نهام ك 
  املطلعدني  اخلدربة  أهد   قبد   مد   البضدائ   تلد   م  ك  ماهية ع   ستفسر أن امل ة هذ  خالل  ستطي 
 العمليدة  األهميدة  تلد   أن غدري .  البضدائ   تلد   إح ى خيتار ث  برأ ه    ستأنس التجارة شؤ ن على
  كمدا  أنده  حيد   ،االلتدزام  حمد   األشدياء  مجيد   أ  إحد ى  تعي  أ  هال  حاليت يف تظهر اخليار هلذا
 األخدري  حد   إن إذ ،الد ائ   حد   سقوط ذل  على  رتت  فال األشياء تل  إح ى هلك  لو ،سنرى
  أحد  علدى   قد   اخليدار  كدان   ملدا  للد ائ   ضدمان  هذا  يف الباقية األخرى األشياء م   اح  يف سيتقرر
 كدان   ملدا  ،للشديء  مالكداً  املشدرت   اعتبدار  م ى حول االلتباس أثار ق  األمر فإن ،العق  حم  األشياء
 مندذ  أم اخليار استي ام حلظة منذ االختيار عليه  ق   الذ  ق الع حم  األشياء إح ى على  ق  اخليار
 خيدار  ملاهيدة  األ ل حد  املب خصصدنا  مباحد ،  أربعدة  اىل البح  هذا قّسمنا فإننا  عليه ،العق  إبرام
 يف اخليار ألحكام  الثال  للمشرت  اشرتاطه حالة يف اخليار ألحكام الثاني  املبح   شرائطه التعيني
 مطالدد  اىل مبحدد  كدد   قسددمنا التعدديني خليددار الرجعددي األثددر لفكددرة  الرابدد  للبددائ  اشددرتاطه حالددة
 يف إليها التوص  أمك  اليت  املقرتحا   النتائ أله  ضمناها خامتة  ضعنا  أخريًا حينها يف سنذكرها
 .البح  هذا



 
 خليارا م ة خالل التعيني خيار يف يبهتّع أ  املبي  هال  أحكام

 

330 

 وشرائطه التعيني خيار ماهية: األول املبحث
 شدر طه   بيدان  أ اًل اخليدار  هدذا  ماهيدة  اىل التطدرق  مندا   تطلد   التعديني  خيار مفهوم يف البح  ان
 .مستق  مطل  يف ك  تباعًا بالبح  سنتنا هلما ما  هذا ثانيًا،

 التعيني خيار ماهية:األول املطلب
 ما  هذا ثانيًا، أ ضاع م  به  شتبه عما  متييز  أ اًل تعر فه بيان منا تتطل  التعيني خيار ماهية ان
 .تباعًا بالبح  سنتنا له
  التعيني خيار تعريف: أواًل

 ختصديص  التعديني  ان الصدحا   خمتدار  يف جداء  إذ أشدياء  ع ة م  شيء ختصيص ً لغة بالتعيني  قص 
 مد   عليده  تعدرَّ   أ  خصصده  إذا السدارق   عني اخل،..... تعيينًا اللؤلؤ عني فيقال لةاجلم م  الشيء
 . 3)الشيء عني م  مأخوذ  هو به ، املشتبه م  جمموعة بني
 بداع  لدو  كمدا  العقد ،  عليهدا   رد ثالثدة  أ  شديئني  مد   الشديء  حت  د   حد   بده  فيقص  اصطالحًا أما
 أ  احد هما  حت  د   يف اآلخدر  للطدر   أ  اخليدار  لده   كدون  ان علدى  ثالثدة  أ  شديئني  اشرتى أ  شيص
 بواحد    فدى  إذا املد     ذمدة  تدربأ  حبيد   متعد دة  أشياء حمله  شم  الذ  االلتزام انه أ .  9)منها  اح ًا
 مثد   بيدان  بعد   القيميدا   مد   أشياء ثالثة أ  اثنني م   اح  على البي   عق  ان منه  راد انه أ .  5)منها
   طل . التييري  االلتزام بأس  بالقانون  ّعر  الذ  التعيني خيار فهذا.  6)ح ة على منها  اح  ك 
  قد  . الشدرط  خيدار  مد   لده  متييدزاً  االختيدار  شدرط  أ  التمييدز  خيدار  تسدميا   أحيانًا التعيني خيار على
 احلدريان   مرشد    301-306 املدواد ) التعديني  خيدار  تسدمية  حتد   الع ليدة  األحكدام  جملدة  بده  أخذ 
 كالقدانون  التيديري   االلتدزام  تسدميته  حت  به أخذ  فق  العربية امل نية التشر عا  أما ، 911املادة)
 .اللبناني القانون يف كما التييري   املوج  األردني القانون يف كما احمل  يف  التييري املصر 
 املدواد  يف  التعديني  خيدار ) التيديري   االلتدزام  عندوان  حتد   تنا لده  فقد   العراقدي  املد ني  التشر   أما
 التسدمية  بدني  العندوان  دمد   انده  رأ ندا  يف العراقدي  التشدر    موقدف  على  ؤخذ  الذ   312-310)
 خيدار ) علدى  العندوان  اقتصار أرى  كن  الغربي الفقه يف الواردة  التسمية اإلسالمي الفقه يف الواردة
 .أفض  كونه  التعيني
 أح  هل  إذا انه حبي  لل ائ  أكي  ضمان فهو  التجارة، املعامال  حياة يف أهمية التعيني  خليار
 جهة م   عطي التعيني خيار ان كما الباقية، األشياء يف امل ني االلتزام   رتكز  نقضي ال فحقه األشياء
 . 1) الشراء البي  بأمور اخلربة أه  م   السؤال  الرت   للتفكري جمااًل أخرى

  عأوضا من به يشتبه عما التعيني خيار متييز: ثانيًا

 الواقدف   الشدرط  اجلزائدي   الشدرط  الشدرط   خيدار  جهدة  مد   التعديني  خيدار  بدني  األمدر   لتدبس  ق 
 .ح ة على ك  بينه  التمييز أ جه بيان منا  تطل  الذ  األمر. أخرى جهة م   الب لي)  االلتزام

 الشرط  خيار التعيني خيار-0
 شدرطه  ملد    كدون  مبقتضا  كالهما،  أ العاق    اح  فيه  شرتط خيار  2) بأنه الشرط خيار ُ عرَّ 
 اخليدار  هدذا  اشدرتاط   ان لده  ال مًا صار امل ة هذ  خالل  نق  مل فان معينة، م ة خالل العق  نق 
 الديت  الال مدة  العقدود  يف  كدون   هدو  نهائيداً  بالعقد   االلتدزام  قب   الرت   للتأم  فرصة صاحبه  عطي
 . اإلجيار كالبي  الفسخ حتتم 
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 :اآلتية باأل جه اخليار   بني التمييز أ جه لنا تتض  أعال  فالتعر  خالل  م 
 م  اخليار استي ام نتيجة على متوقف الشرط خبيار املقرتن العق  مصري فان ،األثر حي  م -آ
 التعيني خبيار املقرتن العق  أما العق ، فسخ رفضه  ان لزم عليها املتف  امل ة خالل أجا   فان مشرتطه
 أشياء ع ة م   اح  شيء تعيني يف فقط اخليار مشرتط  ح  عنه الرجوع جيو  ال  مال نافذ عق  فهو
 . 1)الشرط خيار يف كما اإلمضاء أ  الفسخ ح  له  ليس العق  عليها  رد
 ان جيدو    ال فقدط  للبدائ   أ  فقدط  للمشدرت   إال  ثب  ال التعيني فييار الثبو ، حي  م  -ب
 فقدط  للمشدرت   أ  فقدط  للبائ   ثب  ق  الشرط خيار ان حني يف ألجنيب أ  معًا  املشرت  للبائ   ثب 
 . 01)عنهما ألجنيب أ  معًا هلما أ 
  مل الفدرتة  خدالل  مشدرتطه  مدا   إذا الورثدة  اىل  نتقد   التعديني  فييدار  التور د ،  حيد   م -ج
 . 00)للورثة  نتق   ال املشرتط بوفاة فينتهي الشرط خيار أما خيار ،  ستي م

  اجلزائي  الشرط ينيلتعذا خيار -3
 ال ائ   ستحقه الذ  التعو   مق ار على  امل    ال ائ  بني اتفاق  03)بأنه اجلزائي الشرط ُ ّعر 
 تنفيدذ  يف امل    تأخر إذا ال ائ   ستحقه الذ  التعو   مق ار على أ  التزامه بتنفيذ امل     ق  مل إذا
 .  هذا التزامه
 :اآلتية باأل جه اجلزائي الشرط  بني التعيني خيار بني التمييز أ جه بيان ميك  تق م ما خالل  م 
 لسب  التزامه تنفيذ امل    على استحال ما إذا اجلزائي الشرط يف التنفيذ، استحالة حي  م  -آ
 بد   االلتزام  نقضي فال التعيني خيار يف أما امل   ، ذمة  تربأ لاللتزام تبعًا الشرط هذا فينقضي أجنيب
 . 03)الباقية األشياء يف  رتكز
  بني الشرط هذا بني امل    أ  لل ائ  خيار ال اجلزائي الشرط ففي :التنفيذ خيار حي  م  -ب
 . 09) التعيني خيار يف احل  هذا هلما ان حني يف األصلي االلتزام تنفيذ

  اقف شرط على امُلعل   االلتزام التعيني خيار -3
 أ  االلتدزام  نشدوء  عليده   توقدف  الوقدوع  حمقد   غدري  مسدتقبلي  أمدر  بأنده   05) الواقدف  الشدرط  ُ ّعر 
 .  اله
 بينمدا  مؤكد   األ ل  جدود  ان يف الواقدف  الشدرط   مد  التعديني  خيار متييز ميك  تق م ما خالل  م 
 ان ميك  االختيار  اقعة بان بعضه   قول ق   رمبا مؤك  غري  جود   اقف شرط على املعل  االلتزام
 االختيدار   اقعة ان يف القول هذا على  رد  لك  الوقوع حمق  غري مستقب  أمر نهاأل  اقفًا شرطًا تعترب
  إذا للم    اخليار هذا فسينتق  التعيني ع   امتن  لل ائ  كان ما إذا اخليار الن الوقوع حمق  أمر هي
 . 06)بالتعيني تقوم اليت  هي احملكمة  راج  ان فلل ائ  التعيني ع   امتن  للم    كان ما

  الب لي  االلتزام  التييري  االلتزام) التعيني خيار -9
 إذا املد     ذمدة  تدربأ   لكد    احد اً  شيئًا إال حمله  شم  ال الذ  االلتزام بأنه الب لي االلتزام ُ عّر 
 انده  على معه   تف  النقود م  مبلغًا امل    ال ائ   قرض ان ذل   مثال ، 01)آخر شيئًا منه ب اًل أدى
 النقود مبلغ  فيكون دارًا منه ب اًل  عطيه ان القرض مبلغ  رد ان   شأ مل إذا األج  حلول ن ع  ستطي 
 . 02)الب    هي  ال ار األصلي احمل  هو
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 ان يف البد لي  االلتدزام   مد   تميدز   التيديري   االلتزام) عينيالت خيار بان  تض  تق م ما خالل  م 
 عنده  ببد ل  الوفداء  يف احل  امل    إعطاء م  الب ا ة منذ عني   اح  بأمر االلتزام يف  نحصر األخري حم 
  دت   ال الوفداء  كدان   ان أشياء ع ة االلتزام حم   كون  التعيني خيار) التييري  االلتزام يف انه حني يف
 . 01)اخليار صاح  خيتار  ملا  فقًا منها بواح  إال
 :التالية فر قال االلتزامني هذ   بني اجلوهر  االختال  هذا على   رتت 
 ان حدني  يف االلتدزام  حمد   ألنده  األصلي باحمل  ال احل  له فليس ب لي بالتزام امل    طال  إذا -أ
 اخليدار  كان  ان الب لي االلتزام يف ب    بشيء  أما األصلي احمل  أما ال ائ  على  عرض ان له امل   
  االلتددزام للمدد    دائمددًا هددو يالبدد ل االلتددزام ان أ  األعمددال هددذ  مدد  أ   عددرض ان فلدده للمدد   
 . 31)لل ائ   كون  أخرى للم     كون فتارة التييري 
 الشديء  بطبيعدة  ال األصلي احمل  بطبيعة الب ا ة  منذ االلتزام طبيعة تتح  الب لي االلتزام يف -ب
 يف أهميدة  لده   مدا  عقار داً  االلتدزام  كان منقواًل الب     كان عقارًا األصلي االلتزام كان ما فإذا الب   
 االلتدزام  طبيعدة  حت    ميك  فال التييري  االلتزام يف انه حني يف االلتزام  قيمة امليتصة احملكمة حت   
 . 30)اخليار يف حلقه اخليار صاح   استعمال بع  إال الشيئان اختلف إذا قيمته ر  تق 
 بداطالً  احلالدة  هدذ   يف كدون   العقد   فدان  مشر ع غري الب لي االلتزام يف االلتزام حم  كان إذا -ج
 كدان  ما إذا العق   بط  فال التييري  االلتزام يف انه حني يف الب لي االلتزام اىل  صار  ال احمل  لبطالن
 . 33)املشر ع اآلخر الشيء يف ترتكز إذ مشر عًا  اآلخر باطاًل االلتزامني اح 
 كدان   لدو  حتى امل عي ذمة رأ ب أجنيب لسب  األصلي الشيء  هل  ب ليًا االلتزام كان إذا -د
 عليه الن الشيئني اح  هل  إذا امل    ذمة تربأ فال التييري  االلتزام ان حني يف  هل  مل قائمًا الب   
 .       33)اآلخر الشيء ال ائ  اىل  ؤد  ان

 التعيني خيار شروط :الثاني املطلب
 صدراحة  املشدرع  إليهدا  أشدار  مدا  منهدا  الشرائط  هذا شرائطه اجتمع  إذا إال التعيني خيار  ص  ال
 :األ ل   ثالثدة،  جواند   يف إليهدا  نتطدرق  الشدر ط   هدذ   االلتدزام  يف  العامدة  بالقواعد   اكتفدى   منها
 اىل فيده  نتطدرق  :الثالد  . االلتدزام  حمد   تعد د  فيده  نتندا ل  :الثداني . العق  يف اخليار اشرتاط فيه نتنا ل
 .العق  يف اخليار م ة حت   

  العقد يف اخليار طاشرتا:ً أوال

 بع  العق  صل  يف اشرتاطه م  الب  ب  القانون حبك  أ  نفسه تلقاء م   ثب  ال اخليار هذا ان   
  وجد    ال أشدياء  عد ة  مد   حمد د  غدري  شديئا  العقد   حمد   كان ما فإذا  عليه .  39)الطرفان عليه  تف  أن
 للجهالدة  نافيدا  معدني  شديء  علدى   درد   العق إن األص  ألن ،احمل  جلهالة ذل   ص  فال التعيني شرط
 أشدياء  عد ة  احملد   كدان  مدا  إذا أنه إال ، اجبة كلها أشياء ع ة أ  ا اح  شيئا احمل  أكان سواء  ه   ال
 سدواء  التعديني  بشدرط  ذلد   اقدرتان  مد   بد   فال ،بع   تعني أن د ن األداء  اج  هو منها  اح   كان
 أح  تعيني  ع م احمل  تع د م  الشرط هذا م  العق  خال إذا أما ،املشرت  أم للبائ  الشرط هذا أكان
 إشدارة   جدود  عد م  مد    بدالرغ  .   35)احملد   جملهوليدة  احلالدة  هدذ   يف  نعقد   ال فالعقد   ،األشدياء  تل 
 ميكد   أنه إال ، 36)العق  صل  يف الشرط هذا تضمني ضر رة على العراقي امل ني القانون يف  اضحة
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 بأن نص  الذ  منه    312 م م  0  )) م  األخري الشطر اىل لرجوعا خالل م  مضمونه استنتاج
 الديت    املدادة  هدذ   مد   3 )  مد   األخدري   الشدطر     للد ائ   أ  للمد     تعيينه يف اخليار... ))  كون
 أشار فق  األردني القانون أما    لل ائ   كون اخليار إن على املتعاق ان اتف  أ ...  )) أنه اىل أشار 
  330) املددادة يف اإلمدداراتي امل نيددة املعددامال   قددانون مندده  021) املددادة يف الشددرط هددذا اىل صددراحة
   درى    .....ثالثدة  أشدياء  أ  شديئني  أحد   عليده  املعقود  كون ان على االتفاق جيو )) انه م  بالقول
 . 31) الظر  م  ضمنًا  ستفاد ان  ص  ب  صرحيًا  كون ان االتفاق هذا يف  شرتط ال انه البع 

  االلتزام حمل تعدد -:ثانيًا

 خمتلفدة  أشدياء  عد ة  علدى   رد ق  التعيني  كون أن الب  ،االلتزام متع د حمله عق  أمام نكون لكي
 لو لذا.  األشياء تل  أح  اختيار يف احل    األحوال س ح املشرت  أ  البائ )  اخليار لصاح   كون
 ألن التعديني  خيدار  يف للقدول  جمدال  فدال  األداء  اجبدة  هاكلد  أشياء ع ة أ  معني شيء على االلتزام  رد
 . اموصوف  ليس بسيط هنا االلتزام
 عليهدا   درد  أن  نبغدي  الديت  ،األشدياء  عد د  معرفدة  هدو  اخلصدوص  بهذا  ثار الذ  التساؤل إن غري 
 .  ؟ أكثر أم ثالثة هي ه  األشياء تل  ع د فك .  العق 
 عليهدا   درد  الديت  ل شدياء  معني ع دمعينا ع دا  كون أن رتط ش مل العراقي امل ني للقانون بالنسبة
   312م مد   0 )  إليده  أشدار   مدا  كد   أن اذ الثالث، تع د ة إمكانية  عين  هذا التييري  االلتزام
  315 املدادة ) أشدار    كدذل   أشدياء  عد ة  على أشتم  إذا ختيري ًا  كون االلتزام بأن القانون هذا م 
 املدادة  أشدار    كدذل   ،  ....... متعد دة  أشدياء  حملده ... ))  كدون  بدأن  ر املصد  املد ني  القانون م 
   .....أشدياء  مجلدة  علدى  مشدتمالً  موضدوعه   كدون ...)) التعديني  خيار ان اىل لبناني موجبا   56)
 املشدرع  أما.  32)أكثر أ  ثالثة أ  شيئني  كون أن ميك  االلتزام حم  أن النصوص هذ  م   فه   الذ 
 املدادة  أك ته ما  هذا أشياء ثالثة ع  االلتزام حم    ادة ع م  اشرتط األ ل بالرأ  أخذ فق  األردني
.... )) بالقول منه  330) املادة اإلماراتي امل نية املعامال   قانون األردني امل ني القانون م   021)
 . 31) 306) املادة ليةالع  األحكام جملة رأ   هو ،  ثالثة أشياء أ  شيئني أح  عليه املعقود  كون ان
  كدون  العقد   فدإن  إال   االلتدزام  عليها  رد اليت األشياء تل  م  شيء ك  مث  ذكر  شرتط كذل 
 ع م م  بالرغ  امل ني قانونا  منها الوضعية  القوانني الشر عة يف ثاب  األمر  هذا احمل  جلهالة باطاًل
  الديت  البيد   عقد   يف العامدة  القواعد   خالل م  ذل  اىل التوص  ميك  أنه غري ،صراحًة إليه اإلشارة
 منه  021) املادة يف األردني القانون ان حني يف العق  هذا  نتفي  بانتفائه العق  هلذا حمال الثم  تعترب
 الواجد   العامدة  الشدر ط  االلتدزام  حمد   األشدياء  يف تتدوافر  أن جيد   كمدا  منهدا،  كد   بد ل  بيان اشرتط
 تلد   مد   ك   كون أن  نبغي حي  احمل  يف توافرها الواج  العامة لشر طا االلتزام احمل  يف توافرها
 بطد   ال إ  مشدر عا  للتعديني  قدابال  أ  للجهالدة  نافيدا  تعيينداً   معينداً  الوجدود  ممكد   أ  موجودًا األشياء
 علدى   لديس  فقدط  األشدياء  تل  أح  على املشرت  أ  البائ  قب   م اخليار  ق  أن  جي  كما ،العق 
 شديء  مد   أكثدر  علدى  اخليدار   درد  أن جبوا  القول إىل الز   ة بع  ذه  حني يف ،منها أكثر أ  شيئني
 أخدذ   قد    العراقدي   األردندي  املصدر   القدانون   منهدا  امل نيدة  القدوانني  أن غري ، 31)العق  عليه  رد
  البد  .  30)ذلد   مد   أكثدر  على  ليس فقط  اح  شيء على اخليار  رد أن  اشرتط  األحنا  برأ 
 اح هما  كان شيئني على التييري  رد فإذا امل    بها مالتز اليت األشياء ك  يف احمل  طشر  توافر م 
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 غدري  بسديطاً  االلتدزام  فيكدون  مسدتوفياً  الثداني  الشديء  يف االلتدزام  حم   كان الشر ط هلذ  مستو  غري
 ختتلدف  ثد   الوقد   هدذا  يف تدوافر   فدإذا  العقد   إبرام عن  املتق مة الشر ط توفر يف العربة   موصو 
 احد   يف إال الشدر ط  هدذ   تتدوفر  مل إذا ذلد   مد   العكدس   علدى   33)ذلد   مد   ختديرياً   كون فااللتزام
 . 33)موصو  غري بسيطًا  كون  االلتزام العق  أبرام بع  األشياء بقية يف توفر  ث  األشياء
 األشياء أن إىل اإلشارة م  الب   هنا األشياء تل  م  ك  يف االلتزام حم   تفا   أن  جي  كما   
 هي ،القيمية  األشياء.  مثلية أشياء أ  قيمية أشياء تكون أن أما ألتييري  االلتزام حم  عليها  رد اليت
  لدذل   الوفداء  يف بعد   مقدام  بعضدها   قدوم   ال نظري هلا  وج  ال حي  بعضها، ع  خمتلفة ش  بال
  نا رهدا  مدا   وج  فإنه املثلية األشياء أما ،فيها متع دة أشياء حمله التزام يف التعيني خيار اشرتاط  ص 
 تكدون  أن جيد   فيهدا  التعيني خيار  ص  فلكي لذا الوفاء يف اآلخر بعضها حم  بعضها  حي  السوق يف
 أ  احلنطدة  مد   طنداً  احملد    كدون  أن فيجدو   ،الشر ط أ  اجلنس حي  م  خمتلفة االلتزام حم  األشياء
 بفائد ة  $ 0111 مبلدغ  آخدر   قدرض  كمد   الشر ط يف خيتلف أن جي  اجلنس  احت فإذا الر  أ  الشعري
 مد    312) املدادة  مد   0  صدراحة  إليده  أشدار   مدا   هدذا  ذلد   فيجدو  % 9 بفائ ة $ 5111 أ % 3
   خمتلفدة  أجنداس  مد   مثليدة  أ  قيميدة  أشدياء  أحد   االلتدزام  حم   كون أن)) م  العراقي امل ني القانون
 الشدرط  هدذا  أهملدوا  فقد     اللبنداني   األردندي  املصدر   املشدرع  أما.  فيها التعيني خيار لصحة كشرط
 ألن القوانني تل     يف الشرط هذا استبعاد ميك  ال أنه غري فقط االلتزام حم  تع د بضر رة  اكتفوا
 األشدياء  بدني  التفدا    شدرط   تدوافر  أن جي  بأنه نرى  عليه ،اشرتاطه م  احلكمة  نفي خبالفه القول
 يف االلتدزام  حمد    كدون  ان  ص  بأنه القول اىل البع    ذه  القوانني هذ     يف اخليار هذا لصحة
 .  39) اح  أداء على  قتصر فال احمل   تع د ان هو امله  الن عم  ع  امتناع أ  عماًل اخليار هذا

  اخليار مدة حتديد -:ثالثًا

 امل نية التشر عا  معظ  يف حم دة غري امل ة  هذ  معينة مب ة حم د ب  مطلقًا ليس التعيني خيار ان 
 معداً  أ  املد     أ  الد ائ   بهدا   نفدرد  فقد   العق  ألطرا  حت   ها يف ترت   إمنا اخليار بهذا أخذ  اليت
 .  35)الظر   حس 
 حت  د   ضدر رة  اىل املد ني  القدانون  م   311/0) املادة يف أشار فق   36)العراقي للمشرع فبالنسبة
 بدالرأ   أخدذ  أنده   عدين   هدذا  امل ة تل  حي د  مل األطرا  قب  م  التعيني خيار فيها  كون اليت امل ة
 حسد   معقولة م ة تكون أن جي  امل ة هذ  بأن نرى انه غري ،أ ام ثالثة ع  امل ة تز   أن أجا  الذ 
 حسد   ملد ة ا تلد   حتد د  اليت هي احملكمة فان ،امل ة هذ  حول خال  أثري ما  إذا التعام  يف املألو 
 أن حدني  يف ،العراقدي  املشدرع  حدذ   حدذا  الذ   31) األردني املشرع اجتا  هو  هذا  الظر   األحوال
 أجدا ا  أنهمدا  غدري  التعديني  خليدار  مد ة  حت    ضر رة على صراحة  نصا مل  اللبناني املصر  املشرعني
 عد   ،األحدوال  حسد   املد     أم الد ائ   أكدان  سدواء  اخليدار،  صداح   امتنداع  حالدة  يف اآلخدر  للعاق 
 خيار فيه  ستي م أج  لتح    القضاء اىل  لجأ أن  تفقوا  مل اخليار هل  م  تع د أ  خيار  استي ام
 . اخليار؟ استي ام د ن احمل دة امل ة تل  انته  لو احلك  هو ما  لك   32)مشرتطه م  التعيني
  امتند   للبدائ   كدان  إذا اخليار ان هنا  فه   الذ   31) احلالة هذ  اىل العراقي القانون تطرق لق 
 حم  تعيني بنفسها تتوىل أن احملكمة م   طل  أن فللمشرت  الطرفان ح دها اليت امل ة يف االختيار ع 
 احلالدة  هدذ   يف  نتقد   اخليدار  فدان  االختيدار  عد   األخدري   امتند   للمشدرت   اخليدار  كان إذا أما ،االلتزام



 
 

331 

 اخلامس الع د
 

 للمد     اخليدار  كدان  إذا انده  أشدار  حيد   مد ني   316) املدادة  يف املصر  املشرع فع   كذل  للبائ ،
 تعديني  القاضدي  مد    طلد   ان لل ائ  جا  بينه  فيما  تفقوا  مل امل  نني تع د أ  االختيار ع  متن  ا
 االلتدزام  حمد   تعديني  نفسده  القاضدي  تدوىل  ذلد    دت   مل فدإذا  امل  نون فيه  تف  أ  امل    فيه خيتار اج 
 ،أجدالً  القاضدي  عّي  بينه  فيما  تفقوا  مل ال ائنون تع د أ   امتن  لل ائ  اخليار نكا إذا أما . 91)
  .90)امل    اىل اخليار انتق  األج  انقضى فإذا ذل  امل    طل  نإ
 أ  االختيار ع  امل    امتن  إذا انه اىل موجبا   69) املادة يف أشار ق  اللبناني املشرع ان حني يف
  تعني هل  املهلة حتقي  القاضي م   طل  ان لل ائ  ح  االختيار على  تفقوا مل ننيم   ع ة مثة كان
 املدادة  يف أشدار  فقد   اإلمداراتي  املشدرع  أمدا . املد ة  هدذ   خالل يف خيتار ا مل إذا أداؤ  جي  الذ  الشيء
 جا  العاق    ح أل املقرر اخليار م ة املتعاق ان حي د مل إذا انه اىل امل نية املعامال  قانون م   333)
 .   حت   ها القاضي م   طل  ان اآلخر للعاق 

 للمشرتي اشرتاطه حالة يف اخليار أحكام : الثاني املبحث
 حقه م  له املل  ثبو  يف  أثر  ترتي   93)للمشرت  التعيني خيار فيه  اشرتط الذ  العق  انعق  إذا
 التعديني  خيار فحك ،الشرط خيار يف احلال هو كما،العق  حك   عل  ال التعيني فييار.  93)اخليار يف
 البيد    فسدخ  ان للمشدرت    ليس األخر الطر  ح   يف مشرتطه ح  يف العق  حك  ثبو  إىل  ؤد 
 هدواء  مدربدة  أ  جممد ة  أ  ثالجة أخر م  شيص اشرتى ما فإذا، 99)للفسخ ال للتعيني اخليار هذا الن
 للبدائ   أ  للمشرت  جيو  فال ال مًا نافذًا العق  انعق  أ ام ثالثة م ة أح ها يف اخليار له  كون أن على
 هدو  للمشدرت   التعديني  خيدار   دوفر   الدذ    كد  . الشدرط  خيار به اقرتن إذا إال امل ة تل  خالل فسيه
 . امل ة تل  خالل العق  عليها  رد اليت األشياء أح  حت   
 اليت األشياء إح ى يف للمشرت  ل امل ثبو   في  التعيني خيار أن هو اخلصوص بهذا نرا   الذ 
 . التعيني  ت  حتى بي   أمانة فهي األخرى األشياء أما العق  عليها  رد
 املسدألة  فان،أشدياء  ع ة بني م  معني مبي  حت    يف  إمنا العق  نفاذ يف  ؤثر ال اخليار هذا كان  ملا
 الدذ   األمدر  ذلد ؟  حكد   هدو  فمدا  ، 95)اخليار فرتة خالل تعيبه أ  املبي  هال  حك  هو هنا تثار اليت
 . تعيبه حلك   الثاني املبي  هال  حلك  األ ل خنصص: مطلبني يف حبثه منا  تطل 

  املبي  هالك حكم :األول املطلب
 البدائ   خبطدأ  أ  املشرت  خبطأ اهلال   ق  فق  ذل  يف املتسب  باختال  ختتلف اهلال  حاال  أن
 . تباعا األمور هذ   سنتنا ل أجنيب بسب  أ  معا هما خبطأ أ 

  أجنيب بسب  اهلال  حالة :أ اًل
 . بع   تق  أن  إما القب  قب  تق  أن إما  96)أجنيب بسب  اهلال   حالة
   91)القب  قب  الواقعة اهلال  حالة -0
 تلد   أحد   علدى  اهلدال    رد ما فإذا      حت  البائ  حبو ة اخليار حم  األشياء مجي  تكون  هنا
 اليت األشياء م  أ  تعيني،له اخليار دام ما املشرت    ستطي  هالكها تبعة  تحم  البائ  فأن،ياءاألش
 . 92)البائ  على بها   رج  تهل  مل
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 ، 91)اهلدال   تبعة البائ    تحم  حمله هلال  حكمًا  نفسخ البي  فأن األشياء مجي  هلك  لو أما
 أمددا ، 333املددادة) اإلمدداراتي  القددانون ، 50) اجمللددة  51)األردنددي للقددانون بالنسددبة احلكدد  نفددس  هددو
 موجبدا    63) املدادة  يف أشار حي  املقارنة التشر عا  بقية م  تفصياًل أكثر كان فق  اللبناني املشرع
 بد  ن   احد    قد   يف مسدتحيلة  كلدها  املوجد   مواضي  أصبح  إذا التييري  املوج   سقط انه اىل
 قدابالً   حد    املواضدي   أحد   كدان  إذا انده  اىل تشدري  موجبا   60) ادةامل ان حني يف ،امل  نني م  خطأ
 .فقط فيه ال ائ  ح   تح د أ  البسيطة املوجبا  م   صب  أ   كون فاملوج  للتنفيذ
  القب  بع  احلاصلة اهلال  حالة -3
   دتعني . 53)ذلد   تبعدة   تحمد   الدذ   هدو  املشرت  فان اخليار حم  األشياء تل  إح ى هلك  فإذا
 مجيد   هلكد   لدو  مدا أ. 53)أماندة   د   عليهدا   د    الن للبدائ   األخدرى  األشدياء   درد  ان  عليه ،فيه حقه
  احد ة  دفعة اهلال   ق  ما فإذا التعاق ؟ على أم  اح ة دفعة  ق  اهلال  إن ه  هنا فنرى األشياء
 للبدائ    د ف   بدان  تزم ل انه إىل إضافة بي    املبي   ق  اهلال  الن حقه استوفى ق   كون املشرت  فان
  قد   يف مجيعا هلالكها األمانة ع  املبي  متييز إمكانية لع م اهلالكة ل شياء الكلي الثم  م  النصف
 املشدرت   حد     تعني املبي   ع  أ ال هل  الذ  الشيء فان التعاق  على اهلال  حص  لو أما.  اح 
 بتقصري  هلك  ما إذا للبائ  قيمتها  رد أن رت املش على  تعني أمانة فهي األخرى األشياء أما ، 59)فيه
 .  55)تع  ه أ 

  امل   ) البائ  خبطأ اهلال  حالة: ثانيًا
 األخدرى  األشدياء  أحد   يف حقه تعيني يف اخليار  ال ائ ) للمشرت  فان ،األشياء أح  هل  ما فإذا
 علدى   رجد   فانده  الد  اهل الشديء  اختار ما فإذا نفسه هل  الذ  الشيء ذل  كان لو حتى،العق  حم 
 ذمدة  تدربأ   ال البدائ   علدى  بقيمتده  فريجد  . األخدرى  الباقيدة  األشدياء  أسدح   اختدار  إذا أما بقيمته البائ 
 على عن ئذ   رج  منها أ ا خيتار ان للمشرت  كان األشياء مجي  هلك  لو أما. به بالوفاء إال األخري
  املصددر  العراقددي القددانون يف العامددة لقواعدد ل  فقددًا  هددذا ، 56)التعددو   يف حقدده مدد  بقيمتدده البددائ 
 حيدد  موجبددا   66) املددادة يف صددراحة احلالددة هددذ  اىل أشددار فقدد  اللبندداني القددانون أمددا  األردنددي،
 حد َ  تدأخر   بعد   أ  امل  ون خبطأ مستحياًل املوج  مواضي  أح  تنفيذ كان إذا انه املادة هذ   ضح 
 تنفيدذ  استحالة ع  الناج  الضرر  ناس  عوض بأداء أ  نًاممك بقي الذ  باملوضوع  طال  ان لل ائ 
  طالد   ان اخليدار  صداح    هدو  للد ائ   فيكدون  املد  ون  خبطأ معًا الشيئان هل  إذا أما املوضوع ذل 
 . اختيار  عليه  ق  ما بقيمة

  ال ائ )املشرت  خبطأ اهلال  حالة: ثالثًا
  كدون   عن ئدذ  خبطئه هل  الذ  الشيء تارخي أن أما للمشرت  كان األشياء إح ى هلك  ما فإذا
 احلالدة  هذ   يف،تهل  مل اليت األخرى األشياء إح ى خيتار ان أ  البائ ، ذمة  تربأ حقه استوفى ق 
 األشدياء  مجيد   علدى  اهلدال    قد   لدو  أمدا .  51)خبطئده  هلد   الدذ   الشديء  قيمدة  للبدائ    د ف   أن عليه
 األشدياء  بقيمة املشرت  على األخري   رج  البائ  ذمة تربأ  األشياء تل  إح ى يف اخليار يف فاملشرت 
  املصددر  العراقددي القددانون يف العامددة القواعدد   فدد   هددذا  52)املشددرت  خبطددأ هلكدد  الدديت األخددرى
 الدديت موجبددا   61) املددادة يف احلالددة هددذ  اىل صددراحة أشددار فقدد  اللبندداني القددانون أمددا  األردنددي،
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 هدذا  اختدار  ان بعد   الد ائ   مد   خبطدأ  مسدتحيالً  املوجد   مواضدي   أحد   تنفيدذ  اصدب   إذا انه أ ضح 
 ذمدة  برأ  الشيئني كال االستحالة تنا ل   إذا املواضي  م  ممكنًا بقي مبا  طال  ان ميكنه ال املوضوع
 . ال ائ  خيتار  ملا  فقًا الشيئني أح  قيمة ع   عوضه ان ال ائ  على  تعني امل   

      للهال أخرى حاال  -:رابعًا
 : أتي مبا تلييصها ميك  املبي  بها  هل  أخرى حاال  هنال 
   أجنيب بسب  األخرى األشياء  هلك  البائ  خبطأ األشياء أح  هل  ما إذا -0
 يف املشدرت   فريجد   البدائ   خبطأ هل  الذ  الشيء يف أما اخليار للمشرت  فان احلالة هذ  مث  ففي
 ذمدة  تدربأ   عن ئدذ  أجدنيب  بسدب   هلد   الدذ   الشديء  خيتدار  أن أ  بقيمتده  البدائ   علدى  احلالة هذ  مث 
 خبطددأ هلدد  الددذ  الشدديء خيتددار أن تقتضددي احلالددة هددذ  مثدد  يف املشددرت  مصددلحة أن  إال البددائ ،
 هل  لو أما،أجنيب بسب  اهلال  البائ  خبطأ اهلال   سب  أن  قتضي احلالة هذ  حك  أن غري،البائ 
 الثداني  الشيء يف  تح د األخري التزام فان البائ  خبطأ الثاني الشيء  هل  أجنيب بسب  األ ل الشيء
 .  51)بقيمته املشرت  عليه فريج 
  أجنيب بسب  األخرى األشياء  هلك  املشرت  خبطأ األشياء اح  هل  إذا -3
 الدذ   الشديء  خيتار أن أ  البائ  ذمة تربأ  عن ئذ خبطئه هل  الذ  الشيء يف أما اخليار فللمشرت 
 املشرت  على  رج  ان  للبائ  فان احلالة هذ  مث  يف أنه إال،أ ضا البائ  ذمة فتربأ أجنيب بسب  هل 
 علدى  اختيدار    نصد   أن تقتضدي  املشدرت   مصدلحة  فدان   عليه. األخري خبطأ هل  الذ  الشيء بقيمة
 . 61)بشيء البائ  عليه  رج  ال لكي خبطئه هل  الذ  الشيء
 
  املشرت  خبطأ خراآل  الشيء البائ  خبطأ ءاألشيا  اح هل  إذا -3
 البائ  ذمة  تربأ حقه استوفى ق   كون  عن ئذ خبطئه هل  الذ  الشيء خيتار أن ماإ املشرت  فهنا
 هدذ   مثد   يف انده  إال الشديء  ذل  بقيمة األخري على فريج  البائ  خبطأ هل  الذ  الشيء خيتار أن أ 
 . 60)املشرت      خبطأ هل  الذ  الشيء بقيمة املشرت  لىع  رج  أن  ستطي  البائ  فان احلالة

 املبي  تعيب حكم:الثاني املطلب
 أ  املشدرت   خبطدأ  أ  البدائ   خبطدأ  هي أخرى حباال   ق  أن أ  أجنيب بسب   ق  أن ماإ  63)العي 
 . بالبح  تباعا سنتنا له ما  هذا معا خبطئهما
  أجنيب بسبب احلادث العيب :أواًل

 . بع    ق  أن ماإ  القب  قب   ق  أن ماإ العي  فان،اهلال  يف ناحبث  كما

  القب  قب  احلادث العي  -0
 اختدار  مدا  فدإذا  الباقيدة  األشدياء  إحد ى  يف إمدا  اخليدار  للمشدرت   كان،األشدياء  إح ى بقي  ما فإذا
 بإنقداص  لبدائ  ا علدى   رجد   أن احلالدة  هدذ   يف للمشرت  جيو   ال البائ  ذمة فتربأ نفسه املعي  الشيء
 أما. نالضما يف حقه  سقط  هذا بإرادته املعي  الشيء اختار الذ  هو املشرت  الن العي  ق ر الثم 
 بالعيد   الدثم   إنقداص  مد   بقائده  بدني  أ  العقد   فسدخ  بدني  اخليدار  فللمشدرت   األشياء مجي  تعيب  لو
 . 63)املشرت  خيتار  الذ  للشيء بالنسبة
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 القب  بع  احلادث العي  -3
 مدادام  انده  غري،فيده  حقده    دتعني  ذلد    تحم  الذ  هو املشرت  فان األشياء إح ى تعي  ما فإذا
 البدائ   بتعدو     قدوم  أن عليده  لديس  هنا  لك  تعي  الذ  غري أخر شيء خيتار أن فيستطي  له اخليار
 بطلبهدا  ائ البد   قد   مل مدا  أماندة     البقية على تكون     الن. األخرى األشياء يف احلاص  العي  ع 
 العيد   عد   البدائ   بتعدو     لتدزم  فانده   بالتدالي  ضدمان   د   عليهدا   د    فتكدون  ذل  املشرت   رف 
  ال البدائ   ذمدة  فتدربأ  إحد اها  خيتدار  أن املشدرت   على فيتعني األشياء مجي  تعيب  لو أما. بها احلاص 
 . 69) بي    املبي   ثح العي  الن العق  فسخ أ  العي  بق ر الثم  إنقاص  طل  أن للمشرت  حي 

  للعيب األخرى احلاالت :ثانيًا

 : لي مبا أمجاهلا ميك  احلاال   هذ          

  املشرت  خبطأ احلادث العي   حالة -0
 للمشدرت   هدو  اخليدار  إن  مبا،فيده  املشدرت   حد   تعدني  املشدرت   خبطأ األشياء إح ى تعيب  ما فإذا
 قيمدة  عد   البدائ    عدوض  أن عليده  هندا   لكد   األخدرى  اءاألشدي  إحد ى  خيتدار  أن األخري هذا فيستطي 
 تعدو     عليده  إحد اها  يف اخليدار  فاملشدرت   األشياء مجي  تعيب  لو أما. املشرت  خبطأ املعي  الشيء
 . 65)األخرى األشياء يف احلاص  العي  ع  البائ 

  البائ  خبطأ احلادث العي  حالة -3
 بالشديء  أ  املعابدة  غدري  األخدرى  األشدياء  يف أمدا  باخليار املشرت  كان األشياء إح ى تعيب  ما فإذا
 الن البدائ   علدى  بدالتعو     رج  ان املعي  الشيء اختار ما إذا املشرت  ح  م   هنا،نرى، املعي 
 يف حقده  مد   إحد اها  يف باخليدار  فاملشدرت   األشدياء  مجيد   تعيبد   لدو  أمدا .  األخدري  خبطدأ  ح ث العي 
 .   66)اخليار هذا  عطيه العي  الن العق  فسخ أ  بالتعو   هحق م  العي  ق ر الثم  إنقاص

 :البائ  خبطأ األخرى األشياء  تعي  املشرت  خبطأ األشياء إح ى تعي  حالة -3
 تعي  الذ  الشيء اختار لو أما البائ  ذمة فتربأ خبطئه تعي  الذ  الشيء املشرت  اختار ما إذا فهنا
 البدائ   حد   م   كون احلالة هذ  مث  يف انه إال التعو   م  العي  ق ر الثم  إنقاص فله البائ  خبطأ
 .  61)املشرت  خبطأ تعي  الذ  للشيء بالنسبة بالتعو   املشرت  على  رج  أن

  للبائع اشرتاطه حالة يف اخليار أحكام :الثالث املبحث
 أحد   تعديني  يف حلد  ا لده  الن جهتده  مد   اال مد  غدري   كدون  العقد   فدان   62)للبائ  اخليار شرط ما إذا
  درف   أن ل خدري   لديس  منهدا  شداء  أ ا املشرت   لزم أن ذل  على بناء  ستطي  حي ،املباعة األشياء
 غري شيئا املشرت    لزم أن  ستطي  ال الوق  نفس يف البائ  أن إال جهته م  ال م با  العق  الن ذل 
  مل إحد اها  بشدراء  التدزم  املشدرت   الن العقد   عليها  رد اليت األشياء مجي  أ  العق  عليه  رد الذ 
 حينئدذ  االلتدزام  الن اخليدار  اشدرتاط  صدحة  عد م  إىل  دؤد   ذلد   خبدال    القول مجيعها بشراء  لتزم
 تعيبده  أ  املبيد   هال  حك  هو املسالة بهذ   همنا ما فان، عموما.  61)موصوفًا  ليس بسيطا سيكون
  الثداني،  املبي  هال  حلك  األ ل، خنصص:مستقلني مطلبني يف سنتنا له ما  هذا اخليار فرتة خالل
 . املبي  تعي  حلك 
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 املبي  هالك حكم:األول املطلب
 أ  املشدرت   خبطدأ  أ  البدائ   خبطدأ   قد   أ  أجدنيب  بسدب    هلد   أن أما،سابقا أ ضحنا  كما  املبي 
 . تباعًا بالبح  سنتنا له ما  هذا معا خبطئهما
 أجنيب بسبب اهلالك حالة:ً أوال

 . بع    هل  أن  أما القب  قب   هل  أن أما  املبي 

  القب  قب  احلاصلة اهلال  حالة-0
 األخدرى  األشدياء  إحد ى  بقبدول  املشدرت   إلزام  ستطي  البائ  فان،األشياء إح ى هلك  ما فإذا 
 لدو  أمدا . لد  ته مل اليت باألشياء احلالة هذ  مث  يف  رتكز االلتزام حم   الن له اخليار الن اهلالكة غري
 . 11)ذل  تبعة البائ    تحم  حمله هلال  حكما  نفسخ البي  فان األشياء مجي  هلك 

 القب  بع  احلاصلة اهلال  حالة-3
  ال اهلالد   بالشديء  أمدا  املشدرت   إلدزام   ستطي  البائ  فان القب  بع  األشياء إح ى هلك  فإذا
 لدو  أما،هالكده  تبعدة  املشدرت   فيتحمد   بيد      املبيد  هلد   الشديء  الن بشيء البائ  على األخري  رج 
 حدني  يف املشدرت   تبعتها فيتحم  اهلالكة األشياء إح ى تعيني يف باخليار فالبائ  األشياء مجي  هلك 
 مد   األخري الشطر يف أشار ق  اإلماراتي امل ني القانون ان غري  10)البائ  األخرى األشياء تبعة  تحم 
  الثداني  أماندة  األ ل هلد   التعاقد   على القب  بع  الشيئان هل  إذا )) انه اىل منه  335/3) املادة
 .  منهما ك  مث  املشرت  لزم  اح   ق  يف هلكا  ان بيعًا

 البائع خبطأ اهلالك حالة: ثانيًا

 األخدرى  األشدياء   هلكد   البدائ   خبطأ اح هما هل  أ  البائ  خبطأ األشياء مجي  هلك  ما فإذا
 البائ  التزام الن  ذل  هل  شيء خرآ قيمة للمشرت    ف  بان املزم البائ  ن كو فهنا أجنيب بسب 
 أ  البدائ   خبطدأ  سدواء  هلكد   قد   األشدياء  تلد   مد    احد ة  مدادام  األخرى األشياء يف تركز ق   كون
 األخدرى  األشدياء  بإحد ى  املشدرت    لدزم  أن للبدائ   كان األشياء إح ى هل  لو أما، 13)أجنيب بسب 
 .  فيها  13)املشرت  ح  حت د منها  اح ة إال مجيعها هلك  ذا إ. الباقية

 املشرتي خبطأ اهلالك حالة -:ثالثًا

  يف املشرت  خبطأ هل  الذ  الشيء يف أما باخليار فالبائ ،املشرت  خبطأ األشياء أح  هل  ما فإذا
 الباقيدة  األخدرى  األشدياء  إحد ى  خيتدار  ان أ  البدائ   ذمة  تربأ د نه استوفى ق  األخري  عترب احلالة هذ 
  19)خبطدددأ   هلد   الددذ   الشديء  قيمددة  بضمان األخري على   رج  للمشرت     فعها تهل  لدد  اليت
   عتدرب  اهلالكدة  األشدياء  تلد   إحد ى  خيتدار  أن فللبدائ   ،األشدياء  مجيد   هلكد   لو أما  املشرت  أ )
 األخرى األشياء قيمة بضمان املشرت  على األخري هذا   رج  البائ  ذمة  تربأ ل  نه مستوفيًا املشرت 
 أم  16)القددب  قبدد  ذلدد  أكددان سددواء ذلدد   15)األخددري فيتحمدد  املشددرت  خبطددأ هلكدد  ألنهددا اهلالكددة
 .  11)بع  
 بددني التمييددز فيجدد  أجددنيب بسددب  األخددر الشدديء  هلدد  املشددرت  خبطددأ األشددياء هلكدد  لددو أمددا 
 :حالتني
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 فدان  أجدنيب  بسب  الشيء هال  م  اسب  هو املشرت  خبطأ  اهلال الشيء كان إذا :األ ىل احلالة
 باإلضدافة  ذمتده  فتدربأ  أجدنيب  بسدب   هل  الذ  الشيء يف أما اخليار يف  كون احلالة هذ  مث  يف البائ 
 الدذ   الشديء  خيتدار  أن أ  خبطئده  هلد   الدذ   الشديء  قيمدة  بضدمان  املشرت  على الرجوع يف حقه إىل
 بسددب  هلدد  الددددذ  الشدديء قيمددة بضددمان إليدده  رجدد  أن د ن البددائ  ذمددة فتددربأ املشددرت  خبطددأ هلدد 
 . 12)أجنيب
 فدان  املشدرت   خبطأ الواق  اهلال  م  اسب  هو أجنيب بسب  الواق  اهلال  كان إذا :الثانية احلالة
 بسدب   األ ل الشديء  بهدال   ألنده  البدائ   ذمدة   تدربأ  د نده  اسدتوفى  قد    كون احلالة هذ  مث  يف األخري
 . 11)املشرت  خبطأ هل  الذ  الثاني، الشيء يف تركز ق  البائ  التزام  كون أجنيب

 املبي  تعيب حكم :الثاني املطلب
 باخليدار،ففي   تعلد   فيمدا  إال السداب   املبحد   يف ذكرندا   ملدا  ةمشابه تكون تكاد املبي  تعي   حالة
 أن أمدا  العيد   فدان   عمومداً  ائ للبد   كدون  اخليدار  فدان  هندا  أمدا  للمشدرت   كان اخليار فان األ ىل احلالة
 .تباعًا حالتني يف بالبح  سنتنا هلا أخرى حباال   ق  أن أ  أجنيب بسب  حي ث

  أجنيب بسبب احلادث العيب :أواًل

 . بع   حي ث أن  إما القب  قب  املبي  يف حي ث أن أما هنا  العي 

  القب  قب  احلادث العي  -0
 املعي  الشيء يف أ  األخرى األشياء أح  يف أما باخليار البائ ف،األشياء تل  إح ى تعي  ما فإذا 
 الن البي  فسخ أ  العي  ق ر الثم  إنقاص م  املعي  الشيء قبول يف احل  للمشرت  هنا  لك  نفسه
 خيتار  الذ  الشيء قبول يف أما باخليار فاملشرت  األشياء مجي  تعيب  لو أما. اخليار هذا  عطيه العي 
 .  21)البي  فسخ طل  أ  العي  ق ر الثم  إنقاص م  البائ 

  القب  بع  احلادث العي  -3
 علدى   رجد    ال املشدرت   فيتحملده  املعي  الشيء يف أما باخليار فالبائ  األشياء أح  تعيب  ما فإذا
 األشدياء  بإحد ى  أ  املشدرت   بيد    املبيد   حد ث  العيد   الن البيد   فسخ طل  أ  الثم  بنقصان البائ 
 املعيد   الشديء  علدى  بدالتعو    املشدرت   علدى   رجد   أن البائ  ح  م  هنا  لك  املعابة غري رىاألخ
 أن غدري  مد   ذمتده   تدربأ  األشدياء  تلد   إحد ى  حت  د   يف باخليدار  فالبائ ،األشدياء  مجي  تعيب  لو أما.
 حيد   ال  كدذل   ، 20)البيد   فسدخ  طلد   أ  العيد   قد ر  الدثم   إنقاص طل  يف احل  للمشرت   كون
 للمشدرت    نسد   مل مدا  األخدرى  األشدياء  يف احلاص  العي  ع  بالتعو   املشرت   طال  أن لبائ ل
 . التعم  أ  التقصري

 للعيب األخرى احلاالت :ثانيًا

 حبثناهمدا  أن  سدب   معا كالهما أ  البائ  أ  املشرت  خبطأ فيها العي  حي ث أن أما احلاال   هذ 
 بنظدر  األخدذ  مد   لتكرارهدا  داعي  ال حنيلها  اليه الساب  حلك ا نفس هو  حكمها الساب  املبح  يف
 مدا  إذا احلكد   نفدس  إىل التوص  ميك   عليه املشرت  م  ب ال للبائ   كون فيها اخليار أن إىل االعتبار
 . باخليار املشرت  حم  البائ   ضعنا
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 التعيني خليار الرجعي األثر فكرة :الرابع املبحث 
 حيد دها   23)معيندة  مد ة  يف مقيد   هدو  بد   مطلقدا  لديس  اخليار هذا استعمال سابقا،بان أ ضحنا لق 
 فيهدا  خيدار    ستعم  أن،املشرت  أم البائ  أكان اخليار،سواء صاح  خالهلا م    ستطي  املتعاق ان
 . باخليار للقول جمال فال امل ة انتف  فإذا
 التعديني  هدذا  اثدر  إن فهد   العق  يف احمل دة األشياء أح   اختار خيار  اخليار صاح  اختار ما  إذا
 سديارة  أخر م  شيص اشرتى ما فإذا.  اخليار استي ام حني م   ستن  أم العق  إبرام حني م   ستن 
 فهد   السديارة  املشدرت    اختدار  أسدبوع  خدالل  أحد ها  يف للمشدرت   اخليدار   اشدرتط  قطار أ  جمم ة أ 
  ؟ اخليار يف حقه استي ام حني م  آم العق  إبرام حني م  ميتلكها
 إىل التطرق ع  سكت  ق  إنها لوج نا األخرى املقارنة  التشر عا  العراقي املشرع إىل رجعنا لو
 .األطرا  اتفاق  اىل الفقه  اىل العامة للقواع   ب  ، ما على،حكمها تاركة املسالة هذ 
 فكدرة  خبصدوص  يدة الفقه اآلراء لبيان خنصصه األ ل: مطلبني املبح  هذا يف سنتنا ل فإننا  عليه
 .منها الراج   بيان املتق مة اآلراء مناقشة فيه فنتنا ل الثاني املطل  أما.اخليار هلذا الرجعي األثر

 التعيني خليار الرجعي األثر بشان الفقهية اآلراء:األول املطلب
 اهلدذ   الرجعدي  األثدر  فكدرة   عدارض  األ ل :فدر قني  إىل املسدالة  هدذ   يف منقس  القانوني الفقه أن
 . تباعًا بالبح  الرأ ني هذ   م  ك   سنتنا ل الفكرة هذ  فيؤ   الثاني أما اخليار،
 التعيني خليار الرجعي األثر لفكرة املعارضون: أواًل

 مد   أثدر    سدتن   بد   رجعدي  اثدر  أ  اخليار هذا استعمال يف ليس بأنه  23)االجتا  هذا أصحاب  رى
 هذا قب  ألنه باملبي  املشرت  ح   تعل  اخليار استي ام  ختار م  انه  ر ن حي  اخليار استي ام حني
 لصداح   مدرت     األمدر  أحد ها  يف بد   اخليدار  موضدوع  األشدياء  كد   يف ح  أ  ل خري ليس التار خ
 أصدحاب    علد   رجعدي  ال فدور   اثدر  ترتد   التعيني مت ما األشياء،فمتى تل  إح ى تعيني يف اخليار
 تعديني  يف  لديس  االلتزام حمل  تعيني مبثابة هو اخليار هذا استي ام بان لبالقو املتق م رأ ه  االجتا  هذا
 . رجعي اثر أ  احمل  هذا
  :أهمها نتائ  ع ة الرأ  هذا على   رتت 
 أن قبد   للغدري  بيعدا  اخليدار  حمد   األشدياء  أحد   يف البدائ    تصر  للمشرت  اخليار كان ما إذا -0
 مشرت ه م  الشيء هذا  سرتد أن للمشرت  ليس فهنا املبي  ءالشي ذل  اختيار يف خيار  املشرت   باشر
 . املشرت  ملكية قب  إليه انتقل  األخري ملكية الن اجل   
 حمد   األشدياء  إلحد ى  املشدرت   اختيدار  قب  البائ   أفلس أ ضا للمشرت  اخليار كان ما  إذا -3
 األم  له مالكا  عترب ال ألنه لتفليسةا م  عليه اختيار   ق  الذ  الشيء  سرتد أن ل خري فليس اخليار
 . البائ  دائين بقية فيه   شاركه املالية  البائ ) امل    ذمة يف الشيء هذا في خ ،العق  حني
 يف اخليدار  اسدتي ام  قبد   اخليدار  حم  الشيء على البائ  جير ها اليت التصرفا  مجي  تسر  -3
 مدا  متدى  املشدرت   حد   يف فيسر  للغري رهنه أ  هبته  أ الشيء هذا ببي  البائ  قام ما فإذا املشرت  ح 
 . الشيء هذا يف خيار  استي م
 . العق  انعقاد حني ألم  اخليار استي ام حني األم  للمشرت  ملكا املبي  مثار تكون ال -9
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 التعيني خليار الرجعي األثر بفكرة القائلون: ثانيًا

 العقد   إبدرام  حدني  مد    نصر  رجعي اثر ياراخل هذا الستي ام أن  29)االجتا  هذا أصحاب   رى
 الشديء  ملكيدة  فدان  ذلد    علدى . اخليدار  اسدتي ام  حني م ،الساب  الرأ  أصحاب ذكر كما  ليس،
   علدد . اخليددار اسددتي ام حددني مدد  ال العقدد  حددني مدد  املشددرت  إىل تنتقدد  االختيددار عليدده  قدد  الددذ 
 شرط على معل  عق  مبثابة هو باخليار املقرتن  العق أن م  بالقول املتق م رائيه  االجتا  هذا أصحاب
 مد   رجعددددي  بدأثر  حكمده   سددرى  الشدرط  حتق  ذل   تحق  ما فمتى،االختيار حالة حتق  هو  اقف
  هدذ   األ ل الدرأ   أصدحاب  رتبهدا  الديت  النتدائ   عكس الرأ  هذا أصحاب   رت . 25)العقددد  حني
 :هي النتائ 
 أن قبد   للغدري  بيعداً  اخليدار  حم  األشياء إح ى يف البائ  صر  ت للمشرت  اخليار كان ما إذا -0
 مشدرت ه  مد   الشديء  هدذا   سدرتد  أن املشدرت   حد   م  فهنا الشيء ذل  اختيار يف خيار  املشرت   باشر
 . رجعي بأثر انتقل  له املشرت  ملكية الن اجل   
 حمد   األشدياء  إلحد ى   املشدرت  اختيدار  قب  البائ   أفلس أ ضا للمشرت  اخليار كان ما  إذا -3
 بدأثر  مالكدا   عتدرب  ألنده  التفليسدة  مد   عليده  اختيدار    ق  الذ  الشيء  سرتد أن األخري ح  فم  اخليار
 بقيدة  فيه  شاركه  ال املالية  البائ ) امل    ذمة يف الشيء هذا   خ  ال  بالتالي العق  حني م  رجعي
 . البائ  دائين
 يف اخليار استي ام قب  اخليار حم  الشيء على البائ  ر هاجي اليت التصرفا  مجي  تسر  ال -3
 . رجعي بأثر العق  حني م  مستن ة هلا ملكيته الن املشرت  ح 
 . اخليار استي ام حني م  ال العق  انعقاد حني م  للمشرت  ملكا املبي  مثار تكون -9

 منها راجحال وبيان الرجعي األثر بشان الفقهية اآلراء مناقشة :الثاني املطلب
 أراء اسدتعراض  خدالل   مد   التعديني  خليار الرجعي األثر مسالة حول رأ ني هنال  أن الحظنا لق 
 الرأ  أصحاب بان لنا  ب   الذ  فالذ ،رأ ه ل ع  استعرضها اليت احلج  على  التعر  فر   ك 
 ال العقد   إبرام حني م   نصر  الذ  الرجعي األثر اخليار هلذا أن حي ،رأ ينا يف األرج  ه  الثاني
 . اخليار استي ام حني م 
 العمليدة  القيمدة  م  سيقل  انه إىل إضافة قبوهلا ميك  ال نتائ  إىل سيؤد  تق م ما عكسب  القول
 . األ ل الرأ  أصحاب م  رجحانًا األكثر ه  الثاني الرأ  أصحاب إن فنرى  عليه،اخليار هلذا
 مد   الثاني الرأ  أصحاب م  البع  إليه ذه  ما م  ف نت ال إننا إال،رأ نا هو تق م ما كان  إذا
 مبد ة   قدرتن  ال الشدرط  الن  ذلد  ، اقف شرط على معل  عق  هو التعيني خيار م  املقرتن العق  أن
  مفهدددوم  تندددافى مدددا كذل ، هدددذا الوقدددوع حمقددد   هدددو مبددد ة مقدددرتن هندددا  اخليدددار،األج  عكددس 
 أما ال مًا صحيحًا كان ال ائ  إرادة على معلقًا نكا ما إذا الواقف الشرط بان ذل  إىل أضف،الشرط
 خبيدار  املقدرتن  العقد   مد    تفد   ال مدا   هدذا ،معًا  التصدر   الشدرط  بطد   امل    إرادة على عل  ما إذا
 .التعيني
 مد    احد ة  يف احلد   لده  املشدرت   أن هدو  برأ ندا،  اخليدار،  هلدذا  الرجعدي  األثدر  ترب در  فيمك   عليه
 هدو  هندا   اخليار،معينة م ة خالل إح اها حت    يف خبيار  اقرتن   اح   عق يف عين  أشياء جمموعة
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 األخدذ  مد   العقد   إبدرام  حلظدة  مندذ  املبي  املشرت  مل  الشرط حتق  ما فمتى له منشأ ال للح  كاشف
 نفدس  التعديني  خليدار  الرجعدي  األثر فكرة على فيرتت   عليه.  األمور م  ذكر  تق م ما االعتبار بنظر
 :هي النتائ   هذ  الثاني للرأ  سوقنا عن  ذكرناها اليت النتائ 
 . اخليار استي ام حني م  ال العق  إبرام حني م  املشرت  إىل الثمار ملكية تنتق  -0
 االختيدار   دت   أن قبد   املبيد   علدى  البدائ   جير هدا  الديت  التصدرفا   املشدرت   حد   يف تسر  ال -3
 ال العقد    قد   منذ مستن ًا أصب  ملكه الن كان     أ  م  املبي  الشيء اسرتداد املشرت    ستطي 
 . اخليار  ق  م 
 اختيدار    قد   مدا  إذا االختيدار  قبد   الشيء على املشرت  جير ها اليت التصرفا  مجي  تص  -3
 .به تصر  الذ  الشيء نفس على
 ختدار  ا الدذ   الشديء  اسدرتداد  يف احلد   فللمشدرت  ،اخليار استي ام قب  البائ  أفلس ما إذا -9
 . البائ  دائنو  شاركه أن د ن م  التفليسة م  إخراجه   ستطي 

 اخلامتة
 : لي  كما  املقرتحا  النتائ  أه  اىل التوص  ميك  حبثنا خالل م 
 النتائج: أواًل
 االلتدزام  عندوان  حتد   التعديني  خليدار  عامدة  نظر ة  ضع  ق  البح  موضوع التشر عا  ان -0
 يف التيديري    املوجد   األردندي  القدانون  يف احملد   يف  التيديري   املصر  قيالعرا التشر   يف التييري 
 كافدة  يف عامدة  نظر دة  تكدون  ان منهدا  أراد  إنها  عين  هذا االلتزام، أحكام باب يف اللبناني التشر  
 عليده  سدار  مدا  علدى  جر داً  البيد   عق  يف أحكامه نظما  اللذ  اراتياإلم  القانون  اجمللة خبال  العقود
 .احلنفي لفقها
 مدد   كدان  التعديني،  خليدار   الغربيددة اإلسدالمية  التسدميتني  بدني  دمدد  قد   العراقدي  املشدرع  ان -3
 .اخليار هلذا اإلسالمية التسمية على االقتصار األفض 
 كلدها  اخليدار  حمد   األشدياء  هال  أحكام ملسألة البح  موضوع التشر عا  معظ  تتطرق مل -3
 يف للهال  عابرة إشارة أشار  بعضها ان حني يف اجملال هذا يف العامة ع بالقوا اكتف   إمنا بعضها أ 
 .فقط للم    اخليار كان إذا ما حالة
 التشدر عا   يف اخليدار  حمد   األشدياء  يف احلاص  العي  ألحكام صرحية إشارة أ  هنا  ليس -9
 تطرقد    الديت  ةاجمللد  خبدال   العامدة  القواعد   ألحكدام  األمدر  تركد   إنهدا   عين  هذا البح  موضوع
 .األحكام تل  لبع 

 املقرتحات: ثانيًا
 املد ني  القدانون  مد   األ ل الفدرع  الثداني  الفصد   يف الدواردة   التييري  االلتزام) عبارة إلغاء -0
 الفقه يف الواردة التسمية م   مقتبس ملضمونه اقرب كونه  التعيني خيار) عبارة على  اإلبقاء العراقي
 .اإلسالمي
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 األكثدر  النطداق  كونده  البيد   عقد   يف  حت   ًا املسماة العقود باب يف اخليار هذا امأحك تنظي  -3
 ذلدد  علددى سددار  كمددا لاللتددزام العامددة النظر ددة جمددال يف إ ددراد   عدد م اخليددار هلددذا  تطبيقددًا مشددواًل
 .البح  موضوع التشر عا 
  عد م  اخليدار  هدذا   تنظ اليت النصوص يف تعيبها أ  اخليار حم  األشياء هال  أحكام تنظي  -3
 رمبا أ  القاضي  اجتهاد فه  حس  خمتلفة األحكام تأتي ال كي لاللتزام العامة النظر ة اىل األمر تر 
 .اخليار هذا حم  الواقعة تنظ  عامة نظر ة  جود لع م األحيان بع  يف للحك  التوص  ع م
 الفقده  مد   األخدذ  م عد   اإلسدالمي  الفقده  م  أحكامها البح  موضوع التشر عا  اقتباس -9
 مدذه   كد   مد   حكمداً  األفضد   اخدذ  بد   معدني  مبدذه   التقيد   ع م االعتبار بنظر األخذ م  الغربي
 .  اخليار هلذا تفصيلية أحكام   ض 

 البحث هوامش
 .اإلسالمي الفقه م  تسميته يف مقتبس  هو -0
 .الغربي الفقه م  تسميته يف مقتبس  هو -3
 .302ص ا  ،الر بكر بىأل الصحا  خمتار -3
 ،0121 العربيددة،  للجامعددا  النشددر  دار مطدداب  االلتددزام، أحكددام : مددرقس سددليمان.د -9
 3654ص
 للنشر، الثقافة دار مكتبة امل ني، القانون يف احل  آثار االلتزام، أحكام الفار، القادر عب .د -5
 3654ص ،0111 الرابعة، الطبعة
 ،0191  العدداني، السددر ان مطبعددة  ل،األ اجلددزء اجمللددة، شددر  القاضددي، مددنري األسددتاذ -6
 3114ص
 االلتدزام،  أحكدام  ،الثداني  اجلدزء  املد ني،  القدانون   آخدر ن،  البكدر   البداقي  عبد   األستاذ -1
 الدددر اق عبددد .د  كدددذل . 011ص ،0121 العلمدددي،  البحددد  العدددالي التعلدددي    ارة مطبعدددة
  التو  د ،   النشدر  للطباعدة  فكدر ال دار الرابد ،  اجلدزء  اإلسالمي، الفقه يف احل  مصادر السنهور ،
 3054ص طب ، سنة بدددد  ن
 اسدد   أ  طبد   سدنة  ذكدر  بد  ن  األ ىل، الطبعة االلتزام، مصادر اجلمال، حمم  مصطفى.د -2
 3114ص املطبعة،
 العليدا  ال راسدا   طلبدة  علدى  ملقداة  حماضدرا   جمموعدة  التعيني، خيار جرب، كا   عز ز.د -1
  .مطبوعة غري) 0111-0116 ال راسي للعام القانون كلية -باب  جامعة - اخلاص القانون)
 .أعال  املرج  -01
 اىل  نتقدد  التعدديني خيددار)) ان علددى العراقددي املدد ني القددانون مدد   311) املددادة نصدد  -00
 له م  ما  فإذا  ورث، ال الشرط خيار)) ان على القانون هذا م   503) املادة  نص  ،  الوارث
   .خيار  سقط اخليار
 نظر ددة الثدداني، اجلددزء املدد ني، القددانون شددر  يف الوسدديط السددنهور ، الددر اق عبدد .د -03
 2504ص طب ، سنة ب  ن بري  ، العربي، الرتاث إحياء دار االلتزام،
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 0134-013ص ساب ، مرج   آخر ن، البكر  الباقي عب  األستاذ -03
 ساب ، مرج  الثال ، جلزءا امل ني، القانون شر  يف الوسيط السنهور ، الر اق عب .د -09
 0124ص
 1164 بن  ساب ، مرج  الراب ، اجلزء الوسيط، السنهور ، -05
 0134ص ساب ، مرج  آخر ن،   البكر  الباقي عب  األستاذ -06
 املدد ني القددانون مدد   900) املددادة تقابلددها العراقددي املدد ني القددانون مدد   313/0) املددادة -01
 .األردني
 0124 بن  ساب ، مرج  الراب ، اجلزء هور ،الوسيط،السن الر اق عب .د -02
 0614ص ساب ، مرج  الفار، القادر عب .د -01
 .013بن  الثاني، اجلزء االلتزام، أحكام غامن، إمساعي .د -31
 كدددذل . 332 بنددد  ،0112 العربدددي، الفكدددر االلتدددزام،دار أحكدددام سدددلطان، أندددور.د -30 
 يف االلتدزام  نظر دة  سدتي ،  أبدو  حشم  امح .د  كذل. 162 بن  ساب ، مرج  مرقس، سليمان.د
 6164 بن  ،0113 العربي، الفكر دار املصر ، امل ني القانون
 3324ص ساب ، مرج  سلطان، أنور.د -33
 كدذل  . 011ص ،0110 العربدي،  الفكدر  دار االلتزام، أحكام الناهي، ال    صال .د -33
 عبد  .د. 3559 بند   طبد ،  سدنة  بد  ن  لعربي،ا الرتاث إحياء دار االلتزام، أحكام سر ر، شكر .د
 3054ص ساب ، مرج  الراب ، اجلزء اإلسالمي، الفقه يف احل  مصادر السنهور ، الر اق
 االتفداق  اىل احلاجدة  د ن القدانون  حبكد   تثبد   خيدارا   األ ل: نوعني على اخليارا  ان -39
 العقد   يف اشدرتاطها  جيد   خيدارا   ي، الثدان  العي ،  خيار الرؤ ة كييار املتعاق    بني مسبقًا عليها
 . الشرط  خيار التعيني كييار
 االلتدزام  حمد    كدون  ان  لدزم ))  انده  علدى  العراقدي  املد ني  القانون م   032) املادة نص  -35
 فالعقد   املتقد م  النحدو  علدى   عدني  مل احملد   كدان  فإذا -3........ الفاحشة للجهالة نافيًا تعيينًا معينًا
 .  باط 
 مدد   ستشددف ألندده الع ليددة األحكددام جملددة    اللبندداني املصددر  املشددرع اجتددا  نفددس  هددو -36
 .ذل  على فيها صراحة  نص مل  ان اخليار هذا اشرتاط نصوصها
 1694 بن  ساب ، مرج  مرقس، سليمان.د -31
 .الز    املذه  رأ   هو -32
. 316ص ساب ، ج مر اجلمال، حمم  مصطفى.د انظر. احلنفي املذه  رأ  م  املقتبس -31
 الراب ، اإلسالمي،اجلزء الفقه يف احل  مصادر السنهور ، الر اق عب .د انظر اخليار، هذا  تفاصي 
 مد   أكثدر  يف التعديني  خيدار   درد  ان جيدو   ان القاضدي  مدنري  األسدتاذ   رى بينما. 305ص ساب ، مرج 
  هددي الددثالث علددى تز دد  قدد   الدد نو العلددو يف الدد رجا  بددان بددالقول هددذا رأ دده   ددربر أشددياء ثالثددة
 3114ص ساب ، مرج  القاضي، منري انظر ، األدنى -األ سط -األعلى)
 . اللبناني  املصر  العراقي امل نية القوانني يف كما العامة للنظر ة  فقًا -31
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 .ساب  مرج  جرب، كا   عز ز.د -30
 3964 بن  ساب ، مرج   سر ر، شكر .د -33
 0104ص ساب ، مرج   آخر ن،  البكر الباقي عب  األستاذ -33
 3334 بن  ساب ، مرج  سلطان، أنور.د -39
 0564ص ساب ، مرج  الفار، القادر عب .د -35
 .العراقي امل ني القانون م   311) املادة م   0) الفقرة انظر -36
  .301) املادة الع لية األحكام جملة  كذل  األردني، امل ني القانون م   912) املادة -31
 موجبددا   69)  املددادة املصدر   املدد ني القددانون مد    316) املددادة إليدده أشدار   مددا  هدذا  -32
 .لبناني
 .العراقي امل ني القانون م   311) املادة م   3) الفقرة -31
 .املصر  امل ني القانون م   316) املادة م   0) الفقرة -91
 . املصر امل ني القانون م   316) املادة م   3) الفقرة -90
 بدداب يف  رد ألندده بذاتدده مسددمى بعقدد  تقييدد   د ن مطلقددًا جدداء القددانون يف اخليددار هددذا ان -93
  كدون  ان منده  أراد  اللبنداني   األردني  املصر  العراقي املشرع ان  عين  هذا لاللتزام العامة النظر ة
  ذل  البي   لعق البح  سنيصص إننا إال الصلة ذا  العقود مجي  على أحكامه تنطب  عامة نظر ة
 املدذه   فقده  مد   املقتبسدة  الع لية األحكام مبجلة ح ى ما  هو اخليار هلذا شيوعًا األكثر التطبي  ألنه
 اقتدبس  الدذ   اإلمداراتي  املعدامال   قدانون  فعد    كدذل   البيد ،  عقد   علدى  اخليار هذا ترد ان احلنفي
 موضدوع  امل نيدة  القدوانني  يف دةالدوار   الد ائ  )  عبارة ع  سنستعي   عليه. اجمللة م  أحكامه معظ 
 أ ضداً   نسدتعي    العقد   حمد  ) بداملبي    البائ ) للم    دائنًا هو األخري كون  املشرت ) بعبارة البح 
 .هذا حبثنا يف  رد أ نما باملبي  للمشرت  م  نًا هو األخري كون  البائ ) بعبارة  امل   ) عبارة ع 
 ان أما اخليار هذا فان العراقي امل ني القانون م   312) املادة  ف  انه اىل اإلشارة   نبغي -93
. الدبع   ذلد   اىل ذهد   كمدا  عنهما، ألجنيب اشرتاطه جيو   ال فقط لل ائ  أ  فقط للم     شرتط
 0114ص الثاني، اجلزء االلتزام، أحكام الذنون، علي حس .د انظر،
 اىل اإلماراتي املعامال  قانون تطرق لق . 311ص ساب ، مرج  القاضي، منري األستاذ -99
 لده  ملد   ال م غري  كون البي  عق  ان اىل منه  333) املادة فدددي أشددددار فق  البي  عق  على التعيني اثر
 .فيه مت فيما ال مًا العق  اصب  داللة أ  صراحة اخليار مت فإذا احل  هذا إعمال ختيري اخليار ح 
 التعيد   أ  اهلدال   حلكد   التطدرق  عد   بحد  ال موضدوع  امل نيدة  التشر عا  معظ  سكت  -95
 مسدتعينني  البحد   هدذا  يف سدنيوض  فإنندا   عليه اخلصوص بهذا العامة بالقواع  اكتف  ألنها  ذل 
 .املوضوع على أحكامها  تطبي  العامة بالقواع 
 نشأ ق  الضرر ان الشيص اثب  إذا )) بأنه العراقي امل ني القانون م   300) املادة نص  -96
 خطدأ  أ  الغدري  فعد   أ  قداهرة  قدوة  أ  فجدائي  حدادث  أ  مسا  دة  كآفدة  فيده  لده   د   ال أجنيب  سب ع 
 انظر املادة هذ   لشر  ،  ذل  غري على اتفاق أ  نص  وج  مل ما بالضمان، ملزم غري كان املتضرر
 فع  ك  بأنه األجنيب السب  البع    عر . بع ها  ما 59ص ساب ، مرج  احلكي ، اجملي  عب .د
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 سعي .د انظر، للتفاصي . مستحياًل الضار العم   قوع من  جع  ق    كون إليه  نس  ال حادث  أ
 ،3113 بدري  ،  -العربيدة  النهضدة  دار األ ل، اجلدزء  املد ني،  االلتزام مصادر السالم، عب  سع 
 3114-312ص
 .بع   املشرت  قبضه  مل البائ  بي   زال ال املبي  ان أ   القب  قب ) بعبارة  قص  -91
 املدد ني القددانون مدد   591/0) املددادة ان جندد  البيدد ، بعقدد  اخلاصددة ل حكددام رجعنددا فلددو -92
  ال البدائ   علدى   هلد   املشدرت    قبضده  ان قبد   البدائ      يف املبي  هل  إذا )) انه اىل أشار  العراقي
 ملكيددة انتقلدد  إذا))  اندده اىل القدانون  هددذا مدد   932) املددادة  أشدار   ،  .....املشددرت  علددى شديء 
 .  ....ضمان    التسلي  قب  الق    املال     كان  بعق  الشيء
 اخلطدأ  بدني  السببية العالقة النتفاء بالتعو   البائ  على  رج  ان املشرت   ستطي  ال  هنا -91
 . الضرر
 حي  اخليار هذا يف اهلال  أحكام اىل صراحة تطرق ق  األردني امل ني القانون ان  الحظ -51
  لدزم  ان له كان     يف الشيئني أح   هل  للم    اخليار كان إذا))  انه اىل منه  901) املادة يف أشار
 املدادة  شدطر  ب ا دة  يف الدوارد  الدنص  مد   متامداً   نطبد    هدو  ،  العقد   بطد   معًا هلكا  ان الثاني ال ائ 
 كدون  حالدة  يف تطبيقده  اىل  نصدر   أعدال   الدنص   داهر  كدان   إذا. العراقدي  امل ني القانون م   310)
 حسد    الد ائ  )للمشدرت   اخليدار  كدون  حالدة  يف احلكد   نفس تطبي  هو الراج  ان أ اًل للبائ  اخليار
 0514ص ساب ، مرج  الفار، القادر عب .د انظر،. الشرا  بع  توضي 
 كدذل  . 352ص ،0131 دمشد ،  الع ليدة،  األحكدام  جملة شر  احملاسين، سعي  حمم  -50
 ،0115 العلميددة، البحددوث دار الكددو يت، املدد ني القددانون يف البيدد  عقدد  شددر  ،الصددرا  عبدداس.د
 3994ص
 املدد ني القدانون  مد    310/0) املددادة مد   األخدري  الشددطر مد   استيالصده  ميكدد  مدا   هدذا  -53
 الشيئيني م  بواح   تعل  فيما  لو اهلال  ع  مسؤ اًل امل    كان إذا )) انه اىل أشار  اليت العراقي
 .األردني امل ني القانون م   901/3) املادة  تقابلها.   هل  شيء آخر قيمة   ف  ان لزمًام فيكون
 .العراقي امل ني القانون م   932  )591) املادتني لنص امليالفة مفهوم حس  -53
  د   يف أماندة  تكدون   بالتدالي  النظر سوم على  قب  ما حك  هو باعتقادنا، حكمها، الن -59
 الديت  العراقدي  امل ني القانون م   592) املادة مضمون حس  تع  د ن هل  إذا ها ضمن فال القاب 
 لزمده  القداب    د   يف ضداع  أ  هلد   إذا الدثم   تسدمية  مد   الشدراء  سدوم  على  قب  ما ان اىل أشار 
  فقداً  أمدا . موصو  التزام فهو التعيني خيار أما البسيط، االلتزام على تنطب  احلالة هذ  الن الضمان
 املشدرت    د   يف تعيد   أ  املبيد   أحد   هلد   لو انه اىل صراحة أشار  إنها فنج  الع لية األحكام جمللة
 علد   فدان  الثالثدة  مد   اثندان   د    يف تعيد   أ  هلد    إذا املسدمى  مثنده  أداء فيلزمده  املبي  هو كونه تعني
 مل  ان أمانة الباقي الن آخر شيء عليه  ليس مثنه  لزم املبي  كونه تعين التعي  أ  اهلال  يف الساب 
 فيده  امليدري  كدان  لدو  احلكد    كذل  املتعيبني أ  اهلالكني م   اح  ك  مث  نصف  ضم  الساب   عل 
 الن منهددا  احد   كدد  ثلد    ضدم   املشددرت  فدان  السدداب ،  علد    مل تعيبد   أ   هلكدد  أشدياء  ثالثدة 
 فيلدزم  مبيعداً  كونده   دتعني  انده ف الساب  عل  لو أما قطعًا مضمون  الثل  األمانة ع   تميز مل املضمون
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 بغري  ضم  ال األمني   بي   أمانة حينئذ النهما اآلخر   اهلالكني ع  عليه شيء  ال مثنه أداء املشرت 
 3104-311ص ساب ، مرج  القاضي، منري األستاذ انظر،.  التقصري التع  
 الرابد ،  اجلدزء  الوسيط، السنهور ،.د كذل . 359ص ساب ، مرج  سلطان، أنور.د -55
 األسدتاذ  كدذل   اإلمداراتي،  امل ني القانون م   333/0) املادة انظر كذل . 010 بن  ساب ، مرج 
 طبد ،  سدنة  بد  ن  للمال دني،  العلد   دار بدري  ،  األحكدام،  جملدة  شر  يف احلكام درر حي ر، علي
 3524ص
 3534 بن  ساب ، مرج  سر ر، شكر .د. 33ص ساب ، مرج  مرقس، سليمان.د -56
 3534 بن  ساب ، مرج  سر ر، شكر .د -51
 3114ص ساب ، مرج  سلطان، أنور.د -52
 العراقي امل ني القانون م   310/0) املادة يف األخري الشطر حك  م   فه  الذ  ان غري -51
 ملزمداً   كون احلالة هذ  مث  يف م  نًا باعتبار  البائ  بان األردني امل ني القانون م   901/0)  املادة
 .هل  شيء آخر قيمة للمشرت   ف   ان
 اهلددال  ان افددرتاض  علددى العامددة للقواعدد  تطبيقددًا أحكددام مدد  فصددلنا  مددا حسدد   هددو -61
 فهندا  األ ل الثداني  سدب   لدو  أمدا  أجدنيب،  بسدب   احلاصد   اهلدال   م  اسب  هو املشرت  خبطأ احلاص 
 .البائ  ذمة  تربأ خبطئه اهلال  املبي  يف املشرت  ح   تح د
 اهلال  أحكام مجي  ان مالحظة م  سابقًا، ذكرنا  ما حس  العامة للقواع  تطبي  و ه -60
 قدد  العراقددي املد ني  القددانون مد    3 ،351/0) املددادة ان حيد   العددام النظدام  مدد  ليسد   الددذكر مدارة 
 كد   مد   املد     إعفداء  أ  القاهرة  القوة الفجائي احلادث تبعة امل     تحم  ان على االتفاق أجا  
 .اجلسي  خطئه أ  غشه ع  تنشأ اليت إال التعاق   التزامه تنفيذ ع م على ترتت   ليةمسؤ
 مث   نقص ما )) بأنه العي  معنى العراقي امل ني القانون م   552/3) املادة ح د  لق  -63
 املبيدد  أمثددال يف الغالدد  كددان إذا صددحي  غددرض بدده  فددو  مددا أ  اخلددربة  أربدداب التجددار عندد  املبيدد 
 .  ....ع مه
 فقد   اجمللدة  أمدا  العراقدي،  املد ني  القانون م   560)  املادة  552/0) للمادة تطبي   هو -63
  بدني  املعيد   غدري  اخذ بني خمريًا املشرت  كان فيه امليري م   اح  القب  قب  تعي  لو انه اىل أشار 
 3114ص ساب ، مرج  القاضي، منري األستاذ انظر،. البي  تر 
 .العامة قواع لل تطبي   هو -69
 .العامة للقواع  تطبي   هو -65
 .العامة للقواع  تطبي   هو -66
 فددددي اهلددال  أحكددام يف إليدده أشددرنا فقدد  اجمللددة موقددف أمددا. العامددة للقواعدد  تطبيدد   هددو -61
 هدي  للعيد   املتق مدة  األحكدام  ان مالحظدة  مد   لتكرار ، داعي  ال البح  هذا م   59) اهلدددددام 
 أ  الضدمان   سدقط  شدرط  ك  باطاًل  ق  انه إال خالفها على االتفاق جيو  إذ العام، مالنظا م  ليس 
 م  العراقي امل ني القانون م   562) املادة بأحكام عماًل العي  إخفاء تعم  ق  البائ  كان إذا  نقصه
 مل لدو  حتدى  املبيد   تسدلي    قد   مد   اشهر ستة انقض  إذا تسم  ال العي  ضمان دعوى ان مالحظة
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/ 511 املدادة . )أطدول  ملد ة  بالضدمان   لتدزم  ان البدائ    قبد   مل ما ذل  بع  إال العي  املشرت   كشف
  .عراقي م ني قانون
 هدو  اخليدار  ان اىل امل نيدة  التشر عا  ذهب  حي   البائ ) للم     كون اخليار ان األص  -62
       املددادة. ذلدد  خبددال   قضددي ونالقددان يف نددص أ  اتفدداق هنددا  كددان إذا إال مطلقددًا جدداء مددا إذا للمدد   
 موجبا   56)  املادة مصر  م ني  315)  املادة أردني م ني  911)  املادة عراقي م ني  312)
 .لبناني
 ان اىل موجبا   61) املادة يف أشار حي  القول هذا م  ابع  ذه  اللبناني املشرع ان ب  -61
 هدذا  مد   جدزء  قبول على ال ائ  إجبار  ستطي  ال لكنه هاب املوعود األشياء أح  بأداء تربأ امل  ون ذمة
  ال برمتده  األشدياء  أحد   أداء إال  طلد   ان  سدتطي   ال الد ائ   ان كمدا  الشديء،  ذا  م   جزء الشيء
 .ذا  م   جزء الشيء هذا م  جزء بأداء التنفيذ على امل  ون إجبار  ستطي 
 التعديني  خيدار  كدان  إذا )) انده  اىل عراقدي ال املد ني  القدانون  مد    310) املدادة  أشدار   حي  – 11
   ....العقد   انفسدخ  معداً  هلكدا  فدان  بالثاني ال ائ   لزم ان له كان     يف الشيئني أح   هل  للم   
 أح   هل  للم    اخليار كان إذا )) انه اىل األردني امل ني القانون م   901/0) املادة أشار  بينما
 اجمللدة  موقدف  هدو   هدذا .   العقد   بطد   معداً  هلكدا   ان بالثداني  الد ائ    لدزم  ان له كان     يف الشيئني
 جداء  قد   اإلماراتي امل ني القانون ان غري. 310ص ساب ، مرج  القاضي، منري األستاذ انظر أ ضًا،
 أحد    هلد   للبدائ   التعديني  خيدار  كدان  إذا انده  اىل منده   331/3) املدادة  يف أشدار  حيد   خداص  حبك 
 العق   فسخ ان  بني الباقي الشيء املشرت   لزم ان بني باخليار للبائ  كان بع   أ  القب  قب  الشيئني
 .احلالة هذ  مث  يف جهته م  ال م غري انه  عين  هذا
 .العامة للقواع  تطبي   هو -10
 بند   سداب ،  مرجد   سدلطان،  أندور .د كذل . 361ص ساب ، مرج  مرقس، سليمان.د -13
  311)  املدادة  أردندي  مد ني   901/3)  املدادة  عراقدي  مد ني   310) املدادة  أشار  هذا  اىل. 391
 اىل  موجبا  63) املادة يف أشار حي  آخر اجتا  اىل ذه  اللبناني القانون ان حني يف مصر ، م ني
 مدا  بدثم   املطالبدة  للد ائ   فيكدون   احد    قد   يف مسدتحيلة  كلدها  املوجد   مواضي  أصبح  إذا)) انه
 .  املواضي  تل  م  خيتار 
 سداق،  مرجد   سدلطان،  أندور .د كدذل ، . 052ص سداب ،  مرجد   الفدار،  القادر عب .د -13
 3534 بن  ساب ، مرج  سر ر، شكر .د. 339بن 
 0514ص الساب ، املرج  الفار، القادرة عب .د -19
 النتفداء  العق  بط   إال اخليار حم  األشياء م  مبي  لك  مث  حت     نبغي انه مالحظة م  -15
 .سابقًا ذل  ذكرنا كما الثم  و ه احمل 
 مد ني  536 املدادة ) بالذمدة    تعلد   للمبيد   ب اًل  كون ما هو الثم  فان معر  ، هو كما -16
 إذا بأنده   ندرى  الفاحشة، للجهالة نافيًا تعيينًا معينًا  كون بان معلومًا الثم   كون ان  جي  ، عراقي
 الوقد   ذا  يف  مشرت  بائ  هو طر  فك  املقا ضة يف أما نق ًا  كون الثم  فان مطلقًا البي  كان ما
 بده  حيد   الشديء  تعديني  حالدة  يف الثم  حت     أهمية منه، باملقا    م    عليه، باملقا   دائ  أ 
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 حتمد   خبصدوص  أخرى نتائ  م  ذل  على  رتت  ما م  بالثم  املشرت  مطالبة يف البائ  ح   تح د
 .العي  أ  اهلال  تبعة
 يف  هلكد   املشدرت   اىل فيهدا  امليدري  املبيعدا   سل  ق  كان إذا البائ  فان للمجلة  فقًا أما -11
 املعدني  هدو  ألنده  بالقيمدة  املشدرت   علدى  مضدموناً  فقدط  األخري اهلال  كان متعاقبًا هالكها كان فان    
   ضدم   احد ة  مرة اجلمي  هال  كان  ان أمانة ألنه اهلال  يف الساب  ع  عليه ضمان ال   للضمان
 األسدتاذ  انظر، للتفاصي ،.  هكذا ثالثة أح  كان ان  ثلثه اثنني املبي  كان إذا  اح  ك  قيمة نصف
 .              313-310ص ساب ، مرج القاضي، منري
 املشدرت    ضدم   فهندا  أجدنيب  بسدب   أ  القب  بع  هل  لو أما القب ، قب  كان إذا هذا -12
 .املشرت  خبطأ هل  الذ  شيءال البائ  اختار ما إذا اهلال  الشيء
 حتقيدد  علددى االتفدداق علددى اإلمكددان مدد  سددابقًا ذكرنددا كمددا العامددة للقواعدد  تطبيدد   هددو -11
 .األ ل املبح  يف ذكر  تق م كما منها اإلعفاء أ  املسوؤلية
 حمد   املبيعدا   مجيد   علدى  احلاصد   العيد   فدان  للمجلدة   فقداً  أمدا  العامة، للقواع  طبقًا -21
 بثمنده  البائ    فعه ما قبول بني اخليار للمشرت   كون  لك  فسيه ال البي  بطالن اىل ؤد   ال اخليار
 3104ص ساب ، مرج  القاضي، منري األستاذ انظر،. العي  خبيار البي  رد أ  املسمى
 خيدار   سدقط  ال بعضدها  تعيد   أ  املشرت     يف املبيعا  ك  تعي  فان للمجلة  فقًا لك  -20
 فسدخ  له فليس املشرت     يف حص  ق  التعي  الن معيبًا كان  لو بواح ة املشرت   لزم ان  له البائ 
 مددنري األسددتاذ انظددر، القددب ، قبدد  احلاصدد  التعيدد  حالددة يف ذكرنددا  مددا خبددال  العيدد  خبيددار البيدد 
 3134ص ساب ، مرج  القاضي،
 .املقارنة التشر عا   موقف اخليار م ة مسألة سابقًا حبثنا -23
 أندور .د. 012ص الثالد ،  اجلدزء  لاللتدزام،  العامدة  النظر دة  حجدا  ،  احلي عب . د نظرا -23
 3614ص ساب ، مرج  سلطان،
 مرج  مرقس، سليمان.د. 901ص الثاني، اجلزء االلتزام، أحكام احلكي ، اجملي  عب .د -29
 3104ص ساب ،
 خبدال   الدرأ   هدذا  اىل صدراحة  أشدار  قد   اإلماراتي امل ني القانون ان اىل اإلشارة   نبغي -25
  عترب ث   م  العق  اىل  ستن  اخليار هذا ان اىل منه  339) املادة يف أ ض  حي  املقارنة القوانني بقية
. اخليار استعمال  ق  م  ال العق   ق  م  املمتل  للمتعاق  مملوكًا االختيار عليه  ق  الذ  الشيء
 .316ص ساب ، مرج  اجلمال، حمم  مصطفى.د انظر،
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 الوائلي امحد شعر يف الوطن إىل احلنني مظاهر من

 سبهان عودة جواد. م.م

 :البحث خالصة
 دراسديت  خدالل   مد   الدوائلي،  أمحد   رشع يف الوط  إىل احلنني ظاهرمل حتليلية أدبية، دراسة هذ 
  املناجداة   التغين باحلنني متمثلة  الوطنية الوط  مفهوم إىل مركز ح    يف املظاهر هذ  ع  تطرق 
 بدذل   فاق ة ال  وان، يف حبيسة ما ال  اليت الشعر ة النصوص  خصوصاًً األدبية، النظر  جهة م 
 هو الذ  الو يفي اجلان  هذا م  األمة تتحسها فل   الشعر ة، األدبية  أبعادها املرهف الفين حسها
 شداعرنا،  عليده  حيدرص  أعلدى   مدثالً  سدامياً   طنيداً  رمدزا  متث  بوصفها  فاعليتها  جودها يف األساس
 الوطين االستكمال حتقي  ع  فضال النبيلة الفضائ  عامل ملالمسة اإلنسان  ج ان حتر   إىل  تومئ
 الدوائلي،  لشدعر  الوطين اجلان  دراسة يف ج   ة بابا فتح  أكون  بذل . للوط  الوالء غا ته الذ 
 .املعاصرة  ر   احل    العصر رؤ ة تناس  ج   ة، أدبية معاجلة الشعر ة نصوصه  معاجلة

 البحث مقدمة
 – الدوائلي  شدعر  يف  الدوط   اىل احلدنني  مظاهر ع  احل    بص د  حن  – بنا حيس  ب ء ذ  بادئ
 مد   بيندة  علدى  لنكدون  اللفظدة  هلذ  االصطالحيه  الصورة الوط  للفظة للغو ا امل لول عن  نقف أن
 امل لولني
  0.) ول  مل أم به  لَ   مقر  االنسان اقامة مكان تعين اللغة يف  الوط ) لفظة
 أ  جنسديته  حيد   مد   املدرء  اليده   نتسد   الدذ   القطدر -:تعدين  احلد     االصطال  يف  الوط 
 ثد    مد    3) أجد اد   آبائده  مثدوى  بوصدفه  بده   تعلقده  بوطنده  الفدرد  ارتبداط -:هدي   الوطنيدة  تابعيته
  طدين  شدعور  م  أثار  ما  تبيان، الوطنية ملفهوم  عي ع  املعربة الفعالة املعا ري -:هي فاملظاهر
. الوطنيدة  احليداة  يف األثدر  بعيد ة  اهد ا   اىل   جهد  . شعور م     ج   مور ثا  م   ا قظ ، 
 التطدور  ع   ال، االجتماعة الفكر ة احلركة ع   ال،   بيئتدده قائلها ع  لمبعز التنشأ املظاهر  هذ 
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 الصدورة  هدذ   يف لندا  تبد    حتدى  هذا غري متس مثلما هذا ك  تأخذ  امنا،  األحتكا  م  الناشئ العام
. املسدتقب    امد   احلاضدر   جهداد ،  املاضدي  جم  بني جتم  التى،ال افعة الطاقة بهذ  املشحونة النابضة
 الدوط   اىل بداحلنني   املتمثلدة   طنده  حبد   املتعلقدة  املظداهر  هدذ   عد   الدوائلى   عدرب  ان طبعيا كان لذل 
 ،  العضال  مرضه املست ميه  عذاباته،  الطو لة  معاناته،  له مغادرته م  الرغ  على به  التغين
 أل دة  ختضد    ال  ضدمري   نفسده  يف متقد     طنيتده   لد   فقد  (لوطنده   حبه  فاء  شاعرنا  فق  ل 
 مدا   أحسد  ، النفدوس  أليده  تطدرب  مدا  أكثدر  مد   الدوطين  شدعر   كدان  هذا اج   م  3))حوهلا شكو 
 تهتددز شددعر  قددرأ   إذا (-:بقولدده شددعر   صددف عندد ما الصددواب خيطئدده مل املرجدداني  لعدد .قالدده
  طهدارة ، خلقه  استقامته الوطنية نزعته على دلي   هذا  9)) الوطين شعر   خصوصا طربا النفوس
 مدد   نسددج  جمموعددة يف  هددو،   تربددى فيهددا نشددأ الدديت  ال  نيددة العلميددة البيئددة آثددار مدد   اثددر مولدد  
 معر فدة  أسدرة  مد    هو، كذل   كون ال  مل. الفكر    الوطين اجتاهه م    تف  الوطنية شيصيته
  الشدداعر  األد دد  الددوطين فيهددا إذ،النجفيددة األسددر تددأر خ يف االجتمدداعي  بثقلددها الوطنيددة بنزعتهددا
 عرفدوا  الدذ    الكبدار  النجدف  م رسدة  شدعراء  مد   سلسلة يف مع  د  هو.  املصل   املفكر  اخلطي 
 مهدد    حممدد  ألنجفددي الصددايف  امحدد  الشددبييب رضددا حممدد  م رسددة هددي تلدد ،  الوطنيددة بنددزعته 
 يف النظدر  أمعندا   لدو . اليعقدوبي     الفرطوسدي  الشرقي علي  الشيخ احلبوبي سعي   حمم  أجلواهر 
 أن إىل  شدري   كأنده  الدوطين  احلددددس  عمد   مد   بده  امتدا    مدا  تام بوضو  لوج نا،  الوطنية قصائ  
 حنو على، نفسه  عى ق  كان – هنا -  م  الشعر ة النتاجا  يف القي  ارف  اح ى تشك  الوطنية
 سبيال ذل  اىل استطاع ما االرتباط هذا ع  االنعزال  ستطي  ال، بوطنه مرتبطا  طنيا شاعرا، عمي 
    5))الوطنية بنزعته معر    هو  (-:بقولددده املرجاني ذكر   ق 
  طدين  كد   معجد   هدو  الدوائلي  معج  ان نقول ان   ص ،  غربته  صور عما ح  ثه كثر  لذل 
،  مدوطين  -:مثد   مد    األلفدا   العبدارا   كثدرة  شدعر   يف نلحدظ  فأنندا ،  غربتده  مث  يف  ق  مبتلى
 جددر ،  غددرب،  شددرق، الفددرا  ضددفا ،احلددنني،الُغربددة،يبددةاحلب بلدد  ،السددمراء الرملددة، بلدد  
، مشداعر  هليد  ،  اخلورند  ،بابد  ، سدومر ، نيندوى   العز زة النجف) الغر   اد ، بغ اد،  الفرا 
 الفدا    هدي ، الوطنيدة  نزعتده  متث  تعابري   الفا  م  ذل  إىل  ما. محورابي، سرجون، ا ر، طين
 الدوط   هدذا  كدان  اذا  هد    ال  طنده  حنو الوائلي تنتاب التى الشعور ة احلالة على ر   د ن م  دل 
  ارض الفدراتني  اب   هو فكيف -اجنبته اليت االرض امله  أمنا نبا   ال فيها ماء ال جرداء صحراء
 مدا   هو، الصبا  احالم الطفولة ذكر ا  املتواضعة بيئتها يف  له فيها  ش  عليها فرتعرع،السواد  
 اإلعجداب  علدى  حيملندا  حتى نبيلة  طنية مشاعر  هي،   فائه   الئه بهحب خيصها  جيعله اليها  ش  
 غنيدة  رقيقة االلفا  هذ  كان  ما  غالبا. اجلمي   حفظ الود رعا ة على املطبوع لالنسان  قي ،  بها
 عفو دة  جداء    لكونهدا ،  الدوطين  إحساسده  محلد   ألنهدا ، احملتدوى  أثدرية ،الدوائلي  نفدس  يف االحياء
، لغربتده   األمل بداملرارة   الشدعور  االغدرتاب  جدراء  الوائلي عاشها  اجتماعية نفسية ةمعانا م  منبثقة
  دائ  الوائلي جن   لذا،  العربي اإلنسان ل ى الوطين الوج ان صياغة على الق رة امتالهلا ع  فضال
 دراسددة هدد تين  قدد .مندده  عدداني الددذ  النفسددي  العددذاب اآلالم تلدد  مدد  لييفددف  طندده إىل احلددنني
 -:هي ثالثة مظاهر على شعر  يف احلنني مظاهر تقسي  اىل الشعر ة وصالنص



 
 

351 

 اخلامس الع د
 

 -:الوطــن إىل احلنني
 كدان  الطدرب  صدو   هو-: قي ، الطرب   البكاء م  الش   -:احلنني العرب لسان يف جاء
 .فر  أ  حزن ع  ذل 
 أ طانهددا إىل نزعدد -:اإلبدد   جفدد .متقاربددان  املعنيددان الددنفس  توقددان الشددوق-: احلددنني
 بغدري    بصدو   نزاعدا   حنينهدا   قيد  ،  صدو   مد   تطرب حنينا  ل ها اثر يف حت   الناقة، الدها أ
 .  6)تعطف  -: ل ها على الناقة  حتتن  بالصو  احلنني إن  األكثر صو 
 موحد اً   كدال   صدارا  فامتزجدا ،  لإلنسدان   الشوق،  الوط  إىل ترمز  طنية قبمة احلنني اخت   ق 
 خيدرب  الد  ار  ذكدر  حني  ج  عز اهلل قول هلا  احلنني األ طان ح   ؤك   مما ،كينة  سا الوط   عين
 مد   اخرجدوا  أ  نفسدك   اقتلدوا    أن علديه   كتبندا  أندا   لدو ) -:فقدال ،  عباد  قلوب يف مواقعها ع 
 جداء   ممدا   2).د داره   م  اخلر ج  بني انفسه  قت  بني فسوى،   1)  منه  قلي  اال فعلو  ما د ارك 
،  عهد     حسد  ،  الرجد    فداء  تعدر   ان شدئ   اذا -:املداثورة  االقدوال  يف الدوط   اىل احلنني ع 
 مدا  علدى   بكائده ، اخوانده  اىل  تشدوقه ،ا طانده  اىل حنينده  اىل فانظر،  مول    طهارة، اخالقه  كرم
  1).ا مانه م  مضى
 عهد اً  فقد  را ألنها، مجيلة، منبتة أم قاحلة أكان  سواء فيها عاش اليت األرض الوائلي فأح 
 غر د    هدو  اليهدا   اشدتاق  بعيد    هدو  إليهدا  فحد  ، عمدر   أ دام  مد   شدطرا   عرفد   حياتده  عهود م 
 .حقدددا كذل   هي  النعي  اخلري الربكة فيها  امت  ،   حرقة حنينا شعر  فيها فأنش ،
 -: شبابه  طفولته احبته دار ميث  الذ   طنه إىل احلنني مشاعر الخيفي  الوائلي

 حبددائيب   دار الذ  أفدد   طنددددي 
 

 
  01)  شددبابي لبوهددا يف  طفددوليت

 
 علدددى احلدددنني  قددد   خيفدددف ان  حيدددا ل،سدددجية الوفددداء دالال  حيمددد  الدددوئلى حدددنني   بقدددي
 -:ترابه م  جزء فهو،  شذا  م  قليال  بع  بأن  طنه فيياط ،نفسه

 سجيدددددة  احلدددنني اهلدددي كددد   ددا 
 فاندددددددي شددذا  مدد  قلدديال ابعدد 
 برهددة عندده ُبندد  تربدد  بعدد  أنددا
 

 

 االجددزاء فطدددرة تسك  للكد 

 العفدددددراء رمالدد  عطددر اسددتا 
  00)ثوائي ثرا  ل ى  طدول  غ ا

 
 الرمددال حسدد  فصددور،   احلددنني الشددوق مشدداعر فيدده تددثري الدديت  حدد ها الددوط  صددور تكدد   مل
 هدي  ليده ا جيذبده  هدوى  مد   فيهدا  لده  كدان   مدا ،   التقدى  العبدادة   حمار د  ، الشدماء   القبداء ، السمراء
 -:املواجدددد  تل  فيه تبع  كان  األخرى

 مددا   هدو  رملد    حد   الغدر    اد 
 مشاعددددر  العبدداد علددى تسددتبني لددو
 احلمددى عدد  العصددي  انددأ  صددبابيت
 مثلمدددا رملدد   حلددددد  لددي حلزندد 
 فطددددددرة   الوفددددددي الددرب أبنددِ  فأنددا

 

  مسائددددددددي غ  تددددددددي يف اشددددددتاقة
 الظلمددددددداء يف كاجلمدددددددر ملهوبددددددة
 الغربددددددددداء تلفددددددددددد   مبقلتددددددددددي
  دمائدددددي بددددأدمعي احلددددنني ضددددددد 
 األبنددداء علدددى احلددداني األب عطددددف
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 مبقلدددديت  ستبددددددد   طيفددددِ  اتددددددرى
  صبابدددددددة مشدددداعر هليدددد  فانددددددا
  الُتقددددددددى العبدددددددددادة حمار دددد  اىل
 ا غلدد   جدذ ر  لدددددي  تربد    ببط 

 

 السمددددددددراء  رمالددددد  ال انسددددددداِ 
 الشمددددددددداء لقبائددددد  دددددددةتواقدددددددددد
 بكدددددددددداء راهدددد  مدددد   خلشعدددددددة
  03) األبندددددداء  األجدددد اد  اعظد   م 

 
 -:قولددده يف به  نشعر جن   االحساس هذا  مث              
 تقطعدددددددددددي ال رمالدددد  فدددددد اء
  الددددددددددرؤى بإحيائددددده فاندددددددددي
 اجلندددان  سدددط لرملددد  ساهفددددو
 يف مدددر  هددد  لددد     اجثدددددددو

 

 

  املسمدددددددد  للعددددددني حدددددد  ث 
 ممتددددددددد  عالددددددددددد  يف اهددددددددوم
 بلقدددددد   سددددددط يف كندددددد   ان
  03)خيشدددددد   مل فكدددر رحابدددد 

 
،  احبائده  اىل حبنيندة  متمثال،  االصلي مسما  حت  الوائلي  تيفى مسارا الوط  اىل احلنني   تيذ
 -:الغربه قسوة  شكوا 

 غدربيت  البع  على اقسى ما احبا 
               بغربدددددددة  عداش  االتراب فق   م 

 
 

 ممااصددددور احلددددزن  قدددد   اعنددددف
  09) كرب باالمس كان ما به  ضاق

 
 -:حنينه ليعل  ص  قه خلف متوار ا نفسه السبي  الوائلي   سل 

 السددمراء النجددف برملددة كنددا  ددوم
                    علدد  فكددر ذكدددر  لددو صبحندددا
                  فقيددددددددددر فددرب لدددددده حنيندددددي  ددا
 

 

 ال بددددددور صدددددبا  لدددددو  عدددددودًا
  مسددددددري طرائدددددددف  مساندددددددا
  05)سابددددددددددددور حياتددددده  تمندددددى

 
 -:رثاهدددددددددا حينما عمر  برفيقة حنينه ع  الوائلي  كين

 برتبددددددددددة الكددر   مبثددوا  هنيئدددددًا
 فكلهد   رهطدي   اهلي به دفن 
 احلمى بثرى نلتقي أن إىل سأبقى

 

 

 ال سلدددددد  ر جددددا جمددددري حبيدددد 
 نددددددددوم بدددالغر    تلعدددا   لددد ى 
  06)متدي   بدالرتاب  لصدي    قلبدددي

 
  جد ان  مد   متد فقا   نسداب   جد اً  تفدي   الديت ،  االخدرى  الشدعر ة  االمثلدة  م  جن   ان غر فال
 العيدون  يف العدربا   ُ شدري    كداد  اعتصداراً  القلد    عتصدر  الذ  الالع  باالحساس  تزخر،  الوائلي
 -:قولدددده يف به  نشعر جن   االحساس هذا  مث 

 السددددرى اتعبدد  اهلل رعددا  فدددؤاد 
  ع   مل جف فالضرع  اسرت  ار 
 

 
  غربددددا األنتجدددداع فيدددد   شددددرق
  01)ليحلبددا شددي الدد ر بقا ددا مدد  بدده

 
 -: قولددددده 
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  02) معشدر    اهلي اترابي جاللي

 
 
 مؤشددديا   جهدددا إشدددراقا    ا  فددداء

 
 -:قوله املعنى هذا م   قر  

   قبدددددددددة الغدددر   اد  اىل حنددديين
  حتتهددا تددرب الشددمس لعدداب عليهددا
 مخيلدددة الغددر   اد   ددا  لدد  فددال
 

 

   العدددددد  السدددما جنددد   غا هلدددا
  راهدددددددد   حددددرب عرفددددان ائمددددة
  01)السددواك  الفاد ددا  عليهددا متددر

 
 ح  تس ا حتى  حبه الوائلي بوفاء تتمث  عليا  طنيه قيمة الوائلي عن  احلنني أن نلمس هنا  م 
 البلدد ان هلجددر  احلدد  هددذا  لددوال،  احملدد  قلدد  يف تغددري  اىل السددبي  ثابدد  ألندده بالوفدداء األ طددان
  ح  لوال  قي ،  31)السوء بالد خلرب  الوط  ح  لوال -: حمم  النيب قال حتى،  خرب 
 عمدر   اال طدان   حبد  ،   33) املولد   طيد   مد   الدوط    حد  ،  30)البل ان خلسر  اال طان الناس
   .33) لبل انا

 -:الوطن حب  التغين
 فيهدا  تنشد    مناجداة ، بالوجد ان  ملتصدقة  عاطفده  فهو.الوائلي ع  غر با الوط  حب  التغين ليس
 الدنفس  فتسدتهوى  احالم م  فيه  ما مجال م  الوط  يف ما تعان  رائقة فيه  ما فيه  م  الوط  ح 
 هلدا  حيد   الديت  العلدة  مبينًا  الوط  ح  اسباب يف تغنيًا  ز  نا  الوائلي،  الطاف  اهليام غري متل  فال
  -:الوط 

  صددددببية اذ ب فيدددده  طدددد   لدددي 
                   

 
  39)  دمدددائي ادمعدددي مددد  بنيدددته 

 
 احياندا  تبد    الدوائلي  عند    لكنهدا  عاطفدة  تكدون  أن تعد     ال عليا  طنية كقيمة بالوط   التغين
 اخضدر  ربيد   األ طدان  تدراب  تدرى  أن لتوشد   تدى ح  تتسد    اضد   سب  د منا  ستيقظ اهلام  كانها
 -:قوله يف النبي  اإلحساس هذا   ظهر

 اخضددددر ربيدددد  ا طدددداني تدددددددراب
    الدتددددي عندددد  باخلدددد  صددددافحته

 

 
 جدددددددددددرداء بلقدددد  يف أنهددددا  لددددو
  35)طغرائددي جبددبهيت مندده  رمسدد 

 
 -:قوله املعنى هذا م   قر    

  مبوطندددي األصيدد  شالل سحر  ا
   صعي هدددا الرمدددال عمةنا   طا 

 

 
 رداء أ  مندددددددده  لدددبس  األفدددددد 
  36)العددددذراء   جندة   وما مسدددددددو 

 
 احلدددي التجسيدد  أنها ش  ال الطبيعة  ،  الطبيعة مجال م  فيه ما بالوط  التغين على  ز    هو
 الدوائلي   عشدددد  ،  كدددون ال هدذا  يف  تعالددددى سبحانه اهلل أ دعه الذ  مصادر  م   مص ر للجمال
،  بهدا   تمتد   الديت  اجلماليدة  اإلحساسددددددا   إىل  رجد    هدذا  النفسدية  جتربته خالل م  نابددد  للجمال
 مجدال  مد   فيده   مدا  بدالوط   متمثلدة  اجلماليدة  القدي   استظهدددار  يف عظدي   اثدر  ذا االحسداس  هذا  كان
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 مطددار ، البالبدد  سددج ، ه تلدد موا  دد ، السددامقا  النييدد ،للسددنا مالعدد ،  عذبدده جدد ا ل)
  اخلضيلة الشجريا ،العصفور
   عتزبسدياء   طنده  حبد   عراقدي   الوائلدي، العراق مجال يف الشعر أر ع  نش  للوائلي فلنستم 
 -:عليددده الطبيعة

 رقراقددددددددة عذبدددة جددد ا ل بلددد  
  لفهددددددا العار ددا  السهددددول رؤى
 عرائددددس اليابسددددددا  البقدداع فدددإذا
  زدهددي ر ض اجلددرد يالر ابدد  إذا
 السدد  اخلضيلدددددددة الشددجرا   إذا
 

 

 عطدددددددداء فأ  بها الفرا  جاد
 بغددددددددددطاء  خضددديلة خصدددبة مددد 
 خضدددددددددددددددددددراء مبدددددالءة جملدددددوة
 شقددددددددددددددددددراء  سددددناب  جبنددددائ 
  31)أالء مد   للمددددددددداء  مدا  شكدددرن

 
  هددو فيهددا  ددرى صددورة هلددا رسدد  حيدد    صددفها ببغدد اد  تغنددى  هددو،  بددالوط  الددوائلي   هددي 
 -:الربي 

 الربدى  على الربي   هور  ا بغ اد
 طيوفدددها   تدزال  ما ليلدددددة الف  ا
 عيوندددددها   القيدان   معب ) حل   ا
 

 

 تتلدددددددف    السندددا  تعبد   بالعطدددر 
 ميدددت   دجلدة  شطان على ُسددددمرًا
  32)متندد   اهلدوى  شداء  كمدا   ص 

 
  بنددداء  سددائ  مدد   سيلددددددة كددددان  كيددف  الفدددددرا )نهددر جبمددال الددتغين الوائلدددي  غفددددد   مل
 ملفدردا     الوائلددددي  ا دراد  خدالل  مد   العراقدي  إنسانها حضارة األذهان إىل  عي   بذل  ؟ احلضارا 
، نيندوى  ( كمفدردا  . احلضدار ة  ال اللده  ذا  املفدردا    خصوصا احلضارة طبيعة ع  منبثقة  ألفا 
 اسدتي ام   ك    مل. ) ن  اخلور،  مسرياميس، بانيبال،  محورابي، سرجون،  باب ، سومر ،أ ر
 ا مدا   ألفدا    هدي ،  حضدار ة  شحنددددا  محلها إمنا   اعتياد ا استي اما املفردا  هذ  ملث  الوائلي
 -:غيددددر  د ن  طنه بها  متيز اختص اليت احلضارا  إىل ش  د ن م 

  امدددددددددد  املعسددددددد  األمسدددددر ا هدددددا
 البيضددداء  دجلتد   جبند   متشي عش 
 ر حددددددددددددا   جسددما احليدداة تصددنعان
 اإلتقدددددددددددان   املهدددارة مددد  نسدددي  يف
 طا لتدددددددددددددددها  سددم    نيندوى ) فإذا
 خضيددددددد   بدددر ض   سومر) ا  ه 
  محدورابي ) جن   سرجون)  تالقي
  مسرياميس) حي   أ ر) سف   على
 بواد ددددددددددددد  الفنون عاشدددد  هكذا

 

 

 تهددددددددد ى  التحيددددددا   فا  قددددددددده  ال
  ندددددددددد ا ندددددددددد ا السددددددنني عبدددددددددددر
 مددددد ا  اخلصددددد   مددددد    مت انهددددددددددا
  مددددددددددددددددؤدى صددددددددددورة ميتددددددددددا 
 فنددددد ا احلضددددددارة مددددد  تدددددبين  أ ر)
  أنددددد ى أغددددد   بابددددد ) صددددنع 
 مددددددددددج ا  بندددددون  بانيبدددددال)إلدددددددى
 اهنددددددددددددد  اخلورندددددددد )شددددددددرفة يف
  31)حتدددددددد ا لدددد   ر عددددة مسدددددددددوا
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   اإلبرار  معرس  الن ى   السماحة الفصاحة بل  فهو الوائلي عن ، الوط  حب  التغين   تع د
 اسدتكمال  مد   ضدربا  فيهدا  باحلد   املتمثد   التغين استحضار  ب   اليت القي  هذ  مث   يف.فوارس أبو
 -:اجلميلة الصورة عناصر

 لنددددد ى  ا  السدماحة  الفصاحة بل 
 كفاحهدد   سدرب   لو الفوارس أبو  
 

 
 الفقهددددددددددداء    اإلبددددرار   معددددرس 
  31)اهليجددداء مالحدد  فيددر لقددرأ 

 
 مطدال   فإنهدا ، اهلدوى   ناغيده  الدذ    النييد  ، مداء     بدالفرا   إال  تغنى أن شاعرنا  رتضي  ال
 تند   الغدر   ندا  بأك األخدرى  هدي   الرمدال ، عيونده   سدبى  ان الدذ   دجلدة   نسى  ال. حيبها الشمس
  -:بالعبري السحائ  عليها

  مدددداء  الفددددرا  إال ارتضددددي  ال
 أحبهدددددا بدددالفرا  مشدددس مطدددال 
 مذهددددد  الغدددر  بأكندددا   رمددد 

 

 

    اعددددددد   اهلدوى   ناغيددده   خنال
 املغددارب عيددوني تسدديب دجلددة  يف
  30)السحددددائ  بالعبيدددددر عليه تن 

 
  طنيدة  قيمة إبعاد هلا  الرمال،دجلة،النيي ، الفرا )-:األلفا  هذ  مث  استي ام ان   ب  
 .اجتماعية    ائف
 به  التغين للوط  بالوفاء املتمثلة الرفيعة اخللقية املث   ،الوطنية املفاهي  ترسيخ خالل م   ذل 
 رمدزا  متثد   بوصدفها  بهدا  االلتدزام  شد ة  على قاطعة داللة ت ل األلفا  هذ  مث   ان،أجيالنا نفوس يف
 حتر د   إىل تدؤمي  األلفدا   بتلد   الوطنيدة  القدي   اقدرتان   ان  شداعرنا  عليده  حيدرص  أعلدى   مثال ساميا
 غا تده  الدذ   الدوطين  االسدتكمال   حتقيد    عد   فضدال  النبيلدة  الفضائ   عامل ملالمسة اإلنسان  ج ان
 الدتغين  مبشداعر   كدتظ   جد نا   الدوائلي  د دوان  يف النظدر  أمعندا  كلمدا  النحدو  هدذا   علدى .للوط  الوالء
 التغين  ال كون. معنية جيف ال غناء به  التغين مجاله استظهار اىل ذل  دفعه  ق ،  فيه  ما بالوط 
 يف منهدا   دنعكس  ملا  كون  إمنا،  النيي  اجل ا ل    الشجر  املاء الصير أ  باحلجر إعجابا بالربوع
 ناهيد  . احلد   ميلى كما  تسمو،  اخليال فيتجس ،  ال م جمر   جير  الر   يف   نسك ،  النفس
 مد   أهميتهدا   تكمد    طنيدة  بزخدا     رفد   الوطين الوج ان   عم ،   العزة احملبة التغين يف ُتشري ملا
 .الصاحلة للمواطنة املنطقي امل خ  بوصفها العربية ألجيالنا الوطين الوج ان صياغة يف أثرها عم 

 -:الوطن مناجـــاة
  ميتدزج  كلماتهدا   الرقدة   الشوق احلنني صاغ اليت الوط  ح  فيها  نش  عليا  طنية قيمة املناجاة
 اللهفدة  أنفداس   تتالحد  ، العاشد   تنهد ا   فيهدا   تتواص ،الصادق  احل ،العمي  اإلحساس فيها
 عرفتهدا  عر قدة  إنسدانية  نزعدة   هي،  البال   رتا  فيه النفوس  ترتا ،  القلوب تطمئ  املناجاة ففي
 اإلنسدان  طبيعدة  عد   نامجدة  جياشدة  مشداعر  مد   عنهدا   عدرب  ملدا  ، العربدي  تراثندا  يف  اص ،  الشعوب
. بدالوط   اميانده  خدالل  مد   الدوائلي  حتسسدها   اليت،  الر حية  اإلنسانية األخالقية  قميه،  االعربي
 للوط  حبه جير  ان الطبيعي م   كان. باملواطنة الشعور قمة ميث  أمنا اإلحساس هذا مث  أن  احس 
 تفضدي  مبكدرة  عاطفده  غدري  هدذ    ليس  النز ه  احل ،  املرهف اإلحساس فيها ميتزج مبا مناجاته إىل
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 الرائعدة  قصدي ته  ثنا دا  يف منبثدة  نراهدا   حند  ،  شداعر ته  بدوادر   هر  ان منذ ادبه يف انعكس إميان إىل
 بع  معنى له ليس امسًا عاد   كيف كان   كيف، الطغاة جور م  بها حل   ما  بغ اد) فيها  تنا ل
 -:فال  موا     ال،  غص  على عن لي  فال،  جم ها  اغتي أن

 مبدددا  الراف  ددددددد   كد   نبد    ا بغدد اد
 هلدددا   ار   اإلخبدار  ترابددد   ال بثي
 له  ليس امسا ع   كيف هل  قولي
 قطددا   سرب غص  على لي  العن 
  رن حدددددددددها فددددال  مددددددوا     ال
 

 

 خلقددددددددددا  مددا منهددا أنقددا  مددا جددادا
  ماحلقددددا جددور مدد  معنددا  المانددددد
 حمقددا أ  اغتيدد  كيددف  جمدد   معنددى
 الشددفقا  طددرب حتددى االفدد   طددار 
  33)شدهقا  اذا الشاطدددي   سكر له نا 

 
  طبقدا ،  املناجداة  ملفهدوم   عدي  ع  املعربة  جعلها،  الوطنية القي  جس  املناجاة هذ  خالل  م 
  -:بغ اد سائال شاعرنا  قف بها  إعتزا   القي  هلذ 

 مرتعدة  األمدس  طيدو   أ   بغ اد
 جند   هلدا   در   سدرا انا  ا   بغ اد
 مننحهدددددا الفكددر كندو   ا دد  بغد اد 

 

 

 نسددقا  مددا فتوحددا   تيدده جمدد ا
 نقددددددا رمددد  جتتددددددا  إذ   عشددد 
  33)منطلقددا  لإلب اع نهجا للفكر

 
،  الغد   ء آال  نسدى  ان د ن مد  ،  إليده  ا ح   ما )الفرا  جمالي( ذل  بع   ناجي ان  نسى  ال
 -:اإلنسانية النفس أعماق إىل   خ  رائ  فين بأسلوب،  رد  ال ستطي  عليه فض  م   ماله

 أ حييِ  فق  شكرا الفرا  جمالي  ا
 الغدددددددددري  أالئ  بع  سجلد  أنا
 بدددددددددددددددداني  الوفدداء الشددكر  مدد 
  مددددددددا استقددددددي  مددا مندد  فانددا

 

 

 ددددد امحددددد لددد  رددتددددده مددددا لدددي
 عدددد ا لفضددددددل  استطيدددددددد   مل
 ردا فضدددددددل  لدددددبع  أتوخددددددددى
  39)أتددردى  مددا بدده جسددمي غددذ  

 
  مدا  االنسدان  يف الشدعر ة  النصدوص  هدذ   مثد   ترتكده  ان ميك  االثرالذ  نتصور أن ذل  بع   لنا
 متثد   اامند   الوطنية املظاهر هذ  مث  أن  احس ،   العواطف الوطنية املشاعر ا قا  يف تعمله ان ميك 
 شدع   مل إىل  سيلة املظاهر تل  ُتتيذ تتيذ  طنية افكار لظهور االذهان هيأ  اليت احلقيقية الز ادة
  قيمدة  باملسدؤ لية  الشدعور  قيمدة  ميثد   امندا  بهدذا  الدوائلي   ، قيمده    العليدا  مُبثددله  ال صداب   ان الوط 
 مصدابها  مد   أعظ  مبصيبة بتصا ال األم  فان) -:قال اذ بذل  نفسة صر  كما، باملأساة الشعور
 املباشدر  التدأثري  هدذا  ميلد   مادام  ؤد ه أن  نبغي د رًا عليه أن أحس هنا م ،   35)  قيمها العليا مبثلها
 أن مد   اقد    ال،  دذكر  أ  حيمس أ   نبه أن م  اق  فال اإلثارة ع  عجز فإذا،  الناس مشاعر هز يف
، القدي   هدذ   عصارة الالحقة ل جيال   جليله  عرض  فرا،  املناجاة  التغين احلنني اىل نقسه   عو
  قد   يف،  الوطنيدة  املشداعر    هدز   نفسديا  عقليدا  األذهدان   هيدئ   حتى للتغري هاما عاماًل تكون حتى
 حضدارة  بفدرض  اجل  د ة  العوملدة  بد أ   حينمدا ، حمتواها م  الوطنية تفرغ اف   الو املوجا  فيه ب أ 
 مبشداعر  مشدبعة  الدوط   اىل الدوائلي  نظدرا   كاند   لدذا  اآلخدر  اء إلغد  األخدرى  احلضارا  على معينه
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 مد   كد   تسدتوع   ان ميكد   الديت  الرابطدة  الوطنيدة   اعد  ،  حندو   بداالحرتام   مفعمدة  الوطنية الكرامة
 يف نفسده  فوضد   القدي   تلد   اثدر  مد ى   عدي  كان بهذا   االختالفددا  ع  النظر بصر  حتتها  نضو 
،  رأ نددا حيدد  بدداحلنني مبتدد ءًا املشددرت  الشددعور هددذا مثدد  لتقبدد  سالنفددو ليهيددئ دائرتهددا  يف  سددطها
 -: قول مما ألنها،  للمناجاة  عارضًا بالتغين  مالحقًا
  رصيفاتها م   ستسه  الشر ف الفكر رسالة ستظ   غا تها مادتها يف النظيفة الشر فة الكلمة ان)
  اعتقد   ، 36) حضدارتها  م  معاملها تتح د اليت لالمة احلضار  الصر  بناء يف األخرى الوسائ  م 
 اصله إلن،  طنه ح  استوع   طين شاعر الوائلى ان -:نقول الن  كفي قلته على عرفنا  ما ان
 مد   لده  ملدا ، لصاحله  سعى  ان، عليه فضله  ذكر ان  الب ، خرباته م   تغذى ترابه على نشا الذ 
  الثقافيددة العلميددة امليدداد   مجيدد  يف  ُاسسددها  معا ريهددا خصائصددها هلددا  متميددز   اسددعه حضددارة
 امينًا صادقا  شاعرا الوطين املستوى على فعاال عنصرا الوطين العربي الشاعر  كون هكذا. الفكر ة
 .احبه اليت لالمة العليا باملث   االميان به  التغين الوط  حنني  فيِه  اب أ دائمًا شعر  حنا ا  يف حيم 

 البحث خالصــــــة
 حد  ثي  خدالل   مد   الدوائلي،  امحد   شدعر  يف الدوط   اىل احلنني ملظاهر حتليله،  بيةأد دراسة  هذ
  الدتغين  بداحلنني  متمثلة   الوطنية الوط  مفهوم اىل مركز ح    يف تطرف  املظاهر هذ  ع  تطرق 
 الد  وان  يف حبيسده   الد   مدا  الديت  الشدعر ة  النصدوص   خصوصا،  االدبيه النظر  جهة م   املناجاة
 الدو يفي  اجلان  هذا م  االمة تتحسها فل  ، الشعر ة االدبية  ابعادها املرهف الفين  سهاح فاق ة،
 عليده  حيدرص  اعلدى   مدثال  سداميا   طنيدا  رمدزا  متثد   بوصفها  فاعليتها  جودها يف االساس هو الذ 
 حتقيدد  عدد  فضددال النبيلددة الفضددائ  عددامل ملالمسددة االنسددان  جدد ان حتر دد  اىل  تددومئ،  شدداعرنا
 اجلاند   دراسدة  يف ج  د ة  بابدا  فتحد   اكدون   بدذل  . للدوط   الدوالء  غا ته الذ  الوطين كمالاالست
 احل    العصر رؤ ة تناس ،  ج   ة ادبية معاجلة الشعر ة نصوصه  معاجلة ، الوائلي لشعر الوطين
 .ةاملعاصر  ر  

 اهلوامــــش
 . ط  مادة 03جد العرب لسان -0
  2 ص – الوطنية جتاها اال -3
 3115 لسنة 513 الع د الصبا  جر  ة -3
 001 ص 0 جد احلسيين املنرب خطباء  -9
 001 ص نفسه املرج  -5
 .حن  ،مادة03جد العرب، لسان -6
 66 آ ة النساء، صورة الكر  ، القرآن -1
  01 ص الوط  اىل احلنني -2
 313ص ،0 جد السر ر، منا ل يف الب  ر مطال  -1
  51ص ول،الرس آل خل مة  فصول حياة -01



 
 م  مظاهر احلنني إىل الوط  يف شعر أمح  الوائلي

 

313 

  25ص الوائلي، د وان -00
 53ص الرسول، آل خل مة  فصول حياة -03
 59ص نفسه، املرج  -03
 033ص الوائلي، د وان -09
 001ص نفسه، املرج  -05
 000ص نفسه، املرج  -06
 15-19 ص نفسه، املرج  -01
 11– 16ص نفسه، املرج  -02
  15 ص نفسه، املرج  -01
 002ص االض اد،   احملاس  -31
 321ص ،3جد اجلاحظ، رسائ  -30
  631ص  الُبلغاء، الشعراء  حما را  االدباء حماضرا  -33
 002ص االض اد،   احملاس  -33
 01ص الوائلي، د وان -39
 25ص نفسه، املرج  -35
 26-25ص نفسه، املرج  -36
 26ص نفسه، املرج  -31
 21ص نفسه، املرج  -32
 95ص نفسه، املرج  -31
 22ص فسه،ن املرج  -31
 21ص نفسه، املرج  -30
 31ص نفسه، املرج  -33
  91ص نفسه، املرج  -33
 96ص نفسه، املرج  -39
 62ص الرسول، آل خل مة  فصول حياة -35
 2ص الوائلي، د وان -36

 واملراجــــع املصـــادر
   الكر   القرآن .1
 م0159 اآلداب، مطبعة ،القاهرة حسني، حمم . د املعاصر، االدب يف الوطنية االجتاها  .2
 .3115 لسنة 513 الع د الصبا ، جر  ة .3
 الشديخ  حتقيد   هدد، 355   حمبدوب  بد   حبدر  بد   عمدر   عثمان ابو) اجلاحظ – الوط  اىل احلنني .4
 .هد0350 السلفية املطبعة القاهرة، اجلزائر ، طاهر

  . .د) االشر  النجف القسام، رشي  الرسول، آل خل مة  فصول حياة .5
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  . .د)،0جد املرجاني، حي ر – يناحلسي املنرب خطباء .6
   .د) ،3ط للطباعة، النرباس مؤسسة االشر ، النجف الوائلي، امح  الوائلي، د وان .7
 السالم عب  حتقي  هد،355   حمبوب ب  حبر ب  عمر  عثمان ابو) اجلاحظ – اجلاحظ رسائ  .8
 .م 0165 اخلاجني، مكتبة مصر، هار ن،

 .م0155 صادر، دار بري  ، منظور، اب  العرب، لسان .9
 .م0155 صادر، دار بري  ، منظور، اب  العرب، لسان .11
 مطبعدة  القاهرة، هد،355   حمبوب ب  حبر ب  عمر  عثمان ابو) االض اد،اجلاحظ، احملاس  .11
 .هد 0339 السعادة،

 بدددري  ، ،9جدددد االصدددفهاني، الراغددد  –  الُبلغددداء الشدددعراء  حمدددا را  االدبددداء حماضدددرا  .12
 .م 0160 ة،احليا مكتبة دار منشورا 
 مطبعدة  القداهرة،  ،3جدد  الغز لي، اهلل عب  ب  علي ال    عالء السر ر، منا ل يف الب  ر مطال 
 .هد0311 الوط ، ادارة
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 الدولية االتفاقيات ضوء يف النووية املنشأة ملستغل املدنية املسؤولية

 حسين كاظم وليد. م.م

 املقدمة
 باهظدا  مثنا   ف  نفسه  ج   احلضارة الرفاهية  راء سعيا البيئي التوا ن يف االنسان تالع  ماحين
  عد   اذ ،االشدعاعي  لتلدوث ا اخطرهدا   مد   امللوثدا   اندواع  بكافة فيها  عي  اليت البيئة لتلو ثه نتيجة
 القدرن  مد   الثداني  النصدف  يف االنسدان  هلدا  تعدرض  الديت  احل  ثدة  امليداطر  اشد   هو االشعاعي التلوث
 .العشر  
 النو  دة  الكارثدة  فيهدا  حتصد   اليت اللحظا  يف فقط ضارة اثار  تكون ال النو   االشعاع ان  مبا
 االحتدداد يف حصددل  الدديت   تشددرنوب) ةكارثدد ذلدد   مثددال طو لددة لسددنوا  االثددار هددذ  تسددتمر  امنددا
 خطدر  خصوصدية  م  امل نية للمسؤ لية العامة القواع  تواف   لع م ،0126 عام  الساب ) السوفييت
 اخلصدوص   جده  علدى  البحد   اىل ال  لي باجملتم  دف  ذل  ك ، عام بشك  البيئي  الضرر التلوث
 االنشدطة  ممارسدة  عد    نشدأ  ان  ميكد  الدذ   االشدعاعي  التلدوث  اضدرار  خصوصدية  مد    تف  نظام ع 
 ةاملنشددأ ملسددتغ  امل نيددة باملسددؤ لية خاصددة د ليددة اتفاقيددا   جددود االهتمددام هددذا افددر   قدد ، النو  ددة
 .النو  ة
 اخلطددر، هددذا اثددار مدد  املتضددرر   تعددو    ألهميددة، النددو   اإلشددعاع خطددر يةخلصوصدد  نظددرا
 بشدك   معتمد     مببحدثني  ال راسدة  ذ هلد  تقد منا  الهد افنا   حتقيقدا  البح  فرضية صحة إىل   صوال
 هلمدا  املكملدة   االتفاقيدا   0163 لعدام  ايند في  اتفاقية 0161 لعام بار س اتفاقية م   ك على اساس
 -:النو  ة الطاقة استي ام ع  الناجتة امل نية باملسؤ لية اخلاصتني
 .النو  ة املنشأة  ملستغ امل نية املسؤ لية اساس -:اال ل املبح 
 .النو  ة املنشأة  ملستغ امل نية املسؤ لية احكام -:لثانيا املبح 
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 النووية املنشأة ملستغل املدنية املسؤولية اساس: االول املبحث
 نطداق  يف ا ضداً  البحد   املناسد   مد   رأ نا ،النو  ة املنشأة  ملستغ امل نية املسؤ لية اساس سةل را
 -: كاالتي مطال  ثةثال على املبح  هذا سنقس  لذا، املسؤ لية هذ   خصائص
 .النو  ة املنشأة ستغ مل امل نية للمسؤ لية القانوني االساس -:اال ل املطل 
 .النو  ة املنشأة ستغ مل امل نية املسؤ لية نطاق -:الثاني املطل 
 .النو  ة املنشأة ستغ مل امل نية املسؤ لية خصائص -:الثال  املطل 
 النووية املنشأة ملستغل املدنية ليةللمسؤو القانوني االساس: االول املطلب
 عق  ة،  اخرى تقصري ة مسؤ لية اىل تتفرع العامة القواع     يف امل نية املسؤ لية ان املعلوم م 
 اخلطداء  فكدرة  اىل املبد أ  حيد   مد   فتسدتن   الثداني  امدا  عامدة،  كقاع ة التقصري  اخلطأ اال ىل  اساس
 .  العق
 بانهددا القددول ميكدد  فددال النو  ددة املنشددأة سددتغ مل امل نيددة مسددؤ ليةلل القانونيددة للطبيعددة بالنسددبة امددا
 هدذ   مد   املتضدرر     بدني  نو  دة ال املنشدأة  مسدتغ   بدني  تعاق  ة عالقة توج  ال النه عق  ة، مسؤ لية
 اىل اسدتناداً  ال  لدة  لده  متنحده  الدذ   الرتخديص  علدى  بنداء  عملده  للمنشداة  ستغ امل ميارس  امنا املنشأة،
 .ل ت ا  ال  لة هذ  م  تص ر اليت القوانني
 املنشدأة  مسدتغ   عمد   علدى  تقدوم  تقصدري ة  مسدؤ لية  هدي  املسدؤ لية  هدذ   ان لدى ع اسدتقر  فق  لذا
 ان اال  0) الضددرر   سددتغ امل عمدد  بددني سددببية  عالقددة االشددياص ا  البيئددة ي  صدد  ضددرر النو  ددة
 .ليةاملسؤ  هذ  اليه تستن  الذ  القانوني االساس حول حص  االختال 
  قابد  خطدأ   هدو  الضدرر  مسب  خطأ على تقوم ان اما ري ةتقصال املسؤ لية اساس ان املعلوم فم 
 اخلطدر  عنصر اساس على ا  العكس الثبا  قاب  غري فرضا مفر ض خطأ على ا  ،العكس الثبا 
 ا  للغري، ضررًا سب   خطرًا بنشاطه خل  شيص ك  على تعو  ال  جوب أ  التبعة حتم  مب أ 
  3). تجا  ها نا د ن  حلقه املاد ة احل  د ضم      ان الضارة افعاله ع  الشيص سؤ ليةم اقرار
 تصددي    قدد  البيئددة صددي ت قدد  اضددرار مدد  عنهددا  نتجدده  مددا   ددةالنو املنشددآ  تغاللاسدد ان  مبددا
 النو  دة  املنشدأة  سدتغ  مل امل نيدة  للمسؤ لية القانوني االساس حول الفقه اختلف فق  لذا االشياص،
 -: كاالتي الضرر نوعية حس 

 -:البيئي الضرر. 1

 تده بطبيع هو االفساد فع  ان باعتبار تقصري ة مسؤ لية كان   ان البيئي، الضرر ع   ليةاملسؤ ان
  هدذ   امل نيدة،  ة املسدؤ لي  اجلنائيدة  املسدؤ لية   همدا  معدا،  مدتال مني  ندوعني  علدى  لكنها ضار، عم 
 أ   البيئدة  فسداد  جدوا   عد م ) مب أ  هو القانون، يف ح    مب أ على اساسًا تقوم هابنوعي املسؤ لية
 هدذا  ان خاصدة    د ف    لدوث  مد  ) مبد أ  علدى  ال البيئة، لعناصر اال لية باحليو ة االضرار جوا  ع م
 الضدرر  عد   امل نيدة  املسدؤلية  بينمدا  البيئدي  الضدرر  ع  اجلنائية املسؤ لية لتاسيس  صل  ال االخري املب أ
 حيد   مد    باالخص القانونية، اهميته التأصي   هلذا الضرر، هذا ع  اجلنائية يةاملسؤ ل تتب  البيئي
   3).البيئي الضرر ع  التعو   يف احل  صاح 



 
 

318 

 اخلامس الع د
 

 -:االشخاص يصيب الذي الضرر. 2

 فدان  ،0163 افييند   اتفاقيدة  0161 بدار س  اتفاقيدة ك النو  دة،  ملسدؤ لية با املعنيدة  لالتفاقيا   فقا
 نشدأة امل صداح   بان االساس هذاب   قص  اخلطر، عنصر هو املسؤ لية  هذ اليه تستن  الذ  االساس
 عد   املتضرر  تعو   املياطر هذ  نتائ   تحم  ان عليه جي  خماطر هبنشاط استح ث الذ  النو  ة
 فعد   بدني  سدببية  عالقدة  تدوافر ت عند ما  ذلد    علدى  النو  دة،  االشدعة  تسدرب  م  تصيبه اليت االضرار
 ملطالبة للقضاء اللجوء االخري هذا ح  م   كون، باملضر ر حل  الذ   الضرر ةالنو   املنشأة  مستغ
 مدد  هحلقدد عمددا بتعددو   خاصددة،  بشددر ط االحيددان بعدد  يف ملواداملشددعةا ناقدد  ا  املنشددأة مسددتغ 
  9).ضرر
  اساس  بني البيئي الضرر ع  املسؤ لية اساس بني التفرقة الضر ر  م  ليس نرى أنه جهتنا  م 
 املنشدأة  اللاسدتغ  عد   ناجتدة  تكدون  اضدرار  فكالهمدا  االشدياص،   صدي   الذ  الضرر ع  ةاملسؤ لي
 االشددياص تصددي  اضددرار ا  بيئيددة االضددرار هددذ  كاندد  سددواء تنددت  امل نيددة فاملسددؤ لية النو  ددة،
 تقدوم  اذ التبعدة  حتمد   بنظر دة   سدمى  مدا  ا  اخلطر عنصر هو املسؤ لية هذ  اليه تستن  الذ   االساس
  بدني  النو  دة  املنشدأة   مسدتغ  فعد   بدني  سدببية   عالقدة  الضدرر  همدا  فقدط  ركدنني  علدى   ليةاملسدؤ  هذ 
 مسدتغ   اىل معدني  خطدأ  ناداسد  ا  خطدأ  علدى  منطو ا كان النشاط ذل  ان الثبا  حاجة د ن الضرر،
  5).املنشأة هذ 
 وادامل ا  نو  ةال املنشأة  نشاط ضرر م  حلقهما بني سببية عالقة توافر باثبا   لزم املضر ر ان اال
 اال العالقدة  هدذ   اثبدا   صعوبة اعتبارنا يف نأخذ ان جي  لك  املنشأة، مستغ  بواسطة نقلها  ت  اليت
 .البعي  امل ى على اال تظهر ال اليت الكامنة االثار اثبا  دائما فيصع  الضيمة، الكوارث حالة يف

 نوويةال املنشأة ملستغل املدنية املسؤولية نطاق: الثاني املطلب
 نصدوص   جلدأ   النو  دة  املنشدأ   مد   ا االشدعاع  تسدرب  لضدحا ا  عدادل  تعدو    تدوفري  به  
 للتعدو    القابلة االضرار نطاق  بتح   خاصة احكام  ض  اىل امل نية باملسؤ لية املتعلقة االتفاقيا 
 ارسددةمامل  يف القضددائية  الفقهيددة املسددتو ا  علددى للجدد ل املددثرية االشددكاليا  بددني مدد   ان  خاصددة
 يف املربمدة  االتفاقيدا   ان ظ املالحد  البيئدي،  التلدوث  عد   ةالنامجد  الضدرار ا حت  د   مسألة هي ال  لية
 مبنظدور  اخدذ   قد   السدبعينيا    ب ا ة الستينا  عق  خالل يالنفط التلوث مي ان  يف النو   املي ان
  6). االشياص البيئة حلما ة للتعو   القابلة لالضرار ضي 
 اقدرار  ذلد   ادى فقد   الد  لي  الفكدر   تفدت   للدوعي  الكدبري  االنتشار  امام عينيا التس عق  يف اما
 النو  دة  ضدرار اال عد   التكميلي التعو   بشأن 0111 لسنة فينا كاتفاقية ج   ة، اتفاقيا  صوصن
 اخلطدرة  بداملواد  التلدوث  اضدرار  عد   امل نيدة  املسدؤ لية  بشدأن  0116 لسدنة  لند ن  اتفاقيدة  اقدرار   كذل 
  1). الضارة
 الضدرر  مفهدوم  لنطداق  توسديعها  هو اجل   ة لالتفاقيا  النصوص هلذ  االجيابية النتائ  م   كان
 فقد   املناسد   التعدو    النو  ة املنشأ  استغالل م  املضر ر  ستح  مبوجبها اليت االضرار  كذل 
  2)راالضددرا  هددذ  للتعددو   قابلددة تكددون الدديت االضددرار اىل نهددائي بشددك  االتفاقيددا  هددذ  اشددار 
 -:هي
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 .البيئة تشو ه ا  الضرر .1
 .املمتلكا  ا  باالشياص تلح  اليت االصابا  .2
 .بالبيئة متت  ا  استعمال أ  يف اقتصاد ة مصلحة ع  الناشئ ال خ  ضياع .3
 .الوقائية الت ابري تكاليف .4
 املدادة   نص فق  0119لسنة 9رق  املصر  البيئة محا ة قانون االضرار هذا اىل اشار  ق  
 بالكائندا    ضدر  ا  مواردهدا   سدتنز   ا  طبيعتهدا   شدو   ا   ةالبيئد ) قيمتهدا  م   قل  ما) بانه  0/1م)
 نساناال صحة على رخط  البيئي الضرر) عليه  رتت ) فيها جاء فق  الثامنة الفقرة اما  ارباالث ا  احلية
 جمار  ا  با الن ا  ناحليوا ا  االنسان تعرض) فنص  املادة نفس م  ةعشر ةالثامن الفقرة اما   البيئة
  الضارة لالثار ستغ امل ا  لااحل يف مباشرة غري ا  مباشرة بصورة البيئة مكونا  سائر ا  امليا 
 يف اال ىل املدادة  ندص  يف .3113 لسدنة  51 رق  السور  القانون ا ضا االضرار هذ  اىل اشار  ق 
 ا  الكيميائيدة  ا  الفيز ائيدة  الصدفا   يف امللوثدا   بفعد   ييفد ك ا  كمدي  تغدري  كد  ) البيئة لتلوث تعر فه
 ا  االحياء ا  حياته ا  النسانا صحة ته د اضرار عنها   نت  البيئة عناصر م  كثرا ا  رلعنص احليو ة
  .الطبيعية املوارد  سالمة ةصح
 للتعو    القاب ةالنو   املنشأة  مستغ ع  الناشئ الضرر بان لنا  تض  داملوا هذ  خالل م  اذن
 يف الطبيعيدة  للبيئدة  املكوندة  بالعناصر  لح  ما  كذل  االموال ا  الطبيعي صبالشي  لح  ام ك  هي
 .ذاتها ح 

 النووية املنشأة ملستغل املدنية املسؤولية خصائص: الثالث املطلب
 موضدوعية،  مسدؤ لية  فهدي  اخلصائص م  مبجموعة النو  ة املنشأة ستغ مل امل نية املسؤ لية تتميز
 .متتالية فر ع ةثالث ضم  تباعًا اخلصائص هذ   سنتنا ل مركزة، دة،حم 

 موضوعية مسؤولية: االول الفرع

 فدرض  قد   النو  دة  ةاملنشدأ  تسدببه  الدذ   التلدوث  اضدرار  الضحا  فعالة محا ة ضمانب االنشغال ان
 راراقد  االضدرار  هذ  ع  النو  ة ةاملنشأ ملستغ  امل نية املسؤ لية موضوع تنا ل  اليت االتفاقيا  على
  .املياطر نظر ة) اىل استنادًا  موضوعية مسؤ لية) مب أ
 حادثدة  عد   تندت   الديت  االضدرار  كد   عد   مسدؤ الً  النو  دة  املنشدأة  مستغ   كون ذل  على  بناء
 تكون ا  املقاطعا  داخ  نو  ة مواد نق  اثناء تنت  اليت االضرار ع   كذل  منشأته م  تاتي نو  ة
  1).منشأته اىل مرسلة
 0161 لعدام  بدار س   اتفاقية 0111  عام 0163 لعام فينا اتفاقية م  ك  نصوص اىل رجوعفبال
 بدار س  التفاقيدة  املكملة 0163 لعام بر كس   اتفاقية النو  ة االضرار ع  امل نية باملسؤ لية اخلاصة
  عد     دة النو ةاملنشدأ  مسدتغ   بان صراحًة االتفاقيا  هذ  تقضي اذ املوضوعية باملسؤ لية اخذ  فانها
 حدادث  نتيجدة   قعد   قد   االضرار هذ  ان  ثب  عن ما النو  ة االضرار ع  مطلقة مسؤ لية مسؤ ال
 .نو  

 حمددة مسؤولية:الثاني الفرع

 املتعلقدة  االتفاقيا  قرر  لذل  املوضوعية املسؤ لية لقيام ال ما شرطًا املسؤ لية حت    مب أ  ع 
 لعدام  بر كس   اتفاقية0161  لعام بار س اتفاقية) النو  ة لطاقةا اضرار ع  الناجتة امل نية باملسؤ لية
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 االتفاقيدا   هدذ    حد د   معيندة  مببدالغ  املسدؤ لية  هذ  حت     0111 ،0163 فينا اتفاقية  ،0163
 .النو  ة املنشأ  ع  الناجتة االضرار تغطيةب اخلاصة للمبالغ االقصى  احل  االدنى احل 
 خاصة حساب  ح ة مال ني مخسة  هو ادنى حب  التعو   مبلغ ح د  ق  بار س اتفاقية فنج 
 مخسدة  غبد مبل األدندى  احلد   حد د   نايفي اتفاقية ان جن  حني يف  ح ة مليون عشر مخسة اقصى  ح 
 . االتفاقية يف األعضاء لل  ل ال اخلة للتشر عا  االقصى احل   ترك  امر كي د الر مال ني
  األقصدى  األدندى  احلد   حت  د   يف الد  ل  تشدر عا   اختلفد    فق ال اخلية للتشر عا  بالنسبة اما
 حت  د   ع م اىل ال  ل بع   ذهب فق  النو  ة املنشأة استغالل ع  الناجتة االضرار بتعو   اخلاصة
  األقصدى  األدندى  احل  حت    اىل البع  ذه  حني يف كسر النكا االقصى ا  االدنى باحل  املسؤ لية
  01).األ ربي كاالحتاد
 31 قانون فنج  املذكورة االتفاقية قب  م  حت     مت مما اعلى مبلغا  ضع  ق  فرنسا جن  حني يف
 اقصددى كحدد  فرنسددي فرندد  مليددون 611 مبلددغ حدد د قدد  0111 عددام يف املعدد ل 0162 لعددام اكتددوبر
 051 ليصدب    قد   املبلدغ   هدذا  املكدان  نفدس  داخد   املستغ  منشآ  ع د ع  النظر بصر  للتعو  
 قيمدة  تتجدا     عند ما  للقدانون   فقدا  قليلدة  كميدا   حتدو   الديت  للمنشآ  بالنسبة فرنسي ن فر مليون
  تد خ   املسدتح   التعدو    لتكملدة  تتد خ   ان ال  لدة  علدى  جيد   فانه احل  هذا ع  الناجتة االضرار
 املسدتح   التعدو     تجا   عن ما  ذل  فرنسي فرن  مليون 3511 مببلغ حم د احلالة هذ  يف ال  لة
 مليون 3511) ال  لة لت خ  االقصى احل  التعو    تجا    عن ما فرنسي فرن  مليون 611 غمبل
 االضدرار  نسد   حسد   املبلدغ  مد   املتبقدي   تدو ع  ثد   ا ال تعو ضدها   ت  اجلس  ة االضرار فان  فرن 
  00).باملضر ر   تلح  اليت املاد ة
 فاقيدا  االت هدذ   اىل توجيههدا  ميكد   الديت  االنتقدادا   مد   هدو  مقد ما  التعو   مبلغ حت    ان اال
  التشدر عا   االتفاقيدا   رمستهدا  الديت  احلد  د  طبد   التعدو    مبدالغ   تظد  اذ ال اخليدة   التشر عا 
 خيددص فيمددا خصوصددا البعيدد  املدد ى علددى  قوعهددا احملتمدد  االضددرار الصددال  كافيددة غددري املددذكورة
 .النو  ة االشعاعا 

 مركزة مسؤولية: الثالث الفرع

  مد   النو  دة  املنشدآ   اسدتعمال  عد   الناجتدة  االضدرار  احد اث  ع  احملتملني املسؤ لني تع د امام
 يف امل نيدة  املسؤ لية بشأن االتفاقية القواع  عم   التعو   طاليب تواجه ق  اليت احلواجز رف  اج 
 .سؤ ليةامل تركيز مب أ اقرارها خالل م  االضرار هذ  ع  القانوني املسؤ ل حت    اىل النو   املي ان
 املنشدأة  مسدتغ   علدى  مركدزة  تكون املسؤ لية فأن املضر ر دعوى تسهي   بقص  تق م امل  انطباقا
 هددذ  اكاندد  سددواء النو  ددة املنشددأة اسددتغالل بسددب  ضددرر مدد  حلقدده عمددا املضددر ر لتعددو   النو  ددة
  03).ممتلكاته  ا  بانفسه  االشياص تصي  اضرار ا  بيئية أضرار االضرار
 الدذ   الشديص  باعتبدار   النو  دة  املنشدأة  مسدتغ   علدى  االضدرار  مسؤ لية الق  قيا االتفا فهذ 
 .املنشأة هلذ  مستغال هكونل العامة السلطة به  تعرت  حت د 
 ،التضدام    جده  علدى  مجيعدا  الديه   املطالبدة  توجيده    دت  النو  ة املنشأ  مستغلي تع د حالة  يف
 حد   مد    كدون  املبد أ  هلدذا  املعتنقدة  االتفاقيدا   احكدام   تتطبد  ال فعند ما  املسدؤ لية  تركيدز  ملب أ   فقا
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  تحمدد  اندده دام مددا ةأاملنشدد مسددتغ  هددو  كدد  مل  لددو حتددى شدديص ال  مطالبتدده  وجدده ان املضددر ر
  03).االتفاقيا  احكام على بناء املستغ  ىلا الرجوع يف االخري هذا ح  حفظ م  املسؤ لية

 النووية املنشأة ستغلمل املدنية املسؤولية احكام:الثاني املبحث
  فعد  بدني  السبية  العالقة الضرر  هي النو  ة املنشأة ملستغ  امل نية املسؤ لية شر ط توافر  متى
 املنشدأة  مسدتغ   مسدؤ لية  انعقد    االشدياص  ا  البيئدة   صدي   الدذ    الضرر النو  ة املنشأة مستغ 
 مما النو  ة االشعة تسرب بضحا ا  حلق اليت االضرار بتعو   االخري هذا على لزاما   كون النو  ة
  مدا  بده؟  الوفداء  ضدمانا   هي  ما التعو  ؟ هذا م ى ما  هي االسئلة م  الع    طر  امام  ضعنا
 ملسدتغ   امل نيدة  املسدؤ لية  دعدوى  لتقدادم  اقصدى  حد    وجد    هد   املسؤ لية؟ م  االعفاء حاال  هي
 النو  ة؟ املنشأة
 -: كاالتي مطال  ثالثة اىل املبح  بتقسي  االسئلة هذ  نبح  ان  ميكننا
 .به الوفاء  ضمانا  التعو  : اال ل املطل 
 .املسؤ لية م  االعفاء: الثاني املطل 
 .املسؤ لية تقادم: الثال  املطل 
 به الوفاء وضمانات التعويض: االول املطلب
 :فرعني ضم  به الوفاء  ضمانا  التعو   ل راسة سنتطرق
 بالتعو   الوفاء ضمانا  لبيان الثاني نفرد ث  عو  ،الت ل راسة اال ل الفرع
 التعويض: االول الفرع

 مد   املضدر ر  حلد   مدا  تعادل الضرر جنس م  ترضية أ ة ا  النقود م  مبلغ) بانه التعو    عر 
  09) .الضار للفع  طبيعية نتيجة كانا كس  م  فاته  ما خسارة
 مدن   دائمدا  حيدا ل   القضداء  الضدرر  عد   سدؤ ل امل عدات   علدى  دائمدا   لقدى  التعو   ان لنا  تض 
 .اضرار م  به حل  عما كامال تعو ضا املضر ر
 كان ما اىل الوض  بارجاع الضرر ع  املسؤ ل التزام اما: شكلني على  كون ان ميك   التعو  
 النقدود  مد   معدني  مبلدغ  دفد   ا   العيين بالتعو  )  عر  الذ   هو املعي  الفع  ارتكاب قب  عليه
  05) .النق   بالتعو  )  عر  ما  هو ضرر م  اصابه ما دل عا
 مد   اال ىل املدادة  يف جداء  فقد   التعو  ، مبسألة البيئة حبما ة اخلاصة العربية القوانني اهتم   ق 
 هدذا  يف الدواردة  املصدطلحا   بتعر دف  اخلاصدة  الفلسدطيين  البيئدة  حلما دة   0111 لسنة 1) رق  قانون
 أ  عد   الناجتدة  امليتلفدة  امللوثدا   تسببها اليت االضرار مقاب   ق م ما) : التعو  ) فعرف  القانون
 ا  قضدائية  احكدام  ا  ادار ة قرارا  مبوج  ذل    كون البيئة بعناصر طبيعيني اشياص م  تصر 
  .ال  لية االتفاقيا  يف الواردة االحكام تنفيذ
 امليدالف  بدالزام  حتكد   ان للمحكمدة  اجدا   بان البيئة حبما ة اخلاص البحر ين القانون يف جاء  ق 
 تلد   عد   ترتتد   قد   الديت  بالتعو ضدا    احلكد   البيئيدة  االضدرار  معاجلة ع  النامجة النفقا  جبمي 
  06).االضرار
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 با الدة  امليدالف  الدزم  عند ما  ا ضداً  البيئدة  حبما دة  اخلاص القطر  القانون يف جاء نفسه املضمون ب
  01).ليهع كان  ما اىل احلال  اعادة امليالفة
 االشدعاع  تسرب ع  الناجتة االضرار ع  التعو    قتضي  االنصا  الع الة مبادئ منطل   م 
 اضدرار  ا  البيئدة  ختدص  اضدرار  هدي  االضدرار  هدذ   اكان  سواء جمملها يف النو  ة املنشآ  م  النو  
  ذلد   نقد  ا  االضدرار  هذ  تق  ر امكانية ع م هي التعو   مسألة يف املشكلة ان اال االنسان تصي 
 اىل تصد   الدزم   مد   طو لدة  مل ة تستمر اضرار انها حي  االضرار هذ  بها تتميز اليت اخلاصة للطبيعة
 الديت   تشدرنوب  ) كقضدية  احلقيقدة  هدذ   لندا  تؤك  اليت القضا ا م  الكثري  هنال  السنني م  العشرا 
 .الكبرية املاد ة اخلسائر  احلاق امل نيني م  االال  قت  اىل اد 
 حدرب  حدول  جدر   الديت   االحبداث  ال راسا  توصل  اذ ا ضا املشكلة هذ  م  العراق  نُ   مل
 اال العدامل  يف هلدا  نظدري  ال مبحندة   نفدرد  العدراق  ان اىل 3113 عدام  اخللي   حرب 0110 لعام اخللي 
 حدرب  عد   ندت   حيد   عامدا  عشر مخسة  قارب ما منذ النو   لالشعاع أبنائه تعرض استمرار  هي
 يف استي م الذ  النوع م  ذر ة قناب  سب  حنو  عادل خطري اشعاعي تلوث 0110 عام الثانية  اخللي
 كارثة سب  ماسم اليورانيوم خائرذ  حلفائها االمر كية القوا  ي اماست نتيجة  ناكا اكي هري شيما
 عارتفدا   كدذل   جنوبده  يف خصوصدا  السدرطان  امدراض  انتشدار  نتائجهدا  م  كان  خيمة  صحية بيئية
  ا د دداد 0121 عددام عليدده كاندد  عمددا اضددعا  ثالثددة العراقيددا  احلوامدد  لدد ى االجهدداض حدداال 
  02).مرا  مخس املرض بنفس الوفيا  حاال   تضاعف مرا  ارب  الرئة سرطانب االصابة حاال 
 عنهدا  تندت   الديت  االضدرار  فان نو  ة كارثة حتص  فعن ما االضرار كان   ا اما املسؤ ل كان  ا ا
 حما لدة  اىل باالضدافة  ضدرر  مد   اصدابه   عمدا  كدامال  تعو ضدا  املضدر ر    مدن   فيجد   ضيمة تكون
 االتفاقيدا   تدبين  اىل اد  الديت  هدي  االضدرار   هدذ   اضدرار،  ا ضدا  حلقده  الذ  البيئي الوسط اصال 
   التعدو  مبدالغ  حت  د   نظدام  النو  ة الطاقة استغالل ع  الناجتة امل نية املسؤ لية تنا ل  اليت ال  لية
  .حم دة مسؤ لية) ملوضوع دراستنا اثناء ذكرنا  ما  هذا

 بالتعويض الوفاء ضمانات: الثاني الفرع
 ال  ليدة  االتفاقيدا   نصدوص  تقضدي  النو  دة  املنشأة استغالل لضحا ا فعلية محا ة توفري اج  م 
 امليدداطر ضدد  نيالتددام بالزاميددة النو  ددة الطاقددة اسددتعمال عدد  الناجتددة امل نيددة ةاملسددؤ لي تنا لدد  الدديت
 كافيدا  تعو ضدا  االنشدطة  هدذ   مد   املضدر ر  مدن   نضدم    لكدي  النو  دة  املنشدأة  تسببها اليت  االضرار
 سدواء  اخدر  مدالي  ضدمان  أ  ا  اجبار دا  ينداً متا  قد م  ان النو  دة  املنشدأة  هلدذ   مستغ  ك  على فيج 
 أ  ملدن   اسدي اس كشدرط  الضدمان  هدذا   تق     معتم  تعو   صن  ق ع  شهادة ا  بنكي ضمان)
 .النشاط مزا لة ترخيص املنشأة هلذ  مستغ 
 التعدو  ،  ع ء الضرر حم ث كاه  ع    رف  ناحية م  ال ف  على اقادر ماناض  وفر فالتامني
  01).الضرر حم ث ع  املسؤ لية اثار ختفيف  املضر ر لصاحل فاعلة ضمانة  وفر فهو
 ماليدة  ضدمانة  أ  علدى  ا  التدامني  علدى  حلصدول با ملزمدا  كون  النو  ة ةاملنشأ غ مست فان  هكذا
  31).مسؤ ليته لتغطية اخرى
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 اخلطدر  هدذا  خلصوصدية  نظدرا  التدامني  شدركا   قبد   مد   خاصدة  معاملة النو   اخلطر عوم   لق 
 جمدال  م  استبعاد  مت ق  اخلطر هذا ان فنج   تعو ضا  اضرار م  عليه  رتت  ق  ما ضيامة جبان 
 السدب   كدان  االسدتبعاد  هذا  لع  0123  عام 0151 عام يف العامة لتامنيا  ثائ  خالل م  التامني
 تدامني   ثيقدة  0113 عدام  مندذ  تبندى  قد   النو  دة  االخطدار  عد   للتدامني  الفرنسدي  االحتاد ان يف الرئيس
 تق مده  ان ميكد   الرتخيص ملن  كشرط املالي  الضمان  النو   لالستغالل امل نية املسؤ لية)بد خاصة
  30).نو  ة انشطة متارس عامة منشأ  م  ميل  ملا سبةبالن ال  لة
 هدذ   لتغطيدة  التدامني  مبدالغ  كفا دة   عد م  النو  دة  املنشدآ   تنتجهدا  الديت  االضدرار  لضديامة   نظرا
 بالت خ  االلية هذ   تتس  النو  ة الكوارث ضحا ا لتعو   ج   ة الية ال  ل اختذ  فق  االضرار
 عد   ترتتد   الديت  االضدرار  عد   للتعدو    اتفاقيدة  يف االطرا  ال  ل جمموعة ا  املعنية لل  ل املباشر
 مد   الصدن  ق  هدذا   ميدول  املتضدرر    لتعدو    خاص صن  ق انشاء خالل م   ذل  نو   حادث
 هدذا  ان اال النو  دة  املنشدآ   السدتغالل  امل نيدة  باملسؤ لية اخلاصة االتفاقيا  يف ال اخلة ال  ل خالل
 االضدرار  عد   التعدو    مي ان يف اال مثيال له ج  و ال ال  لي تضام ال م  اعلى درجة  تطل  احل 
 يندا يف اتفاقيدة  قبد   مد    اعتمداد  بع  0111 سنة اال عامليا بع ا  كتس   مل اال ربي النطاق يف النو  ة
  33).النو  ة االضرار ع  التكميلي التعو   بشأن
 نصد    االخرى املالية الضمانا  التعو ضا ، صن  ق التامني،) ذكرناها اليت الضمانا   هذ 
 0161 بار س اتفاقية ان مثال فنج  النو  ة الطاقة جمال يف امل نية باملسؤ لية اخلاصة االتفاقيا  عليها
 مسدتغ   فدان  ا لدي  سدقف  ح  د اىل-0) على نص  ق  0163 لعام بر كس  اتفاقية تتممها  اليت
 عد   املسدؤ ل  اعسدار  حالدة   يف السدقف  هذا اء ر  ما -3 املسؤ لية، مبفرد   تحم  النو  ة املنشأة
 االضرار ع  بالتعو   تتكف  اليت هي املنشأة هلذ  الرتخيص سلم  اليت ال  لة فان النو   الضرر
  تحملده  التعدو    فدان  االخدري  السدقف  هدذا  جتدا    حالدة   يف -3 معدني،  سدقف  ح  د اىل النو  ة
  .تفاقياال النظام هذا يف االطرا  ال  ل جمموعة لتضام اب
 ا  النو  دة  املنشدأة  مشغ  قب  م  تعو ضها ميك  اليت االضرار هي ما هو هنا  طر  الذ  السؤال
 االتفاقيا ؟ هذ  يف االطرا  ال  ل ا  التامني شركا 
 لندا   ظهر النو  ة الطاقة مي ان يف امل نية باملسؤ لية املعنية االتفاقيا  هذ  على االطالع خالل م 
 دخدول  اىل  دؤد   للضرر املفهوم  هذا ماد ة ا  جس  ة اكان  سواء االضرار ك   شم  التعو   ان
 الديت  االضدرار  ان جند   ذلد   مد   العكدس   علدى  تعو ضدها   وجد   اليت االضرار ضم  البيئي الضرر
 مد   ختدرج  للمسدتغ   مملوكدة   تكون املنشأة داخ  توج  اليت االموال ا  نفسها النو  ة ةاملنشأ تصي 
 .االتفاقيا  هذ  تطبي  نطاق

 النووية املنشأة ملستغل املدنية املسؤولية من االعفاء: الثاني املطلب
  تبني  خصائصها  نطاقها اساسها حي  م  النو  ة املنشأة ملستغ  امل نية املسؤ لية تنا لنا ان بع 
 و  دة الن منشدأته  حتد ثها  الديت  االضدرار  عد   موضدوعية  مسؤ لية مسؤ ل النو  ة املنشأة مستغ  ان لنا
 هدذ   م  نفسه  عفي ان النو  ة املنشأة مستغ  انبامك ه  هو  ثار الذ  الفالسؤ االشياص ا  للبيئة
 جزئيا؟  لو املسؤ لية
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 قد   انهدا  جند   النو  دة  االضدرار  عد   امل نيدة  باملسؤ لية اخلاصة االتفاقيا  على االطالع خالل م 
 0163 لعدام  بدار س  فاتفاقيدة  ملسدؤ لية ا مد   النو  دة  املنشدأة  مسدتغ   اعفداء  ميكد   حاال  على نص 
 ان  ثبد   عند ما  مسدؤ ليته  م  النو  ة املنشأة مستغ  اعفاء ميك ) :على منها التاسعة املادة يف نص 
 احلدرب  ا   القتدال  احلدرب  اعمدال  مد   عم  بسب  ةمباشر  ق  حادث بسب  كان  الناشئة االضرار
 خصدائص  ذا  طبيعيدة  كارثدة   جدود  حالدة   يف خمدالف  ندص   وجد   مل مدا   كدذل   التمدرد  ا  االهلية
 احلدادث   ال الغدري  فعد    ال العمد   غدري  اخلطدأ   عد   فدال  ذلد   م  العكس  على متوقعة غري استثنائية
 . مسؤ ليته م  املستغ  اعفاء اسباب م  النص يف ذكورامل غري الفجائي
 د لية طبيعة ذا  با ضطرابا املتعلقة االعفاء حاال  على نص  فق  0163 لعام نايفي اتفاقية اما
 احلالة اليها  اضاف   العصيان االهلية احلرب ا  الع ائية  االعمال احلرب حاال   هي استثنائية ا 
 .استثنائي طاب  ذا  طبيعية كارثة ع  مباشر بشك  الناجتة

 النووية املنشأة ملستغل املدنية املسؤولية تقادم: الثالث املطلب
 مد   حلقده  عمدا  بدالتعو    للمطالبدة  دعوى رف  يف للمضر ر احل  ال  لية االتفاقيا  اعط  لق 
 الشديص  امدام  امفتوحد  البداب  ترت  مل االتفاقيا  هذ  ان اال النو  ة املنشأة استعمال جراء م  ضرر
  رفد   ان املد ة  هدذ   حد  د  يف لده  جيدو   معيندة  مب ة قي ته  امنا كان  ق  أ  يف ال عوى لرف  املضر ر
 .امل ة هذ  مر ر مبجرد التعو  ب املطالبة يف حقه قطس  اال و  تعال دعوى
 فيسدقط  احلادثدة   قدوع  تار خ م  تب أ سنوا  بعشر امل ة هذ  ح د  0161 لعام بار س فاتفاقية
 .امل ة هذ  خالل ال عوى تق م مل اذا بالتعو   باملطالبة احل 
 باخلسدائر   تعلد   فيمدا  سدنة  نثالثو هي التقادم م ة ان على نص  فق  0163 لعام ينايف اتفاقية اما
 .االخرى باالضرار  تعل  فيما سنوا   عشر الشيصية  االصابا  االر ا  يف
 اثدار  الن  ذلد   التقدادم  مد ة  احتسداب  خيدص  فيمدا  االتفاقيدا   هلدذ   االنتقداد  توجيده  ميك  انه اال
  بد أ  ان االفض  م   كون لذا سنوا  العشر تتجا   ق  سنوا  مبر ر اال تظهر ال ق  النو  ة الكارثة
 .احلادثة  قوع تار خ م   ليس بالضرر املضر ر عل  تار خ م  التقادم م ة احتساب

 اخلامتة
 -:كاآلتي  التوصيا  النتائ  م  جملموعة ال راسة توصل 

 النتائج: اوال
 اسداس  علدى  تقدوم  تقصدري ة  مسدؤ لية  هدي  النو  دة  املنشدأة  مسدتغ   ملسؤ لية القانونية الطبيعة ان .1
 مد   الناجتدة  امليداطر  حتمد   النو  دة  املنشدأة  مسدتغ   علدى  جي  أ   التبعة حتم  ا  اخلطر عنصر)
 الضددرر همددا ركددنني علددى تقددوم املسددؤ لية  هددذ  املضددر ر،  تعددو   النو  ددة منشددأته اسددتعمال
 . الضرر النو  ة املنشأة مستغ  فع  بني السببية  العالقة

 الديت  االصدابا    كدذل   البيئدة  تصدي   الديت  اراالضدر  ع  مسؤ اًل النو  ة املنشأة مستغ   كون .2
 التد ابري   تكداليف  اقتصاد ة مصلحة ع  الناشئ ال خ   ضياع ممتلكاته  ا  باالشياص تلح 
 .الوقائية

 . مركزة  حم دة موضوعية مسؤ لية بانها املسؤ لية هذ  تتميز .3
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 ملنحده  كشدرط  اخدر  مدالي  ضدمان  أ  ا  اجبار دا  تاميندا   قد م  ان النو  ة املنشأة مستغ  على جي  .4
 اليت االضرار ع   الكايف العادل التعو   املضر ر   ملن  كضمان النو  ة املنشأة افتتا  رخصة
 .املنشأة هذ  استعمال جراء م  تصيبه

 احلداال   مد   جمموعدة  علدى  0163 لعدام  فيندا   اتفا دة  0161 لعدام  بدار س  اتفاقية م  ك  نص  .5
 ال اخليدة  ا  ال  ليدة  احلدر ب  حالدة   هدي  املسدؤ لية  م  النو  ة للمنشأة املستغ  اعفاء باالمكان
 .املتوقعة غري االستثنائية الطبيعية الكوارث  حالة

 -:التوصيات: ثانيا
  ممتلكاتده  باالنسدان  ضدارة   صدحية  بيئية كوارث م  عنها  نت   ما النو  ة املنشآ  خلطورة نظرا
 -: أتي مبا نوصي لذا
 .النو  ة املنشأة ملستغ  الرخصة مبن  اخلاصة الشر ط تش    .1
 النو  دة  الطاقدة  ميد ان  يف امل نيدة  املسدؤ لية  موضدوع  تنا لد   الديت  االتفاقيا  اىل العراق انضمام .2
 بتعدو     املطالبدة  النو  دة  االسدلحة  اسدتي ام  جدراء  مد   تضدرر   الديت  الد  ل  اح ى باعتبار 
 .العراقي الشع  ابناء م  االسلحة هذ  م  املتضر ني

 تدبني  النو  دة  املفاعد   اراضديها  علدى  تتواجد   الديت  ال  ل بني  االقليمية ال  لية االتفاقيا  عق  .3
  العدادل  الكامد   التعدو    املتضدرر    مدن    كيفيدة  النو  دة  املنشدأة  ملستغ  امل نية املسؤ لية فيها
 .النو  ة املفاع  هذ  م  اضرار م  اصابه  عما

 تدار خ  مد    لديس  بالضدرر  املضدر ر   علد  تدار خ  مد   املضر ر دعوى تقادم م ة حتتس  ان جي  .4
 مد   طو لدة  سدنوا   مدر ر  بعد   تظهدر  قد   النو  دة  االضدرار  بعد   الن النو  ة، الكارثة حصول
 .الكارثة حصول تار خ

 اهلوامش
 – 0ط -املعاصدر  القدانون  اسدلمة  مبد أ  ضوء يف للبيئة القانوني املفهوم -حشي  حمم  امح  .1
 .069ص -3110 – مصر – االسكن ر ة – للطباعة اجلالل شركة

 اجلدزء  – العراقدي  املد ني  القدانون  يف االلتدزام  نظر دة  يف الدوجيز  –  اخدر ن  احلكدي   اجملي  عب . د .2
 -0121 – املوصدد   - النشددر للطباعددة الكتدد  دار مؤسسددة – االلتددزام مصددادر يف اال ل
 املسددؤ لية يف دراسددا  – اهلل عبدد  الددرحي  عبدد  فتحددي. د املعنددى نفددس يف   نظددر ،310ص
 3115 -مصدر  – االسدكن ر ة  – جدابر  عصام مطبعة - موضوعية مسؤ لية حنو) صري ةالتق
 .01ص –

 .069 ص -ساب  مص ر – حشي  حمم  امح  .3
 ضدوء  يف دراسدة ) البيئيدة  االضرار تعو   اليا  – قن    السي  سعي . د: م  ك  ذل  يف  نظر .4
 – مصدر  – االسدكن ر ة  – للنشدر  اجل  د ة  اجلامعة دار –  ال  لية  االتفاقيا  القانونية االنظمة
 .33 – 30ص – ساب  مص ر – اهلل عب  الرحي  عب  فتحي. د ،051ص – 3119

 .009 ص – ساب  مص ر -اهلل عب  الرحي  عب  فتحي. د املعنى نفس يف  نظر .5
 .061ص – ساب  مص ر -حشي  حمم  امح  .6
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: املوقدد  علددى  االنرتندد شددبكة مدد  مسددحوب تقر ددر – التلددوث اضددرار عدد  ال  ليددة املسددؤ لية .7
www.greenline.com  - 0ص. 

 تقر در  – احلد  د  عدرب  احملدورة  احليدة  حركدا   عد   الناشدئ  الضرر ع  التعو ضي  اجلرب املسؤ لية .8
 شدبكة  مد   مسدحوب  – االحيائيدة  السدالمة  بشدأن  قرطاجندة  لرب توكدول  ال  لية احلكومية اللجنة
 .5ص -  www.biodiv.org: املوق  على -االنرتن 

 .055ص – ساب  مص ر – قن    السي  سعي . د .9
 املعدين   التقنديني  القدانونيني  اخلدرباء  مد   العضدو ة  املفتدو   امليصدص  العامد   الفر   تقر ر .11
 – الثدداني هاجتماعدد عمدد  بشددأن قرطاجنددة بر توكددول سددياق يف التعو ضددي  اجلددرب باملسددؤ لية
 .5ص - www.biodiv.org املوق  على االنرتن  شبكة م  مسحوب

 .052ص – ساب  مص ر – قن    السي  سعي . د .11
 االثددر تقيددي  ،051ص – سدداب  مصدد ر – قندد    السددي  سددعي . د املعنددى نفددس يف  نظددر .12
 شبكة م  مسحوب –  البيولوجي بالتنوع املتعلقة االتفاقية م  09 املادة)  التعو    املسؤ لية
 .2ص –  www.biodiv.org موق  م  االنرتن 

 .051 – ساب  مص ر – قن    السي  سعي . د .13
 .399ص – ساب  مص ر –  اخر ن احلكي  اجملي  عب . د .14
  تقصدري ة  ،عق  ة) امل نية ؤ ليةاملس ع  التعو   يف الوسيط – عرفة الوهاب عب  السي  .15
 -3115 -مصدر  – االسدكن ر ة  – اجلامعيدة  املطبوعدا   دار – فيهدا  الصادر النق   احكام
 .05ص

 مد   مسدحوب  حبد   –  التطبيد   النظر دة  بدني  العربدي  البيئدي  القانون – الركابي حسني. د .16
 .0ص – www.iraqgreen.net املوق  على االنرتن  شبكة

 االمدد   د ر  قطددر مصددر يف البيئددة حلما ددة التشددر عية السياسددة – عمددران حممدد  فددارس. د .17
 – 3115 – الطبد   مكدان  ذكدر  بد  ن  – احلد     اجلدامعي  مكت  – 0ط -محا تها يف املتح ة
 .301ص

 شددبكة مدد  مسددحوب تقر ددر – العددراق يف  نتشددر االشددعاعي التلددوث – املقدد اد  كددا   .18
 هددذا تفصددي  يف كددذل   نظددر – www.articles.abolkhased.net املوقدد  علددى االنرتندد 
 االنرتن  شبكة م  مسحوب تقر ر – اخللي  يف االشعاعي التلوث – املق اد  كا  : املوضوع
 السدرطان   نشدر  املنض  اليورانيوم بذخرية االشعاعي التلوث ،www.rezar.com املوق  على
   :  املوق  على االنرتن  شبكة م  مسحوب تقر ر – اجملا رة  ال  ل العراق يف

www.foram.iraqgreen.net . 
 .10ص -ساب  مص ر - اهلل عب  الرحي  عب  فتحي. د .19
 .0ص -ساب  مص ر – التلوث اضرار ع  ل  ليةا املسؤ لية .21
 .063 ص – ساب  مص ر – قن    السي  سعي . د .21
  .3ص -ساب  مص ر – التلوث اضرار ع  ال  لية املسؤ لية .22

http://www.greenline.com/
http://www.greenline.com/
http://www.biodiv.org/
http://www.biodiv.org/
http://www.biodiv.org/
http://www.iraqgreen.net/
http://www.articles.abolkhased.net/
http://www.rezar.com/
http://www.foram.iraqgreen.net/
http://www.foram.iraqgreen.net/
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 املصادر
 :الكتب: اواًل
 – املعاصددر القددانون اسددلمة مبدد أ ضددوء يف للبيئددة القددانوني املفهددوم -حشددي  حممدد  امحدد  .1
 .3110 – مصر – االسكن ر ة -للطباعة اجلالل شركة -0ط

  تقصدري ة  ،عق  دة ) امل نيدة  املسدؤ لية  عد   التعدو    يف الوسيط – عرفة الوهاب عب  السي  .2
 .3115 – مصر – االسكن ر ة – اجلامعية املطبوعا  دار – فيها الصادر النق   احكام

 انونيدة الق االنظمدة  ضدوء  يف دراسدة ) البيئية االضرار تعو   اليا  -قن    السي  سعي . د .3
 .3119 – مصر – االسكن ر ة – للنشر اجل   ة اجلامعة دار –   ال  لية  االتفاقيا 

 اجلدزء  – العراقي امل ني القانون يف االلتزام نظر ة يف الوجيز –  اخر ن احلكي  اجملي  عب . د .4
 .0121 – املوص  –  النشر للطباعة الكت  دار مؤسسة – االلتزام مصادر يف اال ل

 املتحد ة  االم   د ر  قطر مصر يف البيئة حلما ة التشر عية السياسة – عمران م حم فارس. د .5
 .3115 – الطب  مكان ذكر ب  ن – احل    اجلامعي مكت  – 0ط -محا تها يف

 –  موضدوعية  مسدؤ لية  حنو) التقصري ة املسؤ لية دراسا  – اهلل عب  الرحي  عب  فتحي. د .6
 .3115 – صرم  - االسكن ر ة – جابر عصام مطبعة

 :االنرتنت شبكة من املسحوبة املصادر: ثانيا
 – اجملدا رة   الد  ل  العدراق  يف السدرطان   نشدر  املنضد   اليورانيوم بذخرية االشعاعي التلوث .1
 www.foram.iraqgreen.net املوق   على االنرتن  شبكة م  مسحوب تقر ر

 املوقد    علدى  االنرتند   شدبكة  مد   مسدحوب  تقر در  -التلوث اضرار ع  ل  ليةا املسؤ لية .2
www.greenlin.com  

 تقر ر – احل  د عرب احملورة احلية احلركا  ع  الناشئ الضرر ع  التعو ضي  اجلرب املسؤ لية .3
 شبكة م  مسحوب – االحيائية سالمةال بشأن قرطاجنة لرب توكول ال  لية احلكومية اللجنة
  www.biodiv.org املوق   على االنرتن 

 املعددين  التقندديني القددانونيني اخلددرباء مدد  العضددو ة املفتددو  امليصددص العامدد  الفر دد  تقر ددر .4
 – الثداني  اجتماعده  عمد   بشدأن  قرطاجندة  بر توكدول  سدياق  يف التعو ضدي   اجلدرب  باملسؤ لية
 www.biodiv.org املوق   على االنرتن  شبكة م  مسحوب

 –  البيلددوجي بددالتنوع املتعلقددة االتفاقيددة مدد  09 املددادة)  التعددو    املسددؤ لية االثددر تقيددي  .5
 .  www.biodiv.org موق   على االنرتن  شبكة م  مسحوب

 شدبكة  م  مسحوب حب  –  التطبي  النظر ة بني العربي البيئي القانون – الركابي حسني. د .6
 www.iraqgreen.net املوق   على االنرتن 

 االنرتند   شدبكة  م  مسحوب تقر ر – العراق يف  نتشر االشعاعي التلوث – املق اد  كا   .7
 www.articles.abolkhased.net وق امل  على

 املوقددد   علدددى االنرتنددد  شدددبكة مددد  مسدددحوب تقر دددر – اخللدددي  يف االشدددعاعي التلدددوث .8
www.rezar.com 
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 :الدولية االتفاقيات: ثالثا
 .النو  ة الطاقة استغالل ع  الناجتة امل نية املسؤ لية بشأن 0161 لعام بار س اتفاقية .1
 .0161 لعام بار س التفاقية املكملة 0163 لعام بر كس  اتفاقية .2
 .النو  ة الطاقة استغالل ع  الناجتة امل نية املسؤ لية بشأن 0163 لعام فيينا اتفاقية .3
 .0163 لعام فيينا التفاقية املكملة 0111 لعام فيينا اتفاقية .4

 :القوانني: ًارابع
 .0119 لسنة 9 رق  املصر  البيئة محا ة قانون .1
 .0111 لسنة 1 رق  الفلسطيين البيئة محا ة قانون .2
 .3113 لسنة 51 رق  السور  البيئة محا ة قانون



 

 
 
 

 العام االدعاء دور

 الجزائية الدعوى تحريك في 

 شكوى على تتوقف التي الجريمة تعدد عند

 الجرائم من غيرها مع

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 البصدرة جامعدة ،القداندون كلية محي ، محاد حسد  .م.م
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 اجلزائية الدعوى حتريك يف العام االدعاء دور

 اجلرائم من غريها مع شكوى على تتوقف اليت اجلرمية تعدد عند

 حميد حماد حسـن م.م.

 احملتويـات
 املق مة
 على تتوقف اليت اجلرمية تع د عن  اجلزائية ال عوى حتر   يف العام االدعاء د ر :األ ل املطل 
 ماد ًا تع دًا اجلرائ  م  غريها م  شكوى
 علدى  تتوقدف  الديت  اجلرميدة  تع د عن  اجلزائية ال عوى حتر   يف العام االدعاء د ر: األ ل الفرع
 بسيطًا ماد ًا تع دًا اجلرائ  م  غريها م  شكوى
 على تتوقف اليت اجلرمية تع د     عن  اجلزائية ل عوىا حتر   يف العام االدعاء د ر: الثاني الفرع
  للتجزئة قاب  غري ماد ا    تع دًا اجلرائ  م  غريها م  شكوى
 علدى  تتوقف اليت اجلرمية تع د عن  اجلزائية ال عوى حتر   يف العام االدعاء د ر :الثاني املطل 
  معنو ًا تع دًا اجلرائ  م  غريها م  شكوى
 مد    الز جيدة   نا جرمية تع د عن  اجلزائية ال عوى حتر   يف العام االدعاء د ر :الثال  املطل  
  اجلرائ  م  غريها
 مد    الز جيدة   ندا  جرميدة  تعد د  عند   اجلزائيدة  الد عوى  حتر   يف العام االدعاء د ر: األ ل الفرع
 معنو ًا تع دًا اجلرائ  م  غريها
 مد    الز جيدة   ندا  جرميدة  تعد د  عند   اجلزائيدة  عوىالد   حتر   يف العام االدعاء د ر: الثاني الفرع
  ماد ًا تع دًا اجلرائ  م  غريها
 اخلامتة
 املصادر



 
 يت تتوقف على شكوى م  غريها م  اجلرائ د ر االدعاء العام يف حتر   ال عوى اجلزائية عن  تع د اجلرمية ال
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 املقدمة
 هدذ   مراحد   كافدة  يف د ر مد   لده  ملدا  اجلزائيدة  الد عوى  يف فعدال  د ٍر اذ اجهدا   العدام  االدعاء ُ ع 
 الطعد   طدرق  ثد    م  مةفاحملاك االبت ائي التحقي   مرحلة   األدلة  مج  التحر  مرحلة) ال عوى
 يف د رًا القدانون  أعطدا   فقد   املراحد   هذ  يف د ر  ع   فضاًل  احلك  تنفيذ يف كذل  د ر له   كون
 سدلطة  العام لالدعاء إن أ  جوا  ًا إجراءًا ُ ع  هذا ال عوى حتر    إجراء اجلزائية، ال عوى حتر  
 االطدالع  خدالل  مد    اضد   األمدر   هدذا  التحر د   هدذا   تجاه  أن أ  بتحر كها قام شاء إن تق  ر ة
  بقدى  مل األمدر  إن إال ،0110 لسدنة   33) رقد   اجلزائيدة  احملاكمدا   أصول قانون م   0) املادة على
 االدعداء  منده   1) املدادة  يف الدزم  الدذ   0111 لسدنة   051) رقد   العدام  االدعداء  قانون بص  ر كذل 
 مد   إليده  احملالدة  أ  مباشرة إليه املق مة تل  أكان  ءسوا  متابعتها املواطنني شكا ى يف النظر يف العام
 احملاكمدا   أصدول  قدانون  بعكدس  خداص  قدانون   عد   العدام  االدعداء  قدانون  إن  مبا امليتصة، اجلها 
 .التطبي  الواجبة هي العام االدعاء قانون مد   1) فاملادة لذل  عام قانون  ع  الذ  اجلزائية
 عد   خدرب  علمه إىل  ص  اليت احلاال  يف اجلزائية ال عوى حتر    اج  العام االدعاء على إذن
 أ  عليده  اجملدين  شدكوى   اشدرتط  حتر كها يف العام االدعاء املشرع قي  اليت اجلرائ  يف إال جرمية  قوع
 كما اجلزائية، احملاكما  أصول قانون م   أ) الفقرة  3) املادة يف الواردة اجلرائ   هي قانونًا ميثله م 
 شيصدني  مد   جرميتدان   قعد   إذا  بالنتيجدة  . ا ال/  3 املدادة ) العدام  االدعداء  قدانون  لد  ذ على اك 
 العدام  االدعداء  علدى  ُ حدت   فالواجد   اُلدأخرى  د ن عليه اجملين شكوى على تتوقف إح اهما  كان 
 فدان   بذل  طبيعي، أمر  هذا اُلأخرى د ن شكوى على تتوقف ال اليت اجلرمية ع  ال عوى حتر  
 املرتكبة اجلرائ  إح ى تعلق   ان إشكال أ   ثري ال الواح ة اجلرمية حالة يف اجلزائية  عوىال حتر  
 .شكوى على
  دت   أن قبد   اكثر أ  جرميتني بارتكاب  اح  شيص قيام حالة) جرائ  تع د حالة أمام كنا إذا أما
 شدكوى  علدى  كهدا حتر   توقدف  اجلدرائ   هدذ   إحد ى   كان   منها  اح ة اج  م  نهائيًا عليه احلك 
 فحددوى  هددو اجلددرائ  هددذ  عدد  الدد عوى حتر دد  يف العددام االدعدداء د ر سدديتمث  فبمدداذا عليدده اجملددين
 الد عوى  بتحر    االدعاء إمكانية م ى حول فقهًا اجل ل ُأثري إذ  موضوعه البح  هذا يف اإلشكال
 فيهدا  املشدرع   شدرتط  ال الديت  اجلرميدة  عد   الد عوى  حتر د   عليده  إن هد   املتعد دة  اجلرائ  ع  اجلزائية
 املشار املواد يف عليها املنصوص القواع  م   تماشى ما  هذا األخرى اجلرمية د ن عليه اجملين شكوى
 إن أم   غريها شكوى على تتوقف اليت) اجلرائ  مجي  ع  ال عوى حتر   عليه إن أم أعال ، إليها
 عدد  الدد عوى حتر د   لدده جيددو  ال  بدذل   ل خددرى ميتدد  شدكوى  علددى تتوقددف الديت  اجلرميددة يف القيد  
 قابد   غدري  ارتبداط  أ  بسديط   كدون  قد   ارتبداط  بينهدا   كدون  مدا  غالبداً  اجلدرائ   هذ  إن باعتبار اجلرميتني
 اجلرائ  ألن املعنو  التع د حالة يف ذل  م  أقوى االرتباط  كون  ق  املاد  التع د حالة يف للتجزئة
 اجلد ل  هدذا  فدان   بدذل   الثانيدة،  اجلرمية إثارة شأنه م  األ ىل اجلرمية إثبا   ان  اح  فع  ع  تنشأ
 يف نصدوص   جدود  بع م  تمث  اآلخر  السب  املوضوع هذا ببح  اخلوض أسباب أح  كان الفقهي
  3)املدادة  يف املدذكورة  للقواعد   اللجدوء   ان خداص  بشك  املهمة املسألة هذ  توض  العراقي القانون
 إثدارة  شدأنه  مد   العدام  االدعداء  قدانون  مد    1 ا ال،/  3)  املواد اجلزائية احملاكما  أصول قانون م 
 يف نتندا ل  مطالد   ثالثدة  على هذا حبثنا سنتنا ل لذل  املذكور، االرتباط لوجود ذل  املشاك  بع 
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 علددى تتوقدف  الديت  اجلرميددة تعد د  عند   اجلزائيددة الد عوى  حتر د   يف العددام االدعداء  د ر األ ل املطلد  
 الد عوى  حتر د   يف د ر  إىل ُ يصدص  الثداني   املطلد   ماد داً  تعد داً  رائ اجلد  مد   غريهدا  مد   شدكوى 
 املطلد   أمدا  معنو داً  تعد داً  اجلدرائ   مد   غريهدا  م  شكوى على تتوقف اليت اجلرمية تع د عن  اجلزائية
  ندا  جرميدة  ان باعتبدار  الز جيدة   نا جرمية تع د عن  اجلزائية ال عوى حتر   يف ل  ر  فُيكرس الثال 
 هلدا  أفردندا   قد   معنو داً  أ  ماد داً  تعد داً  غريهدا  مد   شكوى على تتوقف اليت اجلرائ  ابر  م  ةالز جي
 .خلصوصيتها  ذل  مستقاًل مطلبًا

 الـيت  اجلرميـة  تعـدد  عنـد  اجلزائية الدعوى حتريك يف العام االدعاء دور: األول املطلب
 ماديًا تعددًا اجلرائم من غريها م  شكوى على تتوقف
  كدون   مسدتقلة  متعد دة  أفعدال  بارتكداب  شيص قام إذا ما حبالة  تمث  احلقيقي أ  اد امل التع د
 كدأن   احد    صدنف  ندوع  مد   اجلرائ  هذ  تكون ق .  0)للقانون  فقًا جرمية األفعال هذ  م  فع  ُك 
  جرميدة  سدرقة  جرميدة  بارتكاب الشيص نفس كقيام  صنفًا نوعًا خمتلفة تكون أ  سرقة جرائ  تكون
 أشدياص  ضد   ترتكد   أ   احد   مدال  أ   احد   شديص  ضد   ترتكد   قد   اجلرائ  هذ  إن ماك قت ،
 . خمتلفة متع دة  اموال
 ضدعيفة  برابطدة  الدبع   بعضدها  مد   تدرتبط  قد   ماد ًا تع دًا املتع دة اجلرائ  هذ  إن اإلشارة  جت ر
 ترتكد   عن ما أ  رائ اجل هذ  بني قو ة رابطة هنا  تكون  ق  بسيطًا، ماد ًا تع دًا هنا التع د فيكون
 . 3)للتجزئة قاب  غري كاًل اعتبارها ميك  حبي   اح  لغرض
 املداد    التعد د  البسديط  املداد   التع د ذكرنا كما  هما صورتني له للجرائ  املاد  التع د كان إذا
 يدام ق عند   3) اجلزائيدة  الد عوى  حتر د   يف العدام  االدعاء ل  ر التطرق أردنا فإن التجزئة  قب  ال الذ 

                                                
 ،3113 اإلسكن ر ة، احل   ، اجلامعي املكت   قضاًء، فقهًا اجلرائ  بني  املعنو  املاد  االرتباط امح ، سي  إبراهي  - 0
.1ص
 ،0159مصدر،   العربدي،  الفكدر  دار ،0ط املقدارن،  القدانون  يف العقداب  يف أثدر     اجلدرائ   تعد د  اخللدف،  حسني علي. د - 3
.11-12ص
3- نظددام  سددمى األ ل نظامددان حيكمهددا اجلنائيددة التشددر عا  يف اجلزائيددة الدد عوى حتر دد  يف العددام االدعدداء سددلطة أ  د ر إن 
 قدانون  أ  أ  العقوبدا   قدانون  عليهدا   دنص  جرمية وع ق حالة يف اجلزائية ال عوى حتر   العام االدعاء على حيت   الذ  الشرعية
 . املته  ض  متوفرة االتهام أدلة تكون أن على إجرائي مان   شوبها أن د ن م  آخر
 مد   الدرغ   علدى  معيندة   اقعدة  عد   اجلزائيدة  الد عوى  بتحر   العام االدعاء ُ لزم ال  الذ  املالئمة بنظام فُيعر  اآلخر النظام أما
 هدذا  فدان   بدذل   الد عوى،  حتر د   د ن حيدول  مدان    جدود  عد م  مد   معدني  شديص  إىل  نسبتها للواقعة القانونية العناصر توافر
 سدلطة  هندا   إن أ  قانوندًا،  ممكد   ذلد   إن مد   الرغ  على اجلزائية ال عوى إقامة ع  التيلي إمكانية العام االدعاء ُ عطي النظام
 اإلجدراءا   مبدادئ  شدر   يف الوسديط  صداحل،  نبيده . د. العامة للمصلحة ل عوىا حتر   مالئمة تق  ر يف لالدعاء ممنوحة تق  ر ة
 العامدة  النيابدة  سدلطة  حجدا  ،  بيومي الفتا  عب . د  ؛029– 021ص ،3119 اإلسكن ر ة، املعار ، منشاة ،0ج اجلزائية،
 انظدر    كدذل  ؛093ص ،3116 ،اإلسكن ر ة اجلامعي، الفكر دار اجلنائية، ال عوى القامة  جه باال  األمر األ راق حفظ يف
 393ص ،0111 العربدي،  الفكر دار العامة، للنيابة القانوني املركز الغر  ، عي  حمم . د  مربراتهما النظامان هذان تفصي  يف
 ب أم أما"   استعماهلا اجلنائية ال عوى حتر   حتمية"  الشرعية مب أ على  طل  الفقه م  جان  إن إىل اإلشارة  جت ر. بع ها  ما
 دار ،3ط اجلنائيدة،  اإلجراءا  قانون شر  حسين، جني  حممود. د".   استعماهلا اجلنائية ال عوى حتر   مالئمة"  فهو املالئمة
 .  011ص ،0122 العربية، النهضة
 العدام  الدعاءا  053/3) املادة   ف  الزم الذ  األملاني اجلنائية اإلجراءا  قانون هو الشرعية بنظام أخذ  اليت التشر عا   م 
 القدانون  منهدا  القدوانني  مد   الع  د   األملداني  القدانون  سدا ر    قد   تق  ر دة،  سدلطة  أ  مد   جدرد   حبي  اجلزائية ال عوى بتحر  
 العناصدر  تدوافر   إذا الد عوى  حتر د   العام االدعاء على حت  إذ املطلقة الشرعية بنظام اخذ الذ   األسباني  اليوناني السو   
 . 353 -350ص الساب ، املص ر الغر  ، عي  حمم . د انظر. االتهام مالئمة م ى ُ ق ر أن د ن عةللواق القانونية
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 فرعني يف ذل  نتنا ل أن لنا الب  اجلرائ  م   غريها شكوى على تتوقف اليت اجلرمية بني ماد  تع د
 الفرع أما البسيط التع د حالة يف اجلزائية ال عوى حتر   يف العام االدعاء ل  ر األ ل الفرع ُ يصص
 .تجزئةال  قب  ال الذ  التع د حالة يف ال عوى حتر   يف ل  ر  فُيكرس الثاني
 

 على تتوقف اليت اجلرمية تعدد عند اجلزائية الدعوى حتريك يف العام االدعاء دور:األول الفرع

 بسيطًا ماديًا تعددًا غريها مع شكوى

 جددرائ  عد ة   قدوع  إىل تددؤد  أفعدال  عد ة  بارتكدداب شديص   قدوم  أن هددو البسديط  املداد   التعد د 
 لكنده  ارتباط بينها  كون أ  اجلرائ  هذ  بني ارتباط أ  هنا   كون ال حبي  بع  ع  بعضها مستقلة
 املرتكبدة  اجلدرائ   بدني  قدام  إذا  9)الدبع    قدول  كمدا  البسيط االرتباط هذا   تحق  للتجزئة قاب  بسيط
 تكون كأن التحقي  سري أ  اإلثبا  عناصر على  ؤثر أن د ن م  مشرت  عنصر التحقي   تنا هلا اليت
  كدون  قد   أ .  احد   لغدرض  ارتكبد   قد   تكدون  أن د ن مد    احد   عليده  جمدين  علدى   اقعدة  اجلرائ 
 شيص بس  اجلاني  قوم كأن  اح  بوق  ارتكب  اجلرائ  إن أ  الزمين التعاصر جمرد هو االرتباط
 .أمانة خيانة جرمية ث  سرقة جرمية الشيص  رتك  أن أ  اخر ضرِب ث 
 يف الغدرض   حد ة  بينهدا  جتمد   ال الديت  للجدرائ   البسديط  املداد   التعد د  حالة على النص جاء لق 
 عد ة  شديص  ارتكد   إذا) بدآالتي  جاء  إذ العراقي العقوبا  قانون م   093) املادة م   أ) الفقرة
 منهدا،   احد ة  اجد   مد   عليه احلك  قب  الغرض  ح ة بينها جتم   ال ببعضها مرتبطة ليس  جرائ 
 مد ة  جممدوع   ز د   ال أن على لتعاق با العقوبا  مجي   ُنفذ  منها لك  املقررة بالعقوبة عليه حك 
  .سنة  عشر   مخس على معًا احلبس أ  السج 
 بسديط  اختال  م  املصر  العقوبا  قانون م   36) املادة نص جاء الساب  النص معنى  بنفس
 أن  ج  منها،  اح ة اج  م  عليه احلك  قب  متع دة جرائ  شيص ارتك  إذا) :بآالتي جاء إذ

                                                                                                                        
 مد   كقاعد ة  املالئمدة  بنظدام  - اجلزائيدة  الد عوى  حتر د   يف العدام  االدعداء  بد  ر   تعل  فيما - أخذ  ُأخرى تشر عا   هنا 
 ختتص)       أن على  0/  0) املادة يف نص إذ املصر  نائيةاجل اإلجراءا  قانون التشر عا ، هذ   م  االستثناءا  بع   جود
 مدواد  يف العامة النيابة رأ  إذا) على  63) املادة يف النص جاء ث .....   مباشرتها اجلنائية ال عوى برف  غريها د ن العامة النيابة
 أمدام  مباشدرة  باحلضدور  املدته   كلدف ت مجعد ،  الديت  االسدت الال   علدى  بنداء  لرفعهدا،  صداحلة  الد عوى  إن  اجلدن ،  امليالفا 
 تقد م  ممدا  ، األ راق حبفدظ  تدأمر  الد عوى  يف للسدري  حم  ال أن العامة النيابة رأ  إذا) نص  فق   60) املادة أما  امليتصة احملكمة
 هدذ   حتر د   فلدها  اجلزائيدة  الد عوى  حتر د   مالئمدة  يف احلر دة  مصدر  يف  العامدة  النيابدة ) العدام  االدعاء هليئة إن نرى النصوص م 
-096ص سداب ،  مصد ر  حجدا  ،  بيومي الفتا  عب . د. ال عوى أ راق حبفظ باألمر  تمث  الذ  حتر كها ع م أ  ال عوى
 . 021ص ساب ، مص ر صاحل، نبيه. د كذل  ؛091
  قدانون   53  0/  0) املدواد  يف  ذلد   الفلسطيين اجلزائية اإلجراءا  قانون املالئمة، بنظام كذل  أخذ  اليت التشر عا   م 
 . األردني اجلزائية احملاكما  أصول
  1) املدادة   يف العدام  االدعداء  قدانون  إن  حيد   اجملدال  هدذا  يف الشرعية مبب أ اخذ ق  انه فنرى العراقي املشرع مبوقف  تعل  فيما أما
 مد   عليده  احملالدة  أ  إليده  املق مدة  املدواطنني  شكا ى يف النظر عليه فرض عن ما اجلزائية ال عوى بتحر   العام االدعاء الزم ق  منه
 الد عوى  حتر د   يف العدام  االدعداء  د ر) النطداق  هذا يف الشرعية بنظام اخذ ق  اجلزائي قانوننا إن أ   متابعتها، امليتصة اجلها 
 علد    مد   ليده ع اجملدين  قبد   م  اجلزائية احملاكما  أصول قانون م   0) املادة  ف  ُتحر  ال عوى إن ذل  فع   حسنًا  اجلزائية
 املدته   بطد   مد   اخلو  منها ع   ة العتبارا  ال عوى هذ  بتحر    قوم ال ق  عليه اجملين  ان العام،  االدعاء اجلرمية بوقوع
 العدام  االدعداء  علدى  الواجد   فيبقدى  لدذل   الد عوى  حتر د   عد   ميتند   قد   ا ضداً  فهدو  اجلرميدة  بوقدوع  علد   مل  بالنسبة أما ذ  ه أ 
.                  العقاب إ قاع يف ال  لة  ح ممث  باعتبار 
  التو  د ،   النشدر  للطباعدة  الشرطة مطاب  ،0ط اجلنائية، ال عوى حتر   يف القاضي سلطة فرج، اللطيف عب  حمم . د - 9
.335 -339ص ،3119 القاهرة،
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 اخلامس الع د
 

  احلبس السج  م ة أ  السج  م ة تز   ال  ان سنة عشر   على املؤقتة الشاقة الاألشغ م ة تز   ال
  .سنني س  على احلبس م ة تز   ال  ان سنة عشر   على
 التعد د  نطداق  حتد   تد خ   جدرائ   عد ة   رتكد   الدذ   الشديص  إن السابقتني املادتني مقتضى ان
 ارتكبهدا  الديت  اجلدرائ   كد   عد    عاقد   فانده  منهدا   احد ة  اجد   مد   عليده  احلكد    قب  البسيط املاد 
 السدالبة  للعقوبدة  املنفدذة  املد ة  تز د   ال أن بشدرط  بالتعاقد   مجيعهدا   تنفدذ  منهدا  لكد   املقررة بالعقوبة
 .السابقتني املادتني يف عليه منصوص ما على للحر ة
 سيطالب املاد  التع د نطاق حت  ت خ  جرائ  ع ة شيص ارتك  إذا هو هنا ُ ثار الذ   السؤال
  احد   لغرض مرتكبة تكون أن د ن  م  ضعيفة رابطة بينها تكون أ  مرتبطة غري متع دة جرائ  -
 علدى  متوقفدة  غدري  األخدرى   اجلرميدة  عليه اجملين شكوى على تتوقف اجلرائ  هذ  إح ى  كان  -
 أحد   باعتبدار   اجلدرائ   هدذ   عد   الد عوى  بتحر د   العدام  االدعداء  إمكانيدة  فمدا  الشدكوى،  هدذ   مث 
 ؟ 5) اجلزائية لل عوى احملركة اجلها 
 مدا  هدو  احلكد   فان بسيط ماد  تع د هو اجلرائ  هذ  بني التع د إن  مبا السؤال هذا على لإلجابة
 املشدرع  فيهدا   شدرتط  اليت اجلرائ  فص  يف احلر ة له تكون العام االدعاء بان   تمث  الفقه عليه امج 
 اجلرميدة  عد   الد عوى  بتحر د    قدوم  ث   م  ذل ، فيها  شرتط ال اليت تل  ع  عليه اجملين شكوى
 قي  أ  د ن الشكوى املشرع فيها  شرتط ال اليت اجلرمية ع  ال عوى  رف  العام االدعاء إن أ  الثانية
  ستطي  ال العام االدعاء فان عليه اجملين شكوى لتحر كها املشرع  شرتط اليت اجلرائ  أما القيود، م 
 الشديص  مد   الشدكوى  تق م أن بع  إال اجلرائ  هذ  مث  ع  دعوى حتر   ج ا م  إجراء أ  اختاذ
 .  6)  عليه اجملين) املشرع  شرتطه الذ 
 اجلدرميتني  فصد   العدام  لالدعداء  جيو  فهنا ضربه ث  األشياص أح  بس  شيص قام اذا  بذل 
 السدرقة  جرمية د ن القت  جرمية  ع  الس  د ن الضرب جرمية ع  اجلزائية ال عوى حتر   ث   م 

                                                
 هدذ   إح ى   العام االدعاء  ُ ع  دةمتع  جها  إىل اجلزائية ال عوى بتحر   احل  أعط  ق  التشر عا  م  الع    هنا  - 5
 الفقرة يف جاء ما  هذا اجلزائية لل عوى احملركة اجلها  إح ى العام االدعاء ففيه العراقي التشر   التشر عا ، هذ   م  اجلها 
 انده  أ  تق  ر ة ةسلط هنا لالدعاء إن نرى الساب  املادة نص على االطالع  م  اجلزائية احملاكما  أصول قانون م   0) املادة  أ)
 0111 لسنة  051) رق  العام االدعاء قانون ص  ر بع  كذل   بقى مل األمر إن إال ذل  ع  ميتن  أ  ال عوى حير  إن  ستطي 
 أعطدى  كمدا   متابعتهدا،  امليتصدة  اجلهدا   م  عليه احملالة أ  إليه املق مة املواطنني شكا ى يف النظر االدعاء على فرض ق  نرا  إذ
  .33 املادة) ال عوى حتر   إجراء متع دة جلها  اليمين اجلنائية إلجراءا ا قانون
 قانون  منها القانون يف املبينة األحوال يف إال غري  د ن العام االدعاء على ال عوى بتحر   احل  قصر  أخرى تشر عا   هنا 
 اجلزائيددة احملاكمددا  أصددول  قددانون  05،39 الفصدد ) املغربددي اجلنائيددة املسددطرة  قددانون  0 املددادة) املصددر  اجلنائيددة اإلجددراءا 
 املدادتني ) الفلسدطيين  اجلزائيدة  اإلجدراءا   أصدول   قدانون   6املدادة )  اللبنداني   00،3  املدادة )  األردندي   0،01 املدادة ) السور 
0 3. 
 مكتبدة  ،3ط صدر ، امل التشدر    يف اجلنائيدة  اإلجراءا  سالمة، حمم  مأمدون. د ؛339ص ساب ، مص ر صاحل، نبيه. د - 6
 العربيدة،  النهضدة  دار ،0ط املصدر ،  التشر   يف اجلنائية اإلجراءا  أل هيب، غالي اد ار. د ؛21ص ،0113احل  ثة، القاهرة
 املعدددار ، منشدددأة اجلنائيدددة، اإلجدددراءا  أصدددول يف املرصدددفا   املرصدددفا  ، صدددادق حسددد . د ؛11ص ،0121القددداهرة،
 ،0115القداهرة،  العربيدة،  النهضدة  دار اجلنائيدة،  اإلجدراءا   قدانون  شدر   عثمان، الرحي  عب  آمال. د ؛13ص اإلسكن ر ة،
 ؛62ص ،0163 بالفجالة، مصر نهضة مطبعة ،9ط املصر ، القانون يف اجلنائية اإلجراءا  مبادئ عبي ، رؤ  . د ؛53ص
.11ص ،0163 – 0163 شع ،ال  مطاب  دار الثامنة، الطبعة اجلنائية، اإلجراءا  قانون شر  مصطفى، حممود حممود. د
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 األصددول بددني  قعدد  هنددا السددرقة الن عليدده اجملددين شددكوى علددى فيهددا الدد عوى حتر دد   توقددف الديت 
 . 1)  الفر ع
 فيهدا  تشرتط اليت اجلرمية بفص  العام االدعاء قيام إمكانية م  الفقه إليه ذه  ما م  نذه   حن 
 اجلرمية د ن األخرية اجلرمية ع  يةاجلزائ ال عوى بتحر   قيامه ث   م  األخرى اجلرمية ع  الشكوى
 .األ ىل
 هدذ   يف إشدكال  أ   دثري  ال األخدرى  د ن إحد اهما   حتر د   اجلرائ  بفص  العام االدعاء قيام إن
 موجدود  غدري   كدون  أن أما هنا اجلرائ  هذ  بني االرتباط بأن  تمث   السب  املاد  التع د م  الصورة
 . للتجزئة قاب  غري كاًل اجلرائ  هذ  م  جيع  أن شأنه م  ليس بسيط ارتباط  كون أن أ 
 حتر   يف العام االدعاء ب  ر  تعل  فيما املالئمة بنظام تأخذ ما منها  اليت للتشر عا  بالنسبة أما
 حتر د   لده  إذ تق  ر دة  سدلطة  االدعاء اعط  انها الحظنا فق  املصر  التشر    منها اجلزائية ال عوى
 االدعداء  ميدن   الدذ   األهميدة  ع م  منها  2)ع   ة أسباب إىل باالستناد ذل  ع  االمتناع أ  ال عوى
 الرغ  على االهمية لع م اال راق حفظ مبقتضى املته  جتا  اجلزائية ال عوى حتر   ع م سلطة العام
 ". 1) اليه نسبتها  معرفة املته  قب  التهمة ثبو  م 
 مد   إن فيهدا   رد إذ العامدة  النيابدة  تعليمدا   مد    215) املدادة  م   هد) الفقرة يف املب أ هذا  تأك 
  رد كمدا  األهميدة  عد م  هو اجلزائية ال عوى حتر   ع م شأنه م  الذ  األ راق حبفظ األمر  أسباب
 حتد   تق  ال احلقيقة يف هي اليت ، 01) األهمية ع م حلاال  بيان التعليما  ذا  م   211) املادة يف
 علدى   توقدف  كلده  ذلد   إن) بدالقول  جداء   احلداال   هدذ    د ع أن  بع   211) املادة إن إذ حصر
  00) .تق  ر   ُحس  النيابة عضو فطنة
 أ  اجلزائيدة  الد عوى  بتحر د    قدوم  أن مصدر  يف العدام  لالدعداء  بان تتمث  نتيجة إىل نص   بذل 
 شديص  ارتكد   إذا  بدذل   األهميدة،  لعد م  الد عوى  أ راق حبفدظ  االمدر  طر د   عد   ذل  ع  ميتن 
 اجملدين  شدكوى  علدى  تتوقدف  إحد اهما   كان  البسيط املاد  التع د نطاق حت  ت خ  تع دةم جرائ 
 تتوقف ال اليت اجلرمية ع  ال عوى  حتر   اجلرميتني فص  العام االدعاء فيستطي  األخرى د ن عليه
 .  اخلصوص بهذا الفقه موقف م   نسج  مما  هذا األخرى د ن شكوى على

                                                
1 -  ال الديت  اجلدرائ   مد    الفدر ع  األصدول  بدني  أ  األ  اج بني الواقعة السرقة  جرمية الس  جرمية العراقي املشرع جع  لق 
.اجلزئية احملاكما  أصول قانون م   3 3 البن  أ الفقرة 3 املادة) عليه اجملين بشكوى إال فيها اجلزائية ال عوى حتر 
2- الفتدا   عب . د انظر  األ راق حبفظ األمر) اجلزائية ال عوى حتر   ع  مصر يف العام االدعاء امتناع أسباب على العلالط 
.بع ها  ما062 ص ساب ، مص ر حجا  ، بيومي
.390ص أعال ، املص ر حجا  ، بيومي الفتا  عب . د - 1
 . 331ص نفسه، املص ر حجا  ، بيومي الفتا  عب .د - 01
 األ راق حفدظ  تقدرر  أن اجلرميدة  أركدان   تدوافر  الواقعة ثبو  رغ  للنيابة جيو ) العامة النيابة تعليما  م   211) املادة يف جاء    
 املدته   كدان  أ  األهميدة  قليلدة  الواقعدة  كاند   إذا كمدا  املدته ،  ِقب  اجلنائية ال عوى حتر   ع م العام الصاحل اعتبارا  اقتض  إذا
  حسد   النيابدة  عضدو  فطندة  علددى  كلده  ذلد     عتمد   عليده،  اجملدين  مد   املته  تصاحل ق  كان أ  قب  م  جرائ   رتك   مل طالبًا
 الفتا  عب  انظر . مستقباًل ذل  ملث  العودة بع م املته  على فيه   راعى األهمية، لع م األحوال هذ  يف احلفظ   كون تق  ر ،
.     331ص ساب ، مص ر حجا  ، بيومي
00- 390ص أعال ، املص ر حجا  ، بيومي لفتا ا عب . د.
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 بد  ر   تعلد   فيمدا  بالشدرعية  تاخدذ  الديت  القدوانني  مد    هدو  العراقي انونالق موقف إىل بالنسبة أما
 بصدورة   املسدألة  هدذ    وضد   ندص  أ  ثنا دا   بدني  جند   فل  اجلزائية، ال عوى حتر   يف العام االدعاء
 اجلزائية احملاكما  أصول قانون م   3) املادة يف عليها املنصوص للقواع  اللجوء جي  لذل  خاصة
 إلزام شأنه م  السابقتني املادتني ه ى على السري  ان العام االدعاء قانون م   1   ا ال/3)  املادتني
. األخرى اجلرمية د ن شكوى على تتوقف ال اليت اجلرمية ع  اجلزائية ال عوى بتحر   العام االدعاء
 ذلد   مد   رغ ال  على انه إال أ  نا ، الذ  الرأ  م  متامًا  تماشى القواع  هلذ  اللجوء فان  بذل 
 .ألهميتها  ذل  املسألة بهذ  خاص بنص  أتي أن اجلزائي مبشرعنا األج ر  كان

 على تتوقف اليت اجلرمية تعدد عند اجلزائية الدعوى حتريك يف العام االدعاء دور:الثاني الفرع

 للتجزئة قابل غري ماديًا تعددًا غريها مع شكوى

 فيمدا  مرتبطدة  تكون جرائ  ع ة بارتكاب شيص بقيام  تمث  التجزئة  قب  ال الذ  املاد  التع د
 الغدرض،  بوحد ة  الرباط هذا حت    م  للتجزئة قاب  غري كاًل أ   ح ة تكون حبي  قو ة برابطة بينها
 صدلة   جدود  هدو  االرتبداط  بهذا  املقصود اجلرائ  هذ  بني للتجزئة قاب  غري ارتباط هنا  فان  بذل 
 ، 03) بعضداً  بعضدها  تكمد   أفعدال  بعد ة   احد ة  جنائيدة  خطدة  تنظمها  حي املتع دة اجلرائ  بني  ثيقة
 على تقضي إنها ل رجة أقوى تكون فيه الرابطة إن يف البسيط املاد  التع د ع  التع د هذا خيتلف هنا
 قاضي إىل مرت   االرتباط هذا قيام  مسألة للتجزئة، قاب  غري كاًل منها  جتع  اجلرائ  هذ  استقالل
 .  03) الوقائ  إليه توحي حسبما عاملوضو
 إذ  093) املدادة  يف التجزئدة   قبد   ال الدذ   املداد   التعد د  علدى  العراقي العقوبا  قانون نص لق 
 التجزئدة   قبد   ًال ارتباطدا  مرتبطدة   لكنهدا  متعد دة  أفعدال  عد   ناجتدة  جدرائ   ع ة  قع  إذا)  فيها جاء
 األشد   العقوبدة  بتنفيدذ   األمدر  جرميدة  لك  قررةامل بالعقوبة احلك   ج  الغرض،  ح ة بينها  جتم 
 ... .سواها د ن
  قع  إذا) باآلتي جاء  إذ املصر  العقوبا  قانون م  3  33) املادة نص  التع د هذا  على
 جرميدة  كلها اعتبارها  ج  التجزئة، تقب  ال حبي  ببعضها مرتبطة  كان   اح  لغرض جرائ  ع ة
  .اجلرائ  تل  الش  رةاملقر بالعقوبة  احلك   اح ة
 لكد   املقدررة  بالعقوبدة  احلكد   أ جد   العراقدي  الدنص  إن ندرى  السابقني النصني على االطالع م 
 عنهمدا  املدته    حماكمدة  اجلدرميتني  عد   الد عوى  حتر د    دت   أن أ  فقط األش  العقوبة  تنفيذ اجلرائ 
 املقدررة  بالعقوبدة  احلك  إال  وج  فل  املصر  النص أما عليه، األش  العقوبة إال تنفيذ  ت  ال  لك 
 عنهدا  املدته    حماكمدة  األشد   العقوبدة  ذا  اجلرميدة  ع  إال ال عوى حتر   جيو  ال أ  األش  للجرمية
 . عليه عقوبتها  تنفيذ
 اجلدرائ   هدذ   إح ى  كان  للتجزئة قاب  غري ارتباط بينها فيما مرتبطة جرائ  ع ة  قوع حالة يف
 االدعداء  إمكانيدة  حدول  اختلدف  قد   الفقه رأ  فان األخرى اجلرمية د ن شكوى على حتر كها  توقف
 .اجلرائ  هذ  ع  اجلزائية ال عوى حتر   يف العام

                                                
.393ص ،0112بغ اد، الفتيان، مطبعة ،0ط املقارن، العقوبا  قانون يف العامة القواع  إبراهي ، نشدأ  اكرم.د - 03
.015ص ساب ، مص ر اخللف، حسني علي. د - 03
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 مد   هدي  األخدرية  كاند   فدإذا  األشد   العقوبدة  ذا  باجلرميدة  هندا  العدربة  إن إىل األ ل الدرأ   ذهد  
 مد   إجدراء  أ  اختاذ العام دعاءلال جيو  فال عليه اجملين شكوى عنها ال عوى لتحر   املشرع  تطل 
 اجلرميدة،  هلدذ   بالنسدبة  الشدكوى  ُتقد م  أن غدري  مد   الد عوى  هدذ   حتر د   شدأنها  م  اليت اإلجراءا 
 حتر دد  لدده جيددو  ال االدعدداء إن أ  للجددرميتني بالنسددبة  كددون هنددا االدعدداء حر ددة علددى الددوارد  القيدد 
 الد عوى  حتر د   كدذل   لده  جيدو   ال  شدكوى  على لتوقفها األش  الوصف ذا  اجلرمية ع  ال عوى
  مثدال   ، 09 )شدكوى  علدى  الد عوى  حتر د   فيهدا   توقدف  ال  اليت األخف الوصف ذا  اجلرمية ع 
 لد  نا  انده  فبمدا    الفدر ع  األصدول  بدني  سدرقة ) سدرقة  جرميدة  ارتكاب بقص  بسيط ضرب جرمية ذل 
 الضدرب  جرميدة ) عليده  اجملدين  شدكوى  علدى  تتوقدف  ال أحد هما   ان الغدرض  لدنفس  ارتكبتدا  جرميتدان 
 اجلرميدة   هدي    الفدر ع  األصدول  بدني  السدرقة  جرميدة ) الشكوى تل  على تتوقف  األخرى  البسيط
 اجلرائ  م  ألنها األخرية اجلرمية ع  ال عوى حتر   العام لالدعاء فليس لذل  األش  الوصف ذا 
 البسديط  الضدرب  جرميدة  عد   الد عوى  حتر د   لده  جيو  ال كما بشكوى إال فيها ال عوى حتر  ال اليت
 .األخف الوصف ذا 
 فهندا  عليده  اجملدين  شدكوى  لتحر كهدا  املشدرع   شدرتط  ال األشد   العقوبدة  ذا  اجلرميدة  كاند   إذا أما
 ذا  اجلرميدة  عد   الشدكوى  بهدذ   التقيد   د ن اإلجدراءا   كافدة   اختداذ  الد عوى  حتر   العام لالدعاء
  سدرق  رأتده  الديت  خادمتده  قتلده  ثد   أبيده  أموال بسرقة شيص قيام ذل   مثال ، 05) األخف الوصف
 القتد   جرميدة  عد   اجلزائيدة  الد عوى  حتر   العام لالدعاء جيو  احلالة هذ  ففي جلرميته، اخفاًء  ذل 
  ثدار  الدذ    السؤال. السرقة جرمية يف عليه اجملين األب لشكوى حاجة د ن م  األش  الوصف ذا 
 لتشدم   متتد   األخدرى  القانونية اإلجراءا   اختاذ ل عوىا حتر   يف العام االدعاء إمكانية إن ه  هنا
 شدكوى  فيهدا  املشدرع   شدرتط  ال  الديت  األشد   الوصدف  ذا  اجلرمية على تقتصر إنها أم اجلرميتني كال
 ؟ عليه اجملين
 إمكانيدة  إن – الدرأ   هدذا  أصدحاب  نظدر   جهدة  حسد   – القدول  ميكد   السؤال هذا على لإلجابة
 أ  عليه اجملين شكوى فيها املشرع اشرتط اليت سواءًا اجلرميتني  شم   عوىال حتر   يف العام االدعاء
 .  06) ذل  فيها  شرتط مل اليت
 القدانون  إن هدو  املصدر   الفقده  ميثلدون  الدذ    الُشدرا   هدؤالء  قبد   مد   الدرأ   هدذا  تدبين  سدب   أما
 اجلرميدة  أمدا   اجلداني،  عنهدا    عاق  ُ حاك  اليت فهي األش  العقوبة ذا  باجلرمية إال  عت  ال املصر 
 . 01) األش  العقوبة ذا  اجلرمية م  القانوني االرتباط بقوة تذ ب فإنها األخف العقوبة ذا 
 غدري  ارتبداط  أخدرى  جبرميدة  الشدكوى  املشرع فيها  شرتط اليت اجلرمية ارتباط إن إىل اإلشارة  جت ر
 الشددر ع مرحلددة يف أ  تامددة ميددةجر) فعدداًل  قعدد  قدد  األ ىل اجلرميددة تكددون أن  فددرتض للتجزئددة قابدد 

                                                
 دار ،0ج اجلنائيدة،  اإلجدراءا   قدانون  مبدادئ  رمضدان،  السعي  عمر.د ؛20ص ساب ، مص ر سالمة، حمم  مأمون. د -09
.11ص ،0125 القاهرة، العربية، النهضة
.        20ص ساب ، مص ر سالمة، حمم  مأمون. د -05
 ذا  اجلرميدة  م  املته  برأ  إذا للمحكمة جيو  ال انه بالقول جاء إذ سالمة مأمون ال كتور كالم م  مستفاد اجلواب هذا -06
 شدكوى  هندا   كاند   إذا إال الشدكوى  فيهدا  املشدرع   سدتلزم   الديت  األخدف  الوصف ذا  رميةاجل يف عليه حتك  أن األش  الوصف
.  23ص ساب ، مص ر مق مة،
.335 ص ساب ، مص ر صداحل، نبيدده. د -01
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 متوقفدة  غدري  جرميدة  اجلداني   رتكد   أن - الرأ  بهذا األخذ اج  م  –  كفي ال إذ ، عليه املعاق 
 .  02)األخرية اجلرمية تق  مل إذا شكوى على متوقفة أخرى جرمية ارتكاب بقص  شكوى على
 إح ى  كان  للتجزئة قاب  غري ارتباط حالة هنا  كان  إذا – القول إىل فيذه  الثاني الرأ  أما
 ال اليت اجلرمية ع  اجلزائية ال عوى حتر   يف احل  العام لالدعاء إن – شكوى على تتوقف اجلرميتني
 د ن األخدف  أ  األشد   الوصدف  ذا  هدي  كاند   سدواء  عليده  اجملين شكوى لتحر كها املشرع  شرتط
 جرميدة  ارتكداب  بقصد   مسدك   رمدة ح انتهدا   جرمية شيص ارتك  إذا  بذل  ، 01) األخرى اجلرمية
 جرميدة  عد   اجلزائيدة  الد عوى  حتر د   العدام  االدعاء  ستطي  فهنا   الفر ع األصول بني سرقة) سرقة
 العدام  لالدعداء  ليس اليت األخرى اجلرمية يف عليه اجملين شكوى إىل احلاجة د ن املسك  حرمة انتها 
 الد عوى  حتر د   سدلطة  أعطدى  املشدرع  إن هو الرأ  هذا أصحاب طرحها اليت احلج   م . حتر كها
 اشرتاط ضمنها م  قيود ع ة السلطة هذ  على  ا رد العام االدعاء ضمنها  م  جها  لع ة اجلزائية
 القيدود   هدذ   خاصة حكمة حتقي  منها اهل    كان اجلرائ  بع  يف عليه اجملين م  الشكوى تق   
 سدلطة  على قيود تفرض أن جيو  ال  بذل  ا،بق ره تق ر  االستثناءا  األص  على استثناءا  تع 
 . 31) القيود هذ  فيها اشرتط  اليت اجلرائ  غري يف العام االدعاء
 عند   اجلزائيدة  الد عوى  حتر د   يف العدام  االدعاء د ر م  الفقه موقف متث  طرح  اليت اآلراء إن
  جتد ر  للتجزئدة،  قابد   غدري  ماد داً  تع دًا اجلرائ  م  غريها م  شكوى على تتوقف اليت اجلرمية تع د
 االدعاء ب  ر  تعل  فيما املالئمة نظام قوانينها يف تبن  اليت ال  ل يف طرح  اآلراء هذ  إن املالحظة
   .املصر  القانون أبر ها  م  اجملال بهذا العام
 إن حتدى  الصد د  بهدذا  قيلد   للفقهداء  آراء جند   فلد   الشدرعية  نظام تبن  اليت ال  ل خبصوص أما
 االدعداء  علدى  القدول  االصوب م  انه نرى لذل  حت   ًا املسألة هذ  ع  شيء  ذكر مل لعراقيا الفقه
 تتوقدف  ال الديت  اجلرمية ع  ال عوى بتحر    قوم ث   م  اجلرميتني بني  فص  أن احلالة هذ  مث  يف
 .األخرى اجلرمية د ن شكوى على
 املسدألة  هلدذ   تتطرق مل اغلبها إن رىفن القوانني موقف خبصوص أما الفقه موقف إىل بالنسبة هذا
 .اجلزائية قوانينها يف عليها املنصوص اإلجرائية للقواع  حكمها  ترك  خاصة بنصوص
 -سددابقًا ذكرنددا كمددا – املالئمددة بنظددام تأخددذ الدديت القددوانني مدد   هددو املصددر  للقددانون فبالنسدبة 
 . اجلزائية ال عوى حتر   يف تق  ر ة سلطة له االدعاء إن أ  إشكال أ  تثري ال فاملسألة
 حتر د   فددي  العدام  االدعداء  د ر) املسدألة  هلدذ   حاًل  ض  مل إنه فنرى العراقي للقانون بالنسبة أمدا
 بها خاص بنٍص  للتجزئة قاب  غري ماد ًا تع دًا غريها م  الشدكوى جرمية تع د عند  اجلدزائية ال عوى
  ذلد   بهدا  خاصداً  حكمداً   ضد   أن بده  األجد ر   كدان  اليهدا،  االشدارة  السداب   للقواع  حكمها  تر 
 علدى  نقدرت   لدذل   رأ دني،  إىل انقسد   قد   هلدا  حدالً   ضد   أن أراد عند ما  العربدي  الفقده   ان ألهميتها
 الفقهدي  االجتهداد  بداب  س  اج  م  املسألة هلذ  حاًل العام االدعاء قانون ُ ضم  أن اجلزائي مشرعنا

                                                
.23ص ساب ، مص ر سالمة، حمم  مأمون. د -02
 صدادق  حسد  . د ؛53ص سداب ،  مصد ر  عثمدان،  الدرحي   عبدد   آمددال . د ؛62ص سداب ،  مصد ر  عبيدد ، رؤ  . د - 01
. 12ص ساب ، مص ر أل هيب، غالي اد ار. د ؛13ص ساب ، مص ر املرصفا  ،
.13-13ص ساب ، مص ر املرصفا  ، صادق حس . د - 31
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 أعضدداء مدد  أ  أ  الشددرطة مركددز يف مسددؤ ل أ  أ   احملقدد أ  التحقيدد  قاضددي  عددر  أن اجدد   مدد 
 الشدكوى  هذ  قبول  ستطيعون متى الشكوى هل  تق م الذ   األشياص باعتباره  القضائي الضبط
  دأتي  لدو  حبدذا    دا  اجلدرائ   بدني  للتجزئدة  قابد   غري ارتباط قيام حالة يف عليه اجملين غري م  ُق م  إذا
 د ن شددكوى علدى  تتوقدف  ال الديت  اجلرميددة يف اجلزائيدة  الد عوى  حتر د    العددام االدعداء  ُملزمداً  الدنص 
 .  األخرى اجلرمية

 على تتوقف اليت اجلرمية تعدد عند اجلزائية الدعوى حتريك يف العام االدعاء دور: الثاني املطلب

 معنويًا تعددًا اجلرائم من غريها مع شكوى

 إىل اجلدرائ   تعد د  صدور  مد   لثانيدة ا الصدورة  الدبع    سدميه  كمدا  الصدور   أ  املعنو  التع د ُ ع 
 شدأنه  مد   فقدط   احد اً  فعاًل الشيص بارتكاب التع د هذا   تحق  احلقيقي، أ  املاد  التع د جان 
 قتلده  قاصد اً  شديص  علدى  عمد اً  رصاصدة  شديص   طلد   كدأن  متعد دة  إجراميدة  نتائ  إىل   ؤد  أن
 الفع  فيؤد  قتلها بقص  ةسام مادة حام  امرأة شيص  عطي  ان آخر   قت  الشيص هذا فيجر 
 إطدالق   هدو   احد   فعد   مد   اكثدر   رتكد   مل اجلداني  إن األمثلدة  هذ  ففي قتلها، د ن إجهاضها إىل
  احد ة  نتيجدة  إىل  ؤد  مل الفع   هذا الثاني املثال يف السامة املادة  اعطاء األ ل املثال يف الرصاصة
  شدر ع  شيص ر   إ هاق إىل اإلطالق فع  أدى األ ل املثال ففي ، 30) متع دة نتائ  إىل أدى ب 
 اجلداني  فعد   أدى الثداني  املثدال   يف القدانون  عليهدا   عاقد   النتيجدتني   كدال  آخر شيص ر   بإ هاق
 عليها معاق  النتيجتني  كال  اإلجهاض بالس  بالقت  شر ع  هما نتيجتني إىل  السامة املادة إعطاء)
 .قانونًا
  امندا  متعد دة  إجراميدة  نتائ  إىل الواح  الفع   ؤد  مل إذا ما لةحا يف املعنو  التع د  تحق  كما
 عددرض بهتدد  اجلدداني كقيددام 33) جتددر   نددص  تضددمنه  صددف كدد  متعدد دة إجراميددة أ صدا   إىل أدى
 باحليداء  خمد   علدين  فاضد    فع  عرض هت  جلرمييت مرتكبًا  عترب هنا فاجلاني عام، حم  يف شيص
 م   316) املادة نص هما قانونيان نصان عليه انطب   اح  فع  ارتك  اجلاني احلالة هذ  ففي ، 33)
 فع  جرمية باعتبار  القانون نفس م   910) املادة  نص عرض هت  جرمية باعتبار  العقوبا  قانون
 .   باحلياء خم  علين فاض 
  للتجزئة القاب  غري االرتباط أحوال بني م  ُ ع  للجرائ  املعنو  التع د إن إىل الفقه بع   ذه 
  اقتضائها  اح ، فع  ع  نشوئها يف اجتمع   لكنها اجلرائ  يف تع دًا) هنا  إن بالقول ذل   ُ ربر
 .  39)  التجزئة ع م م   ثيقًا رباطًا بينها إن ذل    عين  اح ة، عقوبة لذل  تبعًا
  احد ة،  ةجرميد  حالدة  ب  جرائ  تع د حالة ليس هدو املعنو  التع د إن إىل آخر رأ   ذه  بينما
 علدى  منطبقدة  قانونيدة  نصدوص  تعد د  هو أخرى بعبارة أ  قانونية أ صا  تع د فهو الظاهر التع د أما
 .     35)  اح  جنائي فع 

                                                
.31ص ،0121 اال ار طة، اجلامعي، الفكر دار العقاب، يف اجلرائ  تع د اثدر الشدواربي، احلمي  عبد . د -30
 ،0163 القددداهرة، العربدددي، الفكدددر دار ،3ج اجلنائيدددة، اإلجدددراءا  يف اهلامدددة عمليدددةال املشدددكال  عبيددد ، رؤ  . د - 33
.391ص ساب ، مص ر إبراهي ، نشأ  اكرم. د ؛019ص
. 391ص ساب ، مص ر إبراهي ، نشأ  اكرم. د - 33
.312- 311ص ساب ، مص ر حسدين، جني  حممدود. د - 39



 
 

391 

 اخلامس الع د
 

 الفعد   أدى إذا سديما  ال  اح ة جرمية حالة  ليس للجرائ  تع د هو املعنو  التع د إن نرى  حن 
 عن ما أ  األ ل املثال يف ذكرنا كما جتر   نص إطار حت  ت خ  نتيجة ك  متع دة إجرامية نتائ  إىل
 الفعد   إن ندرى  فهندا  آخدر،  شيصداً    قتد   شيصًا فيجر  القت  بقص   اح ة رصاصة اجلاني  طل 
  اح  فع  نتيجة جاء  اجلرائ  هذ  إن  مبا للقانون،  فقًا جرمية متث  نتيجة  ك  نتائ  ع ة إىل أدى
  نشدأ  الدذ   االرتباط م  أقوى  كون بينها ما  ربط قو  ارتباط فهنا  املاد  ركنها يف متح ة إنها أ 
 أفعدال  عد   ناجتدة  تكدون  رأ ندا   كما ماد ًا تع دًا املتع دة اجلرائ  إن إذ ماد ًا تع دًا املتع دة اجلرائ  بني
 . مستقلة متع دة
 عقوبدا  ال قدانون  يف عليهدا  الدنص  جداء  إذ املعندو   التعد د  حالدة  علدى  اجلزائيدة  القوانني نص  لق 
 اجلرمية اعتبار  ج  متع دة، جرائ  الواح  الفع  كون إذا)  كاآلتي  090) املادة يف النافذ العراقي
  .بإح اها حك  متماثلة العقوبا  كان   إذا هلا، املقررة بالعقوبة  احلك  اش  عقوبتها اليت
 أحدد   قتدد  إىل الواحدد ة الطلقددة أد  إذا اندده العددراق  يف التمييددز حمكمددة قضدد  لددذل   تطبيقددًا
 عد   نشدأتا  قد   النتيجتدان  هداتني   ان فيه  الشر ع القت  جرميتا أمام فسنكون آخر  اصابة األشياص
 أدى إذا بأنده  قضد   هلدا  آخدر  حكد    يف ، 36)األشد   العقوبدة  ذا  للجرميدة  العدربة   تكون  اح  فع 
  احلك  اش  عقوبتها يتال اجلرمية على التعو   فيج  الغري مال  اتال  ب ني أذى إىل الواح  الفع 
 .  31)هلا املقررة بالعقوبة
 العقددوبا   قانددون  مدد    33/0) املددادة  نصد   العددراقي  العقددوبا   قانون نص معنى نفس  على
 عقوبتهددا الدديت اجلرميددة اعتبددار  جدد  متعدد دة جددرائ  الواحدد  الفعدد  كددون إذا) فيهددا جدداء إذ املصدددر 
 ... .اش 
 التعد د  حداال   مجيد   يف اجلداني  علدى  املرتتبة العقوبة إن ندرى النصني هدذ   على االطالع  مد 
 الدبع    قدول  كما -إليه ذهب  ما  هو األش  الوصف عليها  نطب  اليت اجلرمية عقوبة هي املعنو 
 .اجلاني م   اح  فع  بص  ر  تمث   السب  تقر بًا اجلزائية القوانني مجي  - 32)
 جرميتدان  هندا   كاند   إذا اجلزائيدة  الد عوى  حتر د   يف العدام  االدعداء  د ر حول الفقه اختلف لق 
 د ن عليده  اجملدين  شدكوى  علدى  تتوقدف  إحد اهما   كاند   - معندو   تعد د  –  اح  فع  ع  نشأتا
 إن طاملا - القول إىل املالئمة بنظام قوانينها تأخذ اليت ال  ل يف الفقه م  جان  ذه  إذ األخرى
 املشدرع   شدرتط  اليت هي األش  اجلرمية كان  فإذا األش ، بةالعقو ذا  باجلرمية - قائمتان اجلرميتني
 هلدذ   بالنسدبة  التحقيد   إجدراءا   مد   إجدراء  أ  اختاذ العام لالدعاء جيو  فال عليه اجملين شكوى فيها
 إجراء أ  اختاذ إن ذل  يف  السب  األخف الوصف ذا  للجرمية بالنسبة ذل  له جيو  ال كما اجلرمية
 إذا أما األش ، الوصدف ذا  األ ىل للجرمية أ ضًا  تع ى إمنا األخف للجرمية بةبالنس اإلجراءا  م 
 كامد   العدام  لالدعداء  فهندا  الشكوى تستلزم ال األش  الوصف ذا  اجلرمية كان  إذا أ  العكس كان
 كمدا  – ذلد   يف  السدب   عليده  اجملدين  مد   بشكوى التق م انتظار د ن اجلزائية ال عوى رف  يف احلر ة

                                                                                                                        
.31ص ساب ، مص ر الشواربي، احلمي  ب ع. د ؛21-11ص ساب ، مص ر اخللف، حسني علي. د - 35
.333ص 3ع 5س القضائية النشدرة 0119 -5 -1 يف 560 رق  العدراق فدي التمييدز حمكمة حك  -36
.331ص 3ع 5س القضائية النشرة 0119 – 9 – 02 يف 0391 رق  العراق يف التمييدز حمكمة حك  - 31
.123ص ،0163 القاهرة، ،9ط العقوبا ، نونقا يف العامة األحكام السعي ، مصطفى السعي . د - 32
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 العقوبدة  ذا  اجلرميدة  علدى  تتحد د  احلالدة  هدذ   يف اجلاني مسؤ لية إن هو – الرأ  هذا أصحاب  قول
 . 31) شكوى تستلزم ال  هي األش 
 ال الديت  اجلرميدة  عد   اجلزائية ال عوى حتر   يف العام لالدعاء احل  إعطاء إىل آخر جان   ذه 
 ال  الديت  ذل  فيها املشرع  شرتط ليتا األخرى اجلرمية بعكس عليه اجملين شكوى املشرع فيها  شرتط
 .   31) حتر كها العام لالدعاء جيو 
 يف املطلقة احلر ة العام لالدعاء إن قالوا إذ فرنسا يف الشرا  اغل   ذه  الساب  الرأ  نفس  اىل
 إن أ  األخرى، اجلرمية د ن الشكوى فيها املشرع  شرتط ال اليت اجلرمية ع  اجلزائية ال عوى حتر  
 إذا مدا  حالدة  يف هدذا  شدكوى  علدى  تتوقف ال اليت اجلرمية ع  اإلجراءا  يف السري ميكنه العام دعاءاال
 ُ مكنده  العدام  فاالدعداء  فقدط  قانونية أ صا  تع د إىل الفع  أدى إذا أما متع دة نتائ  إىل الفع  أدى
 آخدر   صدفاً  حيتمد   الفعد   نفدس  كدان   لو شكوى على  توقف ال الذ  الوصف ع  ال عوى حتر  
 .     30) عليه اجملين شكوى عنه ال عوى لتحر   القانون   شرتط
 ،القول فيمك  الشرعية بنظام تأخذ اليت ال  ل يف سائ ة الص د بهذا فقهية آراء  جدود  لع م
 إن حبيد   قو دة  تكون بينها الرابطة فان  بالنتيجة  اح  فع  ع  نشأ  ق  هنا املتع دة اجلرائ  إن  مبا
 معندو   تع د  قوع  عن  العراقي املشرع إن كما األخرى اجلرمية إثارة شأنه م  اجلرائ  إح ى إثبا 
 معاقبتده  جيدو   ال لدذا    اح ًا فعاًل إال  رتك  مل املته  إن اعتبار على اش  عقوبتها اليت باجلرمية اخذ
 نص م  اكثر ليهع انطب  أ   اح ة إجرامية نتيجة م  اكثر إىل أدى  ان  اح ة مرة إال الفع  هذا ع 
 د ن اشد   عقوبتهدا  الديت  اجلرمية إال ارتكاب  قص  مل املته  اعتبار هو هنا التع د حك  إن أ  قانوني
 التنفيدذ  سدلطة  إىل   درت   املتعد دة  بالعقوبدا   احلكد   للقاضدي  جيدو   ال لذا األخف اجلرائ  أ  اجلرمية
 األخدذ  جيد   انده  ، 33) اجلدرائ   هلدذ    األشد  بالعقوبدة  حيكد   إن عليده  جيد    امندا  األش  العقوبة تنفيذ
 فدال  عليده  اجملدين  شدكوى  فيهدا  املشدرع   شدرتط  م  هي األخرية كان  فإذا األش  العقوبة ذا  باجلرمية
 أمدا  األخدف  الوصدف  ذا  األخرى اجلرمية  ع  اجلرمية هذ  ع  ال عوى حتر   العام لالدعاء جيو 
 حتر د   احلالدة  هدذ   يف العام االدعاء فعلى عليه اجملين شكوى على تتوقف ال األش  اجلرمية كان  إذا
 .    األش   العقوبة ذا  باجلرمية تتح د هنا اجلاني مسؤ لية ألن اجلرميتني هذ  ع  ال عوى
 هلدذ   بيدان  إعطداء  مد   خاليدة  جاء  إنها نرى العربية اإلجرائية القوانني بع  على االطالع  م 
 علددى تتوقددف الدديت اجلرميددة تعدد د حالددة يف اجلزائيددة لدد عوىا حتر دد  يف االدعدداء د ر) بالددذا  املسددألة
  وضد   خداص  بنٍص  أتي مل املصر  اجلنائية اإلجراءا  قانون فهذا  معنو ًا تع دًا غريها م  شكوى
 سدب    الديت  تق  ر دة  سدلطة  االدعداء  بإعطداء  تتمثد   الديت  العامدة  للقواعد   حكمهدا   تدر   املسألة هذ 
 .عنها احل   

                                                
. 11ص ساب ، مص ر رمضان، السعي  عمر.د ؛20-21ص ساب ، مص ر سالمة، حمم  مأمون. د - 31
.3ص ساب ، مص ر عثمان، الرحي  عب  آمال. د - 31
.62ص ساب ، مص ر... اإلجراءا  مبادئ عبي ، رؤ  . د - 30
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963.



 
 

392 

 اخلامس الع د
 

 يف عليهدا  املنصدوص  للقواعد   حكمهدا   تدر   املسدألة  هدذ    دبني  مل انه العراقي نونللقا بالنسبة أما
 حكمداً   ضد   أن عليده   كدان  ج.م.أ.ق مد    3)  املدادة  العدام  االدعداء  قانون م   1   ا ال/3) املواد
 العدام  االدعداء  إلدزام  شدأنه  مد   املدذكورة  املدواد  هد ى  علدى  السدري  إن كمدا  ألهميتهدا   ذلد   بها خاصًا
 األخدرى  اجلرميدة  د ن عليده  اجملدين  شدكوى  على تتوقف ال اليت اجلرمية ع  اجلزائية ال عوى بتحر  
 ذلد   جد اً  قو دة  برابطدة  بينها فيما مرتبطة التع د م  النوع هذا يف اجلرائ  ألن إشكال إىل  ؤد   هذا
 ذا  ميددةاجلر إال االعتبددار بنظددر  أخدذ  مل املشددرع  ان  احدد  فعد   عدد  ناشددئة تكدون  ذكرنددا كمددا ألنهدا 
 حتر دد  يف العددام االدعدداء د ر علددى  ددنص أن اجلزائددي مشددرعنا علددى نقددرت  لددذل  األشدد ، العقوبددة
  أخدذ  أن   فض  معنو ًا تع دًا غريها م  شكوى على تتوقف اليت اجلرمية تع د عن  اجلزائية ال عوى
 جيو  فال الشكوى هافي املشرع  شرتط م  هي األش  العقوبة ذا  اجلرمية كان  إذا أ  األش  باجلرمية
 تدذ ب  االخدرية  اجلرميدة  ألن األخدف  العقوبة ذا  اجلرمية  ع  عنها اجلزائية ال عوى حتر   لالدعاء
 هدي  األخدف  العقوبدة  ذا  اجلرميدة  كاند   إذا أما االش ، العقوبة ذا  باجلرمية القانوني االرتباط بقوة
 الن اجلدرميتني  عد   الد عوى  حتر د   الةاحل هذ  يف العام فلالدعاء عليه اجملين شكوى على تتوقف م 
 .                                األش  العقوبة ذا  باجلرمية تتح د اجلاني مسؤ لية

 زنـا  جرميـة  تعـدد  عنـد  اجلزائيـة  الـدعوى  حتريك يف العام االدعاء دور: الثالث املطلب
 اجلرائم من غريها م  الزوجية
 علدى  تتوقدف  الديت  اجلرميدة  تعد د  عند   اجلزائيدة  الد عوى   حتر د  عد   السدابقني  املطلدبني  يف تكلمنا
  ندا  جرميدة  عد   ندتكل   سدو    هنا مفص  بشك  معنو ًا أ  ماد ًا تع دًا اجلرائ  م  غريها م  شكوى
 فيهدا  املشدرع  اشدرتط  الديت  اجلدرائ   ابدر   مد   باعتبارهدا  التعد د  هدذا  مثد   غريها م  كون  إذا الز جية
 انده  إال السابقني املطلبني ثنا ا يف املوضوع هذا حب   ت  أن املقتضى م   كان ، 33)عليه اجملين شكوى
 تبقدى  أن يف عليه اجملين  رغ  ق  لذا بالشر  املاسة اجلرائ  م  تع  إذ اجلرمية هلذ  اخلاصة  للطبيعة
 هندا   كدان  إذا سديما  ال  ثريهدا  قد   بها املرتبطة اجلرمية ع  اجلزائية ال عوى حتر    ان الكتمان، طي
 لد  ر  األ ل الفدرع  ُ يصدص  فدرعني   علدى  املطلد   هدذا  يف حبثهدا  سديت   لدذا  اجلدرائ   هذ  بني ارتباط
 معندو   تعد د   غريهدا  مد   الز جيدة   ندا  جرميدة  كوند   إذا ما حالة يف ال عوى حتر   يف العام االدعاء
 . ماد  تع د غريها م  اجلرمية هذ  كون  إذا ما حالة يف ال  ر هلذا ُ كرس الثاني  الفرع

 غريها مع الزوجية زنا جرمية تعدد عند اجلزائية الدعوى حتريك يف العام االدعاء دور: األول الفرع

 معنويًا تعددًا

  090 م) متع دة جرائ  إىل  ؤد   اح  فع   ق  - سابقًا ذكرنا كما – املعنو  التع د حالة يف
 فعد    قدوع  هدي  األ ىل الدة احل حالتني على   كون  التوالي على مصر    عراقي عقوبا 0/ 33 م
 عليه   نطب  الفع  هذا  ق  أ  جتر   نص  تضمنها نتيجة ك  إجرامية نتيجة م  اكثر إىل  ؤد   اح 
 .قانوني  صف م  اكثر

                                                
 املدادة  انظدر . قانونداً  مقامه  قوم م  أ  عليه اجملين شكوى الز جية  نا جرمية ع  ال عوى لتحر   العراقي املشرع اشرتط - 33
.العراقي العقوبا  قانون م   312)  املادة العراقي اجلزائية احملاكما  أصول قانون م   0البن  أ   3)
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 املدذكورة  الز جية  نا جرمية اجلرائ  هذ  إح ى  تكون للجرائ  معنو  تع د هنا   كون ق  إذن
 عليده  اجملدين  شدكوى  لتحر كهدا  املشدرع   شدرتط   الديت  لعراقدي ا العقوبدا   قدانون  مد    311) املادة يف
 ارتكداب  ذلد   علدى  األمثلدة  ابدر    مد   الشدكوى،  هذ  لتحر كها املشرع  شرتط ال األخرى  اجلرمية
 الزندا  جرمية هي األ ىل جرميتني أمام احلالة هذ  يف نكون إذ مفتو  أ  عام مكان يف الز جية  نا جرمية
 أ صدا   إىل أدى  احد   فعد    هندا  فلد  نا  لدذل   العلين، الفاض  الفع  ةجرمي هي األخرى  اجلرمية
 .جتر   نص  تضمنه  صف ك  متع دة قانونية
 علدى  تتوقدف  ال الديت  األخدرى  اجلرميدة  أركدان  بعد   فدان   احد   فع  ع  نشأتا اجلرميتني إن مبا  
 مد   أقوى اجلرميتني اتنيه بني ارتباط هنا  سيكون لذل  الزنا جرمية أركان بتوافر إال تقوم ال شكوى
 .املاد  التع د حالة يف اجلرائ  بني الناشئ االرتباط
 مد   الد عوى  حتر د   إمكانية بشأن املالئمة بنظام قوانينها تأخذ اليت ال  ل يف الفقه اختلف لق 
 .الز جية  نا جرمية ع  لشكوا  الز ج تق    ع م حالة يف الثانية اجلرمية ع  العام االدعاء قب 
 يف العلدين  الفاضد   الفعد   جرميدة ) الثانيدة  اجلرميدة  عد   الد عوى  حتر   جوا  ع م إىل رأ  ذه 
 جرميدة  إن إذ الز جيدة،   ندا  جرميدة  يف عليده  اجملدين  مد   الشدكوى  تق    مت إذا إال  أ ردنا  الذ  املثال
 .   39) الزنا فع  بتنا ل إال تقوم ال العلين الفاض  الفع 
 فإذا األش  الوصف ذا  باجلرمية العربة إن قائمتان اجلرميتني إن ا طامل القول إىل ذه  آخر  رأ 
 أ  عليده  اجملدين  شدكوى  املشرع فيها  شرتط م  هي  األش  الوصف ذا  اجلرمية) اجلرمية هدذ  كان 
 حتر د   العدام  لالدعداء  جيدو   ال احلالدة  هدذ   ففدي  األشد   الوصدف  ذا  اجلرميدة  هي هنا الزنا جرمية إن
 اإلجدراءا   م  إجراء أ  اختاذ إن ذل  األخف الوصف ذا  األخرى  اجلرمية رميةاجل هلذ  ال عوى
 احلالدة  هدذ   علدى    نطبد   بشكوى املقي ة األخرى اجلرمية إىل  نصر  سو  األخرية للجرمية بالنسبة
 جدرميتني  شدك   هندا  املداد   الفعد   إن إذ عدام،  مكدان  يف الزندا  جرميدة  ارتكداب  ع  ذكرنا  الذ  املثال
 ذا  اجلرميددة هددي األ ىل اجلرميددة   العلددين الفاضدد  الفعدد  جرميددة  الثانيددة الز جيددة  نددا جرميدة  األ ىل
 رفد   أ  التحقيد   إجدراءا   م  إجراء أ  اختاذ العام لالدعاء جيو  ال ذل  اج  م  األش ، الوصف
 كاند   ذاإ أمدا  الزندا،  جرمية ع  للشكوى الز ج تق    بع  إال الفاض  الفع  جلرمية بالنسبة ال عوى
 اجلزائية ال عوى حتر   يف احلر ة كام  العام فلالدعاء شكوى تتطل  ال األش  الوصف ذا  اجلرمية
 ذا   اجلرميدددة ًعلددى بندداء تتحدد د للجدداني اجلنائيددة املسددؤ لية إن إذ عليدده اجملددين مددد  شددكوى د ن مدد 
 .  35) شكوى تتطل  ال  هي األش  الوصف
 بنظام العراقي املشرع اخذ م  منسجمًا جعله حبي  عليه تع   ال م  األ ل الرأ  تأ ي  نرى  حن 
 إال الز جيدة   ندا  جبرميدة  املرتبطدة  اجلرميدة  عد   الد عوى  حتر   جوا  ع م إىل  ذه   الذ  الشرعية،
 كقاعد ة  الدرأ   بهدذا   أخدذ  أن العراقي املشرع ن عو لذل . الزنا جرمية ع  لشكوا  الز ج تق    بع 
 املدواد  يف جداء  مبدا  األخدذ  إن ذلد   معنو دًا،  تع دًا اجلرائ  م  غريها م  الز جية  نا جرمية تع د  إذا
 بتحر   العام االدعاء إلزام شأنه م  ج.م.أ.ق م   3)  املادة العام االدعاء قانون م   1  ا ال/3)

                                                
. 13ص ساب ، مص ر املرصفا  ، صادق حس . د ؛59ص ساب ، مص ر عثمان، الرحي  عب  آمال -39
35- 20 – 21ص ساب ، مص ر سالمة، مأمون. د .
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 إشكال  خل إىل سيؤد   هذا نفسها الزنا جرمية د ن الزنا جبرمية املرتبطة اجلرمية ع  اجلزائية ال عوى
 املوجدود  القو  لالرتباط  ذل  الزنا جرمية سيثري الزنا جبرمية املرتبطة اجلرمية ع  ال عوى حتر   ألن
 فدان   بدذل   املاد  الرك  يف متح تان انهما أ   اح  فع  ع  نشأتا اجلرميتني إن إذ اجلرائ  هذ  بني
 اجلرميدة  هذ  بإثارة  رغ  ال ق  الزنا جرمية يف عليه اجملين  ان األخرى إثارة شأنه م  إح اهما إثبا 
 .  36) الكتمان طي  إبقائها شيص أ  أمام

 مع الزوجية زنا جرمية تعدد عند اجلزائية الدعوى حتريك يف العام االدعاء دور: الثاني الفرع

 ماديًا تعددًا غريها

 احلالددة  هددذ   فددي  لرابطددة ًفا ماد ا تع دًا اجلرائ  مد  غيدرها مد  الز جيدة  نددا جرميدة ُتكون عند ما
 .معندو ًا تعد دًا التعد د هدذا كدان لدو عمددا ختتلف
 شدكوى  على تتوقف اليت الز جية  نا جرمية بني املاد  التع د – التع د م  النوع هذا يف  احلك 
 كددان فددإذا اجلددرائ ، بددني االرتبدداط نددوع حسدد  خمتلددف - شددكوى علددى تتوقددف ال أخددرى  جرميددة
 األخدرى  اجلرميدة  إىل العدام  االدعداء  تقييد   ميتد   ال أن  هدو   مقبول  اض  هنا فاحلك  بسيط االرتباط
 مددااًل بسددرقة الزانيددة الز جددة شددر   قيددام ذلدد  علددى األمثلددة  مدد  شددكوى لتحر كهددا  لددزم ال الدديت
 جرميددة د ن السددرقة جرميددة عدد  الدد عوى حتر دد  العددام االدعدداء  سددتطي  احلالددة هددذ  ففددي لز جهددا،
 . 31)الزنا
 هدذ   بدني  االرتبداط   كدان  ماد داً  تعد داً  اجلدرائ   م  غريها م  الزنا جرمية كون  لو فيما احلك  اأم
 عد   خيتلدف  ال هندا  احلكد   إن  قدول  فدالبع   الغدرض   حد ة  بينهدا   جتم  للتجزئة قاب  غري اجلرائ 
 علددى  قفتتددو  ال الديت  اجلرميدة  عد   ال عوى حتر   العام لالدعاء ميك  إذ البسيط التع د حالة  حك 
  الزنا جرمية) شكوى على تتوقف اليت األخرى اجلرمية د ن  الزنا جرمية م  املدرتبطة اجلرمية) شكوى
 على إلرغامها   جته على ضرب  جرمية   جية  نا جرمية الز ج م  تق  أن ذل  على األمثلة  م 
 جرميدة  عد   الشكوىب الز جة تتق م مل  لو الضرب ع  ال عوى حتر   العام لالدعاء فهنا السكو 
 اجد   مد     اج عقد   بتز  در  قامدا  ثد   الزندا  جرميدة  مبمارسة   امرأة رج  قام إذا ما  كحالة ، 32)الزنا
 د ن الد عوى  حتر د   لده  إذ التز  در  جبرميدة   تعل  فيما مقي  غري هنا العام فاالدعاء اجلرمية هذ  تغطية
  هذا.  31) فقط الزنا جرمية على  احلالة  هذ يف مقتصر القي  إن ذل  عليه اجملين الز ج شكوى انتظار
 . 91) املصر ة النق  حمكمة عليه سار  الذ  الرأ  هو

                                                
36- الفدرض  هدذا  يف  اجلرميدة  بوقدوع  علد    مد   عليده  اجملين) ه  آخر   أشياص م  ال عوى حتر   إمكانية  خبصوص أما 
 الضبط أعضاء   الشرطة مركز يف املسؤ ل   احملق    التحقي  قاضي إىل  وعز أن املشرع على إذ املوضوع أهمية م  ُ قل  ال فهو
 مد   92 91  أ/0 املدواد ) ذلد   عليه القانون فرض أ  أجا  مم  إليه  إخبار أ  شكوى  ر د عن  إجراء أ  اختاذ بع م القضائي
.  اجملال بهذا العام االدعاء د ر على مقتصرًا كان حبثنا موضوع الن املسألة هلذ  نتطرق  مل  يةاجلزائ احملاكما  اصول قانون
.21ص   ،3115 عمان،  التو   ، للنشر الثقافة دار اجلزائية، احملاكما  أصول قانون شر  السعي ، كام . د - 31
.62ص ساب ، مص ر... اإلجراءا  مبادئ عبي ، رؤ  . د - 32
 ،3115 عمدان،   التو  د ،  للنشدر  الثقافدة  دار ،0ط اجلزائية، احملاكما  أصول يف الوجيز احلليب، سامل علي م حم. د - 31
.32ص
 السدعي ،  كام . د إليه أشار ،113ص 319 رق  01س النق  حمكمة أحكام جمموعة 0151 د سمرب 2 مصدر  نق  - 91
. 22ص ساب ، مص ر
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 باجلرميدة  الد عوى  حتر د   يف العدام  لالدعداء  احلر دة  إعطاء يف العربة إن إىل اآلخر البع    ذه 
 اءا إجدر  مد   إجدراء  أ  اختداذ  ميكد   فال شكوى على تتوقف اليت هي األخرية كان  إذا أ  األش ،
  توقدف  ال الديت  األخف اجلرمية إىل القي  هذا  ميت  الشكوى تق    د ن م  اجلرمية هذ  ع  ال عوى
  ندا  جرميدة  ارتكداب  اجد   مد   بسديط  ضدرب  جرميدة  ذلد   مثدال  شدكوى،  علدى  فيهدا  الد عوى  حتر  
 إذا أمدا  ني،للجدرميت  بالنسدبة  إجدراء  أ  اختداذ  العام لالدعاء جيو  ال لذل  الزنا هي هنا األش  فاجلرمية
 انتظددار د ن الدد عوى رفدد  يف احلدد  فلالدعدداء شددكوى فيهددا املشددرع  تطلدد  ال األشدد  اجلرميددة كاندد 
 الد عوى  رفد   العدام  لالدعداء   كون فهنا الزنا جرمية الخفاء   اج عق  يف التز  ر ذل  مثال الشكوى
 . 90) الزنا جرمية يف عليه اجملين شكوى انتظار د ن التز  ر ع 
 اجلزائيدة  الد عوى  حتر د   جدوا   عد م  إىل  نذه  السابقني الرأ ني م  أ  تأ ي  ع م ىنر إننا إال
 الزندا  جرميدة  عد   الشدكوى  تق    مت إذا إال التجزئة  قب  ال ارتباطًا الزنا جرمية م  املرتبطة اجلرمية ع 
 إحد اهما  ا إثب  ان الغرض  ح ة بينهما جتم    للتجزئة قاب  غري ارتباط بينهما اجلرميتني الن ذل 
 االدعداء  قدانون  يف نصداً   تبندى  أن العراقي اجلزائي املشرع ن عو لذل  األخرى، اجلرمية إثارة شأنه م 
 املرتبطدة  اجلرميدة  عد   اجلزائية ال عوى حتر   جوا  ع م على  نص  ان املسألة هذ  فيه ُ وض   العام
 .ذاتها الزنا جرمية ع  الشكوى تق    مت إذا إال الزنا جبرمية
 تعد داً  غريهدا  مد   الز جيدة   نا جرمية تع د حالة يف تبنينا  الذ  الرأ  إن إىل اإلشارة جت ر  اخريًا
 علدى  تتوقدف  الديت  اجلرميدة  تع د عن  امُلتبنى الرأ  ع  خيتلف للتجزئة قاب  غري ماد ًا تع دًا أ  معنو ًا
 للتجزئدة  قاب  غري ماد ًا تع دًا أ  معنو ًا تع دًا اجلرائ  م  غريها م   الز جية  نا جرمية غري) شكوى
 اجلدرائ   مد   باعتبارهدا  الز جيدة   ندا  جرميدة  بهدا  تتمتد   الديت  اخلصوصدية  إىل  رج  االختال  سب   
 إلدزام  عند    كون ال ما  هو الكتمان طي اجلرمية تبقى أن يف  رغ  ق  عليه اجملين  ان بالشر  املاسة
 اجلدرائ ،  هدذ   بدني  املوجدود  لالرتبداط   ذلد   األخدرى  اجلرميدة  ع  اجلزائية ال عوى بتحر   االدعاء
 حتر   اج  م  عليه اجملين شكوى اشرتط  عن ما املشرع توخاها اليت احلكمة فان ذل  إىل باإلضافة
 مد   األخدرى  اجلرميدة  عد   الد عوى  حتر د    ان العائلدة  مسعدة  بصيانة تتمث  الزنا جرمية ع  ال عوى
 الزندا  جرميدة  إثدارة  شدأنه  مد   األخدرى  اجلرميدة  عد   الد عوى  حتر د   إن ذلد   احلكمة هذ  إه ار شأنه
 .       اجلرائ  هذ  بني املوجود االرتباط نوع بسب 
 بارتكداب  تتمثد   الزانيدة  الز جدة  بشدر    متعلقة الز جية  نا جرمية بشأن تثار أخرى مسألة هنا 
  املدادة  العراقدي  لعقوبا ا قانون م   3  932) املادة يف املذكورة مسك  حرمة انتها  جرمية األخري
 اإلشكال يف ال خول قب   لك . فيه  نا جرمية ارتكاب اج  م  املصر  العقوبا  قانون م   311)
  93)معنو داً  تعد داً  التعد د  مد   الصدورة  هدذ   اعتدرب  قد   الدبع   إن إىل التنو ده  مد   البد   املسدألة  هذ  يف
 أصدحاب  إليده  ذهد   ما م  نذه   حن   93) ةللتجزئ قاب  غري ماد ًا تع دًا اعتربها ق  اآلخر  البع 
 حيد   مد   مسدتقلتني  جدرميتني  أمام ألننا للتجزئة قاب  غري ماد ًا تع دًا التع د هذا باعتبار الثاني الرأ 

                                                
.23-20ص ساب ، مص ر سالمة، حمم  مأمون. د - 90
.26ص ساب ، مص ر السعي ، كام . د ؛61ص ساب ، مص ر... مبادئ عبي ، رؤ  . د - 93
 .16ص ساب ، مص ر أل هيب، غالي أد ار. د - 93



 
 

391 

 اخلامس الع د
 

 أحكدام  بعد   مد    داهر   هدذا  األخدرى،   قوع ع م م  حتى أح هما  اثبا  قيام ميك  إذ األركان
 مد   املسدك   حرمدة  انتهدا   جرميدة  تقدوم  أن جيدو   انده  مهاأحكا أح  يف جاء فق  املصر ة النق  حمكمة
 املعندو   التعد د  حالدة  عكس على ماد  تع د هو هنا التع د إن  ثب   هذا 99) الزنا جرمية  قوع ع م
 مداد   فعد   عد   ناشدئة  تكدون  اجلدرائ   هدذ   الن األركدان  حيد   مد   مسدتقلة  جدرائ   أمام نكون ال إذ
 .للتجزئة قاب  غري ماد  فالتع د  بذل   اح  لغرض  اقعة اجلرائ  فان ذل  إىل باإلضافة  اح ،
 جرميدة  عد   الشر   على ال عوى بتحر    العام االدعاء بقيام  تمث  املسألة هذ  يف اإلشكال إن
 جرمية يف عليه اجملين الز ج م  الزانية الز جة على الشكوى تق    ع م حالة يف املسك  حرمة انتها 
 . 95)الزنا دعوى  قائ   ثري االنتها  جرمية ع  ال عوى   حتر إن اعتبار على الزنا
 مل  ان املسك  حرمة انتها  جرمية ع  الشر   على ال عوى حتر   جوا  إىل الفقه بع  ذه 
  كد ٍ  بده  تتمتد   الدذ   االسدتقالل   نفدي  ال اجلرائ  بني االرتباط إن ذل  الزنا جرمية ع  ال عوى حتر 
 . 96) الزنا جرمية إثبا  االنتها  ميةجر أركان م  ليس انه إذ منهما
 مت إذا إال املسدك   حرمدة  انتهدا   جلرميدة  بالنسدبة  الد عوى  حتر د   جدوا   ع م إىل آخر رأ   ذه 
 شأنه م  االنتها  جرمية ع  املته  حماكمة إن ذل  عليه اجملين بشكوى الزنا جرمية يف ال عوى حتر  
 أمكد   إذا  االنتهدا   جرمية ع  ال عوى حتر  ) ذل   جيو  بعي ، م  أ  قر   م  الزنا جرمية إثارة
 . 91) تامة غري الزنا جرمية كان  إذا إال ذل   كون  ال األخرى اجلرمية  إثارة د ن إثباتها
 قد   عليده  اجملدين  إن إذ الز جيدة   ندا  جرمية خلصوصية  ذل  الثاني الرأ  تأ ي  إىل فنذه  حن  أما
 حرمدة  انتهدا   جرميدة )األخدرى  باجلرميدة  مرتبطدة  الزنا جرمية إن  كان، أل  اجلرمية إفشاء بع م  رغ 
 جرميدة  إثدارة  شدأنه  مد   األخدرى  اجلرميدة  عد   الد عوى  حتر د     للتجزئدة  قابد   غدري  ارتبداط    املسك 
 عد م  مضدمونه   كدون   ان خداص  بدنص  احلالة هذ  على النص إىل اجلزائي مشرعنا ن عو لذل .الزنا
 الزندا  جرميدة  عد   الد عوى  حتر د    دت   عند ما  إال االنتهدا   جرميدة  ع  اجلزائية ال عوى حتر   إجا ة
 . عليه اجملين بشكوى
 يف العام االدعاء ح  إنكار إىل ذهب  إذ املصر ة النق  حمكمة قرارا  بع  ذل  يف سان نا  ق 
 احلالدة  هدذ   مثد   يف الد عوى  هدذ   إثبدا   إن حبجدة  املسدك   حرمدة  انتهدا   جرميدة  ع  ال عوى حتر  
 مدا   هدو  الثانيدة  اجلرميدة  إثبدا   عدرب  ميدر  إن جيد   األ ىل اجلرمية إثبا  إن ذل  الزنا جرمية رةإثا  وج 
 الدنق   حمكمدة  إن إذ اجلرميدة،  هدذ   عد   الشدكوى  تق ميده  لعد م  الزندا  جرميدة  يف عليده  اجملدين  ال رضا 
 عدة  اق يف البحد    تندا ل  أن بد   ال جرميدة  ارتكداب  بقصد   مسك  انتها  جرمية يف البح  إن صرح 
 حكمدة  إن بد   أخدرى،  بطر قدة  الشدر    بوجه تثار أن جيو  فال فيها ال عوى رف   ت  مل  مادام الزنا
 على الزنا جرمية ع  ال عوى رف  إمكان بع م  قضي الذ  التجزئة ع م بأن ُ قال بأن تقضي التشر  
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 جرميدة  على حتى حياك  فال نتائجه م  الشر    ستبع  استحال ق  الز جة ع  رفعها دام ما الشر  
 مشدر ط  االنتهدا   جرميدة  عد   الد عوى  رف  جوا  ع م إن مالحظته جي   ما املسك ، حرمة انتها 
 ميكد    بدذل   احلالدة  هذ  يف الز ج لشكوى حاجة فال تق  مل إذا أما  قع  ق  الزنا جرمية تكون بان
  قدوع  حالدة  يف إال تشدرتط  مل الدز ج  شدكوى  ألن االنتهدا   جرميدة  ع  ال عوى حتر   العام لالدعاء
 .   92) تامة الزنا جرمية

 اخلـامتة
 اجلدرائ   مد   غريها م  الشكوى جرمية تع د عن  اجلزائية ال عوى حتر   ملوضوع حبثنا خالل م 
 :كاآلتي  هي  املقرتحا  النتائ  م  جمموعة إىل توصلنا
  تعلد   فيمدا   جلزائيدة ا الد عوى  حتر د   حتمية) الشرعية بنظام اخذ ق  العراقي املشرع ان رأ نا. 0
 يف الد عوى  بتحر د   ملدزم  العام االدعاء فان  بذل  اجلزائية ال عوى حتر   يف  العام االدعاء ب  ر
 بهدذا  التشدر عا   بعد    سدا ر  فهدو   بدذل   معيندة،  جهدة  مد   إذن أ  شدكوى  على توقفها ع م حالة
 . املصر  التشر    أبر ها اآلخر البع  ع   خيتلف اخلصوص
 علدى  تتوقدف  الديت  اجلرميدة  تعد د  حالدة  فددي  ال عوى بتحر   العام االدعاء ب  ر  تعل  فيمدا. 3 
 بفصد   العدام  االدعداء  متكدني  م  الفقده عليه امج  مدا مد  ذهبنا بسيطا ماد ًا تع دًا غريها مد  شكوى
 التددي  اجلرميدة  د ن شدكوى  على تتوقف ال اليت اجلرمية ع  اجلزائية ال عوى  حتر   املتع دة اجلرائ 
  تعلد   فيمدا  امدا .بسديطاً  تعد داً  هندا  التعد د  كدون  إشكال  ثري ال ذل   ان الشكوى، هذ  على تتوقف
 العام االدعاء ُ مك  النظام بهذا اخذها ان القول فيمك  املالئمة بنظام اخذ  اليت التشر عا  مبوقف
 مدا   هدو  االخدرى  ةاجلرميد  د ن شدكوى  علدى  تتوقدف  ال الديت  اجلرمية ع  اجلزائية ال عوى حتر   م 
 خلو  فرأ نا الشرعية بنظام اخذ الذ  العراقي املشرع مبوقف  تعل  فيما اما الفقه، موقف م   نسج 
 احملكمدا   أصدول  قدانون  يف عليهدا  املنصدوص  للقواعد   اللجدوء  اقتضدى  مما املسألة هذ  حيك  نص م 
 أ  نا  ما م   تماشى القواع  ذ ه ه ى على السري ان م  الرغ   على العام االدعاء  قانون اجلزائية
                                                                         . الهميتها  ذل  املسألة حيك  خاص بنص  أتي ان اجلزائي مبشرعنا األج ر كان انه اال
 شدكوى  علدى  تتوقدف  الديت  اجلرمية تع د عن  ال عوى حتر   يف العام االدعاء د ر خيص فيما. 3
 يف االدعداء  علدى  جيد   القدول  االصدوب  مد   رآ ندا  للتجزئة قاب  غري ماد ًا تع د اجلرائ  م  غريها م 
 علدى  تتوقدف  ال الديت  اجلرميدة  عد   الد عوى  بتحر د    قوم ث   م  اجلرميتني بني  فص  ان احلالة هذ 
 . االخرى اجلرمية د ن شكوى
 أ   ثري ال التع د هذا أن القول فيمك  املالئمة نظامب تأخذ اليت التشر عا  موقف اىل بالنسبة أما
 . اجملال بهذا تق  ر ة سلطة ميتل  كونه العام االدعاء قب  م  اجلزائية ال عوى حتر   ع  اشكال
 املنصدوص  للقواعد   حكمهدا   تدر   املسدألة  هلدذ   حدالً   ضد   مل فهدو  العراقدي  للمشرع بالنسبة أما
  وضد   العدام  االدعداء  قانون يف بنص  أتي ان به االج ر  كان اليها االشارة الساب  القوانني يف عليها
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 اخلامس الع د
 

 ال الديت  اجلرميدة  عد   الد عوى  بتحر د   العدام  لالدعداء  ملزمداً  الدنص   أتي لو حبذا   ا املسألة هذ  فيه
 .االخرى اجلرمية د ن شكوى على تتوقف
 شدكوى  علدى  تتوقف ليتا اجلرمية تع د عن  ال عوى حتر   يف العام االدعاء د ر نطاق يف اما. 9
 العقوبدة  ذا  باجلرميدة  هندا  العدربة  ان ذكرناهدا  اليت  لالعتبارا  القول فيمك  معنو ًا تع دًا غريها م 
 عد   ال عوى حتر   لالدعاء جيو  فال الشكوى املشرع فيها  شرتط م  هي االخرية كان  فاذا االش 
  شدرتط  ال االشد   العقوبدة  ذا  اجلرميدة  ند  كا اذا أمدا  االخف، العقوبة ذا  اجلرمية  ع  اجلرمية هذ 
 باجلرميدة  تتح د اجلاني مسؤ لية الن اجلرميتني ع  ال عوى حتر   االدعاء فعلى الشكوى املشرع فيها
 .االش  العقوبة ذا 
 للقواعد   حكمهدا   تدر   ا ضداً  املسألة هلذ  حاًل  بني مل  هو العراقي املشرع موقف خيص فيما اما
 السري الن عليها  نص ان عليه  كان العام االدعاء  قانون احملاكما  اصول نونقا يف عليها املنصوص
 علدى  تتوقدف  ال الديت  اجلرميدة  عد   الد عوى  بتحر د   االدعداء  إلدزام  شدأنه  مد   القواعد   تلد   مبقتضى
 قو دة  برابطدة  بينهدا  فيمدا  مرتبطده  هندا  اجلرائ  الن اشكال اىل  ؤد   هذا االخرى اجلرمية د ن شكوى
 العقوبدة  ذا   اجلرميدة  اال االعتبدار  بنظدر   اخدذ  مل املشدرع   ان  احد   فعد   عد   ناشدئة  النها ذل  ج ًا
 عن  اجلزائية ال عوى حتر   يف االدعاء د ر على  نص ان اجلزائي مشرعنا على نقرت  لذل  االش ،
 اذا أ  االش  باجلرمية  أخذ ان   فض  معنو ًا تع دًا غريها م  شكوى على تتوقف اليت اجلرمية تع د
  عد   عنهدا  الد عوى  حتر د   لالدعداء  جيدو   فدال  الشدكوى  فيهدا  املشدرع   شرتط م  هي االخرية كان 
 شدكوى  على تتوقف م  هي االخف العقوبة ذا  اجلرمية كان  اذا اما األخف، العقوبة ذا  اجلرمية
 . امل  يف ذكرناها اليت ل سباب  ذل  اجلرميتني ع  ال عوى حتر   احلالة هذ  يف االدعاء فعلى
 اجلدرائ   م  غريها م  الز جية  نا جرمية تع د ع  ال عوى حتر   يف االدعاء د ر خيص فيما. 5
 مد   منسدجماً  جعله حبي  عليه التع    م  قيل  اليت ألفقهيه اآلراء اح  تأ ي  إىل ذهبنا معنو ًا تع دًا
 املرتبطدة  اجلرمية ع  ال عوى ر  حت جوا  بع م القول ميك  حبي  الشرعية بنظام العراقي املشرع أخذ
 أن العراقدي  املشدرع  ند عو  لدذل   الزندا،  جرميدة  عد    لشدكوا   الز ج تق    بع  إال الز جية  نا جبرمية
 .ذكرناها اليت ل سباب  ذل  كقاع ة الرأ  بهذا  أخذ
 تعد داً  غريهدا  مد   الز جيدة   ندا  جرميدة  تعد د  عن  ال عوى حتر   يف العام االدعاء د ر خيص فيما
 علدى  تتوقدف  ال الديت  اجلرميدة  عد   الد عوى  بتحر   القول يف الفقه مسا رة اىل ذهبنا فق  بسيطًا ماد ًا
 .الز جية  نا جرمية د ن شكوى
 يف قيلد   الديت  ألفقهيده  اآلراء تأ يد   عد م  رأ ندا  للتجزئدة  قابد   غري ماد  تع د التع د كان  اذا أما
 ال ارتباطداً  الزندا  جرمية م  املرتبطة اجلرمية ع  جلزائيةا ال عوى حتر   جوا  ع م اىل  ذهبنا املوضوع
  تبنى ان العراقي اجلزائي املشرع دعونا لذل  الزنا، جرمية ع  الشكوى تق    مت اذا اال التجزئة  قب 
 اجلزائية ال عوى حتر   جوا  ع م على  نص  ان املسألة هذ  فيه  وض  العام االدعاء قانون يف نصًا
 .ذاتها الزنا جرمية ع  الشكوى تق    مت اذا اال الزنا جبرمية رتبطةامل اجلرمية ع 
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