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 كلمة العدد

 

ز : نتيجة التعاون الذي حصل مع صدور العدد األول من جملتنا تشعر هيئة التحرير ابلفخر واالعتزا
من اجلامعة والباحثني من التدريسيني،  من اجل االرتقاء ابجمللة علميا إىل األمام يف نوافذ العلم والتطور. 

وعرب النتاج الفكري الذي نشرته يف عددها األول،  إمنا كانت تشري فيه إىل  (عليهم السالم)إنَّ أهل البيت
، ومثابرة، وعزم لنشر نور إشعاعاهتا يف الطرق الصعبة يف ظرف اترخيي اخلطوة األوىل اليت خطتها جبد

يتمييز ابلتحدايت املختلفة اليت تريد جتريد األمة، واجملتمع من املعطيات الدينية، والفكرية، واإلبداعية. وهنا 
دة فيما خنتار البد لنا من الشَّد على األايدي الدافقة ابلبحث اإلنساين القيم لرصد حاالت األصالة، واجل

للبحوث، ونرغب يف التناول، وهنتم يف الوفرة من املصادر واملراجع ودّقة يف العرض ،واملناقشة، وامكاانت 
صحيحة يف األسلوب، واملنهج. وها حنن نضع بصماتنا يف إنضاج إخراج العدد الثاين من اجمللة لتعزيز 

ية بنيته املعرفية إلنسانِه التّواق للفكر التنويري احلركة الثقافية يف قطران العراقي الناهض، ومن أجل تنم
األصيل. وأملنا أن يشعر املتلقي وهو يقرأ صفحات حبوث جملتنا ابلرضا والقبول العلميني،وأْن يشعر إنَّ ما 
فيها مل يكن إاّل إضافات فكرية، وجتارب معتمدة خاضعة لتقومي علمي رصني، وانبعة من خربات إبداعية 

 مرتاكمة.
 
 ة التحريرئهي 
 



 



 

 

 

 مناهج المؤلفات العربية 

 في التربية والتعليم 
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 مناهج املؤلفات العربية يف الرتبية والتعليم 

 األستاذ الدكتور 
 حسين علي محفوظ 

 تصـــديــر
وانفرد  .ا وحديثا يف الشرق والغربمألت املؤلفات العربية دور الكتب واخلزائن العامة واخلاصة قدمي

الرتاث العريب اإلسالمي بتقدير العقل، والدعوة إىل العلم، واحلض على التعلم، وازدمحت الكتب 
 ابألحاديث يف فضل العلم، وفضل العامل، وفضل طلب العلم، وفضل نشر العلم.

وتعظيم احلكمة ،وتفضيل العلماء املعلم(.واملأثور حافل بتمجيد العلماء، )ويزهى اتريخ األمة، ابلنيب 
على اجلاهلني، فال يستوي اخلبيث والطيب واألعمى والبصري والظلمات والتورواجلته والتارواليستوي الذين 
يعلمون والذين والذين ال يعلمون وقد رفع هللا الذين أوتوا العلم درجات وقرن أوىل العلم بنفسه 

 .وذكرالعلماءوالعاملني والراسخني يف العلم
وعّد اخلروج يف طلب العلم  ،وفضل على العابد، طلب العلم فريضة()واقتدى الرسول ابلقرآن فاعترب 

وشبه ما بعث به من اهلدى والعلم ابلغيث أصاب  ،وانزل الذين يعلمون منزله خلفائه ،خروج يف سبيل هللا
وشربوا وسقوا وزرعوا..  أرضا طيبة فأنبتت الكأل والعشب الكثري اوامسكت املاء فنفع هللا به الناس

وعّد)العلم ينتفع به(خري ما يرتك اإلنسان وان املالئكة تضع أجنحتها لطالب العلم وتظلل عليه إذا غدا يف 
 .طلبه وشبه العلماء يف األرض ابلنجوم يف السماء يهتدي هبا يف ظلمات الرب والبحر

وعرب عن جمالس  ،ا علم  ينشرهوأفضل صدقة يتصدق هب ،وأفضل هدية يهديها املرء إىل أخيه كلمة
ومساه )مرياث  ،ودعا إىل اقتباسه من أهله يف مظانه ،واعترب طلب العلم عبادة ،العلم والذكر برايض اجلنة

 ومسى العلماء )ورثة األنبياء(..وأمثال ذلك.. ،األنبياء(
ة والتعليم(. وقد والفصول يف )الرتبي ،واألحباث ،والرسائل ،واملكتبة العربية عامرة بعشرات الكتب

 وأشرت إىل بعض املؤلفني. ،وعددت عناوين طائفة منها ،اكتفيت بتحليل ستة منها
أرجو نشرها ،للشهي الثاين أفردته بدراسة واسعة (ولقد اختصرت فصل حتليل كتاب )منية املريد

 وحدها قريبا إن شاء هللا.

 كتاب آداب املعلمني (1
 هـ356ملتوىف سنةأتليف أيب عبد هللا حممد ين سحنون ا

 :حيتوي على عشرة أحباث هي



 
 مناهج املؤلفات العربية يف الرتبية والتعليم

 1 

 تعليم القرآن. -0
 ما جاء يف العدل بني الصبيان -3
 وما ينبغي أن يفعل من ذلك. ،ابب ما يكره حموه من ذكرا هلل)تعاىل( -3
 وما جيوز من ذلك وماال جيوز. ،ما جاء يف األدب -9
 .وما جيب يف ذلك للمعلم ،ما جاء يف اخلتم -5
 يف القضاء بعطية العيد.ما جاء  -6
 .ما ينبغي للمعلم أن خيلي الصبيان فيه -7
 ما جيب على املعلم من لزوم الصبيان. -2
 إجارة املعلم. -1

 وكتب الفقه. ،إجارة املصحف-01

 الرسالة املفصلة ألحوال املتعلمني وأحكام املعلمني واملتعلمني (2
 قريواين التابسيايب احلسن علي بن حممد بن خلف املعافرى ال أتليف

 هـ913املتويف سنه
 :حيتوي على ثالثة أجزاء هي

 )اجلزء األول( وحيتوي على حبثني مها:
 ؟هي وكيف صفة الصالح ما ،واالستقامة ،واإلحسان ،واإلسالم ،تفسرياالميان -0
 ،وما يصحب به القرآن ،وعلمه ،وما ملن تعلمه ،ما جاء يف فضائل القرآن -3

واجب على أبيه -يف الصغري –وهل ذلك  ،وما ملن علمه ولده ،ه حىت نسيهومن ضيع ،وآداب حامله
 ومن يعلم اإلانث. ؟،أو على غريه

 وحيتوي على حبثني أيضا مها: (اجلزء الثاين)
وما على  ،وما يصلح أن يعلم الصبيان مع القرآن ،وسند ذلك ،ما أيخذ املعلمون على املتعلمني -0

له أن أيخذ منهم علية أجرا إن هو علَّمهم إايه على  يوما ال ينبغ ،مصاحله املعلم أن يعلمهم إايه من سائر
االنفراد. وهل يعلم املسلم النصراين؟ أو يرتك النصارى يعلمون املسلمني؟ وهل يشرتط املعلم للحذقة أجال 

 معلوما؟. 
يما بينهم؟ ، أو سياسة معلم الصبيان وقيامه عليهم، وعّد له فيهم، ورفقة هبم، وهل يستعني هبم ف -3

لنفسه، وهل يوليهم غريه ان احتاج اىل ذلك؟. وهل يشتغل مع غريه معه أو يشتغل له ؟. وكيف يرتب 
أوقاهتم لدرسهم وكتابتهم؟. وكيف حموهم الواحهم وأكتافهم؟. وأوقات بطالتهم لراحتهم. وحد أدبه إايهم. 

وهل يكون ذلك يف مسجد؟. وهل يشرتك  .واملكان الذي فيه يعلمهم،؟وعلى من اآللة اليت هبا يؤدهبم
معلمان أو أكثر؟.وهل يدرس الصبيان يف حزب واحد جمتمعني؟. وهل ميسون املصحف وهم على غري 

 طهر؟. ويعلمون الوضوء ملسِّ املصحف؟. ويصلون يف مجاعة ويؤمهم أحدهم. 
  :وحيتوي على حبثني كذلك، مها (اجلزء الثالث)
لمني والصبيان، وأدب الرجل زوجته وولده وعبده ، وشكواه ولده ما تكون األحكام بيت املع -0

 الكبري.
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 العدد الثاين

نزل القرآن على سبعة أحرف.وقد صدر القابسي األجزاء  )صلى هللا عليه وأله(قول الرسول  -3
 الثالثة مبباحث قيمة تتصل مبوضوعات التعليم.

 كتاب آداب املتعلمني  (3
 هـ. 673، املتوىف يف سنة أتليف نصري الدين حممد بن حممد بن احلسن 

  -حيتوي على اثين عشر فصال.، هي:
 الفصل األول، يف ماهية العلم وفضله. -0
 الفصل الثاين، يف النية. -3
 الفصل الثالث، يف اختيار العلم، واألستاذ، والشريك. -3
 الفضل الرابع، يف اجلد واملواضبة واهلمة. -9
 وترتيبه.الفصل اخلامس، يف بداية السبق وقدره  -5
 الفصل السادس، يف التوكل. -6
 الفصل السابع، يف وقت التحصيل. -7
 الفصل الثامن، يف الشفقة والنصيحة. -2
 الفصل التاسع، يف االستفادة. -1

 الفصل العاشر، يف الورع يف التعلم. -01
 الفصل احلادي عشر، فيما يورث احلفظ، وما يورث النسيان. -00
 جيلب الرزق، وما مينع الرزق، وما يزيد العمر وما ينقص. الفصل األخري، فيما  -03

 .تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم (4  
 هـ.  733أتليف بدر الدين، أيب عبد هللا حممد بن إبراهيم بن سعد هللا بن مجاعة الكناين املتويف سنة 

املطالعات، واستفاد، يف املذاكرات، وقد مجعه من املوسوعات، أو ما مسعه من املشايخ، أو مّر به يف 
مجع فيه من التفاريق ما مل يره جمموعا يف كتاب. وقّدم على ذلك اباب خمتصرا يف فضل العلم والعلماء على 

 وجه التربك. 
 -:وقد رتبه على مخسة أبواب هي

 الباب األول، يف فضل العلم والعلماء، وفضل تعليم العلم وتعلمه. -0
 -، يف أدب العا م يف نفسه، ومراعاة طالبه ودرسه. وفيه ثالثة فصول:الباب الثاين -0
  -:يف آدابه يف نفسه، وهي –الفصل األول  -أ

 مراقبة هللا واحملافظة على خوفه. -0
 صيانة العلم. -3
 التخلق ابلزهد. -3
 تنزيه العلم عن األغراض. -9
 التنزه عن الدين والرذيل واملكروه. -5
 القيام ابلشعائر.احملافظة على  -6
 احملافظة على املندوابت. -7



 
 مناهج املؤلفات العربية يف الرتبية والتعليم

 00 

 معاملة الناس مبكارم األخالق. -2
 تطهري الباطن والظاهر. -1

 مالزمة اجلد واالجتهاد واملواضبة. -01
 االستفادة ممن هو أصغر منصبا أو نسبا أو سنا. -00
 االشتغال ابلتصنيف واجلمع والتأليف. -03

  -: يف درسه، وهييف آداب العا م -الفصل الثاين (ب 
 والتطيب. ،والتنظف ،التطهر -0
 واالستقرار. ،والتواضع ،والسكينة ،والوقار ،الدعاء -3
 وطلبة العلم. ،وإكرام العلماء ،لتوقري األفاض -3
 والتيمن بقراءة شيء من كتاب هللا قبل البحث والتدريس. ،التربك -9
 تقدمي األهم فاألهم إذا تعددت الدروس. -5
 والتمهل يف الكالم. ،والرتتيب ،الصوتخفض – 6
 ورفع األصوات. ،صيانة اجمللس عن اللفظ -7
 زجر املتعدى يف البحث. -2
 اإلنصاف يف البحث واخلطاب، ومراعاة مصلحة اجلماعة.  -1

 االنبساط للغريب. -01
 اإلشعار خبتم الدرس. -00
 والستعداد. ،األهلية -03

  -ع طلبته يف حلقته، وهي:يف آداب العا م م -الفصل الثالث ج(
 وتعليم اخلري. ،نشر العلم -0
 وتنوير قلبه. ،تعليم الطالب -3
 وحتصيله. ،وطلبه ،الرتغيب يف العلم -3
 ،واإلحسان ،والشفقة ،ومعاملته مبا يعامل به أعز أوالده من احلنو ،االعتناء مبصاحل الطالب -9

 وسوء أدب. ،والصرب على ما رمبا وقع منه من نقص
 وحسن التلطف يف التفهيم. ،سهولة اإللقاء يف التعليم -5
 وتقريب املعىن. ،والتفهيم ،بذل اجلهد يف التعليم -6
 طرح املسائل بعد شرح الدرس. -7
وامتحان ضبطهم للقواعد املهمة، وإعادة ما يقتضي  ،مطالبة الطلبة إبعادة احملفوظات -2

 إعادته.
 مبقدار الطاقة. لالتحلي -1

 ار على ما يتقنه من الفنون.االقتص -01
 واالعتناء. ،املساواة بني الطلبة يف املودة -00
 وأخالقهم. ،مراقبة أحوال الطلبة -03
 السعي يف مصاحل الطلبة، ومساعدهتم. -03



 
 

 03 

 العدد الثاين

 واملسرتشد. ،التواضع مع الطالب -09
 -( الباب الثالث، يف آداب املتعلم، وفيه ثالثة فصول هي:0)
 -آداب املتعلم يف نفسه، وهي:يف  -الفصل األول (أ)

 وسوء العقيدة. ،واحلسد ،والغل ،والدنس ،تطهري القلب من الغش -0
 حسن النية يف طلب العلم. -3
 وبذل االجتهاد. ،مبادرة الشباب إىل حتصيل -3
 القناعة. -9
 تقسيم األوقات. -5
 ترك اإلسراف يف األكل.و  -6
 ويف مجيع ما حيتاج إليه. ،واملسكن ،واللباس ،والشراب ،وحتري احلالل يف الطعام ،الورع -7
 اجتناب أسباب البالدة. -2
 والذهن. ،تقليل النوم ما مل يلحقه ضرر يف البدن -1

 ويستفيد. ،خمالطة من يفيد -01
  -يف آداب املتعلم مع شيخه، وما جيب عليه من عظيم حرمته، وهي: -)ب( الفصل الثاين 

 ة.اختيار املعلم الكامل األهلي -0
 التواضع للمعلم. -3
 إجالل املعلم. -3
 تعظيم حرمة املعلم. -9
 وذل التعليم. ،جفوة املعلم ىالصرب عل -5
 وتوبيخه. ،شكر املعلم على إرشاده -6
 االستئذان يف غري اجمللس العام. -7
 جلسة األدب بني يدي املعلم. -2
 خماطبة املعلم مبا يليق به. -1

 اإلصغاء إىل املعلم. -01
 عدم مسابقة الشيخ. -00
 مراعاة آداب املناولة. -03
 مراعاة آداب املشي مع الشيخ. -03

 -يف آداب املتعلم يف دروسه وقراءته، وهي: -)ج( الفصل الثالث
 االبتداء بكتاب هللا، مث سائر العلوم. -0
 يف فن واحد أوال، واالعتناء ابألهم فاألهم. إتقان كتاب واحد -3
 احلفظ. تصحيح ما يقرأ قبل -3
 االشتغال ابحلديث وعلومه. -9
االنتقال من املختصرات اىل املبسوطات، واملطالعة الدائمة، واغتنام وقت الفراغ والنشاط  -5

 وزمن العافية والشباب.
 لزوم حلقة املعلم يف التدريس، واالعتناء بسائر الدروس. -6
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 لوس. جملس األستاذ والتزام آداب اجل ين يفالتسليم على احلاضر  -7
 التأدب مع احلاضرين. -2
 سؤال ما أشكل. -1

 مراعاة النوبة. -01
 مراعاة أدب اجللوس. -00
 مراعاة أدب القراءة. -03
 ترغيب بقية الطلبة يف التحضري. -03

الباب الرابع، يف اآلداب مع الكتب. وما يتعلق بتصحيحها، وطبعها، ومحلها ووضعها،  -9
 -:وشرائها، ورعايتها، ونسخها، وهي

 االعتناء بتحصيل الكتب. -0
 له. ةإعارة الكتب ملن ال ضرور  -3
 مراعاة األدب يف وضع الكتب. -3
 مراعاة أدب االستعارة. -9
 مراعاة آداب االستنساخ. -5
 حتسني اخلط. -6
 مراعاة آداب التصحيح واملقابلة والضبط. -7
 مراعاة قواعد التخريج. -2
 مراعاة قواعد كتابة احلواشي. -1

 مراعاة آداب كتابة األبواب والفصول. -01
 مراعاة قواعد الضرب واحلك والعرض. -00

  -الباب اخلامس، يف آداب سكىن املدارس، وهي: -5
 انتخاب املدرسة الصاحلة. -0
 أن يكون املدرس فاضل دينا عاقال عادال حريصا. -3
 القيام حبقوق شروط املدرسة. -3
 مراعاة شروط واقف املدرسة. -9
 اإلقبال على التحصيل. -5
 مراعاة حقوق أهل العلم يف املدرسة. -6
 اختيار األصلح من اجلريان واملساكن. -7
 مراعاة آداب املشي واالستلقاء. -2
 مراعاة آداب التمشي واجللوس والدخول واخلروج. -1

 مراعاة آداب املرور. -01
 مراعاة آداب احلضور يف جملس الدرس. -00

 آداب املفيد واملستفيد منية املريد يف (5 
 هـ.166أتليف زيد الدين بن علي بن أمحد الشامي العاملي، الشهيد الثاين املتوىف سنة 
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تعاىل، وكالم  -أفرد فيه نبذة من شرائط العلم وآدابه وما يتبع ذلك من وظائفه، مستنبطا من كالم هللا
ساطني احلكمة والعلماء الراسخني، ورتبه وكالم أ )عليهم السالم(واألئمة  )صلى هللا عليه وأله(الرسول 

 على مقدمة وأربعة أبواب وخامتة.
املقدمة، يف فضل العلم من الكتاب والسنة واألثر ودليل العقل، وفضل حامليه ومتعلميه. واهتمام  -0

 .هللا بشأهنم، ومتييزهم عمن سواهم
 -الباب األول: يف آداب املعلم واملتعلم. وهي ثالثة أنواع: -3
 -:آداب اشرتكا فيهما وهي قسمان -النوع األول (أ)
 آداهبما يف أنفسهما. -0
 آداهبما يف جملس الدرس. -3
 -آداب خيتص هبا املعلم. وهي ثالثة أقسام: -النوع الثاين -(ب)
 آدابه يف نفسه. -0
 آدابه مع طلبته. -3
 آدابه يف جملس درسه. -3
 -وهي ثالثة أقسام: يف اآلداب املختصة ابلتعلم، -ج( النوع الثالث)
 آداب املتعلم يف نفسه. -0
 آداب املتعلم مع شيخه ومدرسه. -3
 آداب املتعلم يف درسه وقرائته وما يعتمده مع شيخه ورفقته. -3
 الباب الثاين، يف آداب الفتوى واملفيت واملستفيت: –( 3)
 -الباب الثالث، يف املناظرة وشروطها، وفيه فصالن: –( 9)
 يف شروط الفتوى وآداهبا. -ولأ( الفصل األ)

 أوقات املناظرة. -)ب( الفصل الثاين
 ( الباب الرابع، يف آداب الكتابة والكتب.5)
 ( اخلامتة، وتشتمل على عدة مطالب.6)

( هذا أكرب كتب التعليم وأوسع مدوانت الرتبية يف الرتاثني العريب (منية املريد)ويعترب كتاب )
 واإلسالمي.

 آداب املفيد واملستفيد  الدر النضيد يف (6
 أتليف

  هـ.129بدر الدين، بن حممد الغزي، املتوىف سنة 
 رتبه على مقدمة وستة أبواب وخامتة:

 املقدمة، يف األمر ابإلخالص، والصدق، وإحضار النية. -0
الباب األول، يف فضيلة االشتغال ابلعلم، وتعلمه، وتعليمه، ونشره، وحضور جمالسه، وحتذير من  -3

 -د بعلمه غري هللا، وحتذير من آذى عاملا. وفيه ثالثة فصول هي:أرا
يف فضيلة االشتغال ابلعلم، وتصنيفه، وتعلمه، وتعليمه، ونشره، وحضور جملسه،  -)أ( الفصل األول

 واحلث على ذلك، وترجيح االشتغال به.
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ا هو ملن أراد به وجه يف حتذير من أراد بعلمه غري هللا. وان فضل طلب العلم إمن –)ب( الفصل الثاين 
 هللا، ال لغرض من الدنيا.

يف حتذير من آذى أو انتقص عاملا، واحلث على إكرام العلماء، وتعظيم  –)ج( الفصل الثالث 
 حرماهتم.

 الباب الثاين، يف أقسام العلم الشرعي ومراتبه، وفيه فصالن: –( 3)
 يف أقسام العلم الشرعي الثالثة. -)أ( الفصل األول

 فرض العني ، وفرض الكفاية، والسنة. :مراتب أحكام العلم الشرعي وما احلق به.وهي )ب( يف
  -يف آداب املعلم واملتعلم.، هي ثالثة أنواع: -الباب الثالث -(9)

 )أ( آداهبما يف نفسهما، وآداهبما يف جملس الدرس.
  -:)ب( آداب خيتص هبا املعلم. وهي ثالثة أقسام

 آدابه يف نفسه. -0
 به مع طلبته.آدا -3
 آدابه يف درسه. -3

 -)ج( آداب خيتص هبا املتعلم، وهي ثالثة أقسام:
 آدابه يف نفسه.  -0
 آدابه مع شيخه وما جيب عليه من تعظيم حرمته. -3
 آدابه يف درسه وقراءته، وما يعتمده مع شيخه ورفقته. -3
 يف آداب املفيت ، والفتوى ، واملستفيت. -الباب الرابع: -5

  -ربعة أنواع،هي:وفيه أ
 )أ( األمور املعتربة يف كل مفِت، وتقسيم املفتني، وما انفرد به كل واحد من األحكام.

 )ب( أحكام املفيت وآدابه.
 )ج( آداب الفتوى.

 )د( آداب املستفيت، وصفته، وأحكامه.
 يف شروط املناظرة وآداهبا وأوقاهتا، وما يتولد منها. -الباب اخلامس: -6
يف األدب مع الكتب، وما يتعلق بتصحيحها، وضبطها، ووضعها، وعملها،  -سادس:الباب ال – 7

 وشرائها، ونسخها، وإعارهتا، وغري ذلك.
 يف ذكر شيء من الرقائق املستظرفات، واألشعار الرائقة واحلكاايت. -اخلامتة: – 2

اء بني القرن الثالث كتبها مجاعة من العلم  (التعليم)هذا حتليل سريع لستة من املؤلفات العربية يف 
ح اهتمام الرتاث العريب ابملعلم والطالب والتعلم وطلب العلم.  والعاشر للهجرة، وهي توضِّ

وإذا أردان إحصاء الكتب العربية يف آداب العلم والتعلم والتعليم الحظنا هذه العناوين مكررة للعديد 
 -من املؤلفني:

 اب اآلداب.كت  -0
 آداب البحث.-3
 ث واملناظرة.آداب البح -3
 آداب التعليم، والتعلم، واملطالعة، واملذاكرة، ومجع الكتب، واختيار األسانيد. -9
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 آداب السلوك. -5
 آداب املتعلمني. -6
 آداب املريدين. -7
 آداب املطالعة والبحث. -2
 آداب املعاشرة. -1

 آداب املعلمني. -01
 .آداب املقال -00
 آداب املناظرة. -03
 ر والتحقيق.آداب املنظ -03
 آداب املتعلمني يف أحكام املعلمني. -09
 إحياء علوم الدين. -05
 إحياء النفوس يف صفة إلقاء الدروس. -06
 أدب اجلدل. -07
 أدب الدارس. -02
 أدب الدنيا والدين. -01
 أدب سلوك الدنيا والدين. -31
 أدب العلم. -30
 أدب النظر. -33
 أدب النفس. -33
 ولد الصغري.األدب الوجيز لل -39
 أحسن استطالب يف ما يلزم الشيخ واملريد من اآلداب. -35
 األمر الدارج يف األحكام املتعلقة ابملدارس. -36
 كتاب اإلمالء واالستمالء.  -37
 أيها الولد. -32
 بغية املستفيد يف شرح حتفة املريد. -31
 .اتريخ معاهد العلم -31
 ئد حيتاج إليها مؤدبوا األطفال. حترير املقال يف آداب، وأحكام، وفوا -30
 حتفة اجلنان. -33
 تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم. -33
 تعليم املتعلم. -39
 تعليم املتعلم طريق التعلم. -35
 تفصيل النشأتني، وحتصيل السعادتني. -36
 تلقني املبتدأ. -37
 تلقني املتعلم. -32
 .تنبيه الطالب وارشاد الدارس -31



 
 مناهج املؤلفات العربية يف الرتبية والتعليم

 07 

 هتذيب األخالق. -91
 جامع بيان العلم. -90
 الدارس. -93
 الدر النضيد يف آداب املفيد واملستفيد. -93
 الذريعة اىل مكارم الشريعة. -99
 رسالة احلقوق. -95
 رسالة يف الرتبية، والتسليك. -96
 روض العارفني، وتسليك املريدين. -97
 رايضة املتعلم. -92
 املفيد. سراج املستفيد، وغنيمة -91
 شرح تعليم املتعلم. -51
 شفاء املتأمل يف آداب املتعلم. -50
 صفة الفتوى واملفيت، واملستفيت. -53
 كتاب العلم، واملتعلم.  -53
 فاحتة العلوم. -59
 فضل علم السف على اخللف. -55
 قانون على أحكام العلم ، وأحكام العامل ، وأحكام املتعلمني. -56
 وم التعلم والتعليم. الؤلؤ النظيم يف ر  -57
 ما اليسع املريد تركه. -52
 خمتصر كتاب العامل واملتعلم. -51
 املدخل. -61
 كتاب املعلمني.  -60
 مفتاح السعادة، ومصباح السيادة. -63
 املعيد يف أدب املفيد واملستفيد. -63
 املقدمة. -69
 مكارم األخالق. -65
 من أجل اإلنسان. -66
 منهاج املتعلم. -67
 املنهج املفيد. -62
 منية املريد يف أدب املفيد واملستفيد. -61
 ميزان العمل. -71
 نظم القالدة قي كيفية اجللوس على السجادة. -70
 هنج التعلم كما جيب على املعلم، واملتعلم. -73
 هداية املتعلم، وعمدة العلم. -73

  -وغريها لعشرات املؤلفني، منهم:
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 هـ(.355اجلاحظ ) -0
 هـ(.356سحنون ) حممد بن -3
 أواسط القرن الثالث(.)الكندي  -3
 هـ(.307ابو عبد هللا بن الزبري ) -9
 هـ(.333أبو زيد، أمحد بن سهل البلخي ) -5
 هـ(.331الفارايب ) -6
 هـ(.359أبو حممد، حامت بن حبان البيت ) -7
 هـ(.323أمحد بن أابن بن السيد، اللغوي األندلسي ) -2
 هـ(.911م بن حممد )أبو عبادة، ابراهي -1

 هـ(.913)القابسي  -01
 هـ(.932ابن سينا ) -00
 هـ(.952ابن سيدة ) -03
 هـ(.963أبو عمر، يوسف بن عبد الرب النمري القرطيب ) -03
 هـ(.921عبد هللا بن علي اهلروي املؤدب) -09
 هـ(.515الغزايل ) -05
 هـ(.563السمعاين) -06
 هـ(.563السهروردي) -07

 هـ(.520ق بن عبد هللا األشبيلي )عبد احل -02 
 هـ(.7برهان الدين الزرنوجي )ق  -01
 هـ(. 671محزة بن يوسف احلموي ) -31
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 هـ(.673ـ حممد بن سليمان الشاطيب )30
 .هـ( 673ـ نصري الدين حممد بن حممد بن احلسني )33
 .هـ( 679ـ ابن الساعي )33
 .هـ(676ـ النووي )39
 .هـ(611احلنفي ) ـ سعيد بن حممد الفرغاين35
 .هـ( 733ـ حممد العبدري )+ 36
 .هـ( 733ـ ابن مجاعة الكناين )37
 .هـ( 756ـ السبكي )32
 .هـ( 212ـ ابن خلدون )31
 .هـ( 206ي )قـ امحد بن حجي السعدي احلسباين الدمش31
 .هـ( 201ـ شهاب الدين أمحد بن حممد بن سليمان الزاهد )30
 هـ(. 256املقدسي ) ـ عبد اللطيف بن عبد الرمحن33
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 تسويق الضرائب

 أسلوب مقرتح لتقليل التهرب عن دفع ضريبة الدخل

 المعهد التقني/ بابل، أستاذ مساعد، ارزقي عباس عبد

 املقدمة
تصر دور التسويق يف الوقت احلاضر على استخدام الطرق واألساليب العلمية ملعرفة حاجات ال يق

ورغبات املستهلكني احلالية واملستقبلية والعمل على تلبيتها أبعلى كفاءة ممكنة إلرضاء الزابئن واحملافظة 
سعري، ترويج، ، فهو "نظام متكامل من الفعاليات اإلدارية املصممة لتخطيط، ت(Kotler: 8)عليهم 

 :Stanton & Others)وتوزيع املنتجات إلشباع حاجات األسواق املستهدفة، وحتقيق أهداف املنظمة" 

. وقد استخدمت تطبيقاته وأساليبه املتنوعة للتأثري يف الكثري من اجلوانب االجتماعية والسياسية (6
أي تقليل الطلب  (ك )الديوه جي:ملنظمات األعمال واملنظمات العامة على حٍد سواء، كرتشيد االستهال

على السلع واخلدمات، ونشر األفكار االجتماعية والدينية والسياسية، ونشر الوعي الصحي بني أفراد 
 اجملتمع.

وقد جاء هذا البحث ليلفت االنتباه إىل أحد اجملاالت االقتصادية اليت ميكن للتسويق أن يلعب دوراً  
فهم عن دفع و لضرائب )املكلفني بدفع الضرائب( لتقليل نسب احتماالت عز اجيابياً يف التأثري على دافعي ا

الضرائب املستحقة عليهم، والعمل على تقليل حدة التذمر وعدم الرضا الذي قد يصاحب دفع الضريبة 
 إىل أقل حد ممكن.

 مشكلة البحث
ملكلف )سواًء كان فرداً تعد الضريبة يف العراق والدول النامية بشكل عام من أهم األعباء اليت يشعر ا 

أو شركة( بثقلها، وحياول جاهداً التخلص منها أو تقليل الوعاء اخلاضع هلا أبي طريقة كانت مشروعة أو 
غري مشروعة، مما يؤثر على حجم الوعاء الكلي اخلاضع للضريبة، وابلتايل على مقدار الضريبة اليت حتصل 

مليات متويل املشاريع العامة، وتقدمي اخلدمات للمجتمع، إذ أن عليها الدوائر املالية، ومن مث التأثري على ع
( إمنا ميتد ليشمل 377يل النفقات االعتيادية فقط )النايف: و دور إيرادات الضرائب ال يقتصر على مت

 املشاريع االستثمارية واخلدمات العامة األخرى.

 هدف البحث
سويقية لتقليل ميل دافعي الضرائب إىل يهدف البحث إىل االستفادة من األساليب أو الطرق الت 

التهرب من دفع الضريبة، وجعلهم يقبلون على دفعها بقدر من الرضا وعدم ابتكار األساليب والطرق 
امللتوية للتخلص من دفعها، واالبتعاد عن اللجوء إىل استخدام القوة واإلكراه من قبل الدوائر املالية 

 للحصول على الضريبة من املكلفني.
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 العدد الثاين

 ية البحثأهم
أتيت أمهية البحث من استهدافه إرشاد الدوائر املالية إلتباع الطرق واألساليب التسويقية املقرتحة يف  

البحث لتقليل أو ختفيض عمليات التهرب من دفع الضريبة، وحتسني العالقة بني هذه الدوائر واملكلفني 
الف والصراع، إضافة إىل زايدة اهتمام الدوائر بدفعها، وإجياد نوع من التفاهم والتعاون بينهما بداًل من اخل

الضريبية بدافعي الضرائب ومعاملتهم كزابئن أو عمالء بداًل من التعامل معهم جبفاء أو خبشونة وكأهنم 
 أنداد أو صيد خيشى ضياعه.

 أواًل: مفهوم الضريبة وأنواعها
 )أ( مفهوم الضريبة

واملهتمني، فمنهم من عرفها أبهنا "مبلغ من النقود  لقد عرفت الضريبة من قبل عدد كبري من الكتاب 
جتبيه الدولة جربًا من األفراد دون مقابل، وذلك بقصد متويل نفقاهتا العامة، وحتقيق األهداف النابعة من 

(. وقد عرفها ابحث آخر أبهنا: "إقتطاع نقدي جتريه الدولة أو 061مضمون فلسفتها السياسية" )رضا: 
مة على موارد الوحدات االقتصادية املختلفة بقصد تغطية األعباء العامة دون مقابل إحدى هيئاهتا العا

 (.036حمدد، وتوزيع هذه األعباء بني الوحدات االقتصادية وفقاً ملقدرهتا التكليفية" )اجلنايب: 
اة إن التعريفني أعاله يعربان عن املفهوم التقليدي للضريبة عندما كانت الدولة ال تتدخل يف احلي 

ا فقط احلماية، وإدارة الشؤون اخلارجية، غري أن مفهوم الضريبة قد هاالقتصادية للمجتمع، وإن وظيفت
تطور بتطور وظائف الدولة احلاكمة وأهدافها السياسية واالقتصادية، فبعد أن كان هدف الضريبة ينحصر 

اقتصادية واجتماعية وسياسية يف حتقيق اهلدف املايل، تعدى ذلك إىل استهدافها إدراك أو حتقيق غاايت 
مثل توجيه االقتصاد القومي ابجتاه معني، أو إبعاد اجلمهور عن بعض أنواع االستهالك الضار ابلصحة أو 

(. ووفقًا هلذا االجتاه فقد اعترب أن املفهوم احلديث للضريبة يقوم على 23األخالق العامة )فاضل: 
يلة فاعلة متكن الدولة من التدخل يف احلياة االقتصادية اعتبارها إحدى املصادر الرئيسة للتمويل، ووس

 (.076واالجتماعية وتوجيه النشاط االقتصادي على حنو معني )رضا: 
 )ب( أنواع الضرائب

تعارف االقتصاديون على تقسيم الضرائب بشكل عام إىل نوعني مها: الضرائب املباشرة، والضرائب  
ص التمييز بينهما، فمنهم من يرى أبن هناك ثالث معايري للتمييز غري املباشرة، وقد تباينت آراؤهم خبصو 

 (032مها: )اجلنايب: 
ويعتمد على أسلوب حتصيل دين الضريبة، فتعد مباشرة إذا كان حتصيلها يتم وفق  املعيار اإلداري: .0

مباشرة جداول رمسية تتضمن اسم املكلف، ومقدار الوعاء واملبلغ الواجب حتصيله. يف حني أهنا تعد غري 
 إذا مل يكن حتصيلها قد مت هبذا األسلوب.

ومبوجب هذا املعيار، تعد الضريبة مباشرة إذا كان املكلف هبا قانواًن هو  معيار نقل عبئ الضريبة: .3
الذي يتحمل العبء الناشئ عنها بصفة هنائية، وال يستطيع نقل هذا العبء للغري، يف حني تعد غري 

 ا إىل الغري.مباشرة إذا استطاع من نقل عبئه

تعد الضريبة مباشرة وفق هذا املعيار إذا فرضت على وعاء يتميز ابلثبات، مثل ضريبة  معيار الثبات: .3
 العقار، والدخل، وغريها، وتعد غري مباشرة إذا فرضت على أوعية تتميز بعدم الثبات.
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غري مباشرة، فإذا  وهناك من أيخذ بفكرة املقدرة املالية للمكلف يف تصنيف الضرائب إىل مباشرة و  
كانت تراعي الظروف الشخصية للمكلف وصفت أبهنا مباشرة، أما إذا مل تراع ظروف املكلف عدت غري 

 (015( وقد قسمها ابحث آخر بشكل مغاير إىل ثالث أنواع: )التكرييت: 01مباشرة )الصكبان: 
 ضرائب الدخل، وتتكون من عدد من الضرائب هي: .0

 .ضريبة الدخل 
 .ضريبة العقار 
 .ضريبة األرض الزراعية 
 ضرائب الثروة، وتتكون من نوعني مها: .3

 .ضريبة الرتكات 
 .ضريبة العرصات 
 ضرائب اإلنفاق، وتتشكل من ضريبتني مها: .3

 .الضرائب الكمركية على السلع املستوردة 
 .الضرائب على االستهالك 
 (73اعيل: كما قسمها ابحث اثلث وفق أسس أخرى إىل عدة أنواع رئيسية وفرعية هي: )إمس 
 الضرائب حبسب سعرها، تقسم إىل نوعني: -أ
 الضرائب التوزيعية. - 
 الضرائب القياسية. - 

 الضرائب حبسب وعائها، تقسم إىل نوعني رئيسيني وأنواع فرعية كاآليت: -ب
 ضرائب على األشخاص، وتقسم بدورها إىل:  -0 
 ضرائب بسيطة. - 
 ضرائب مدرجة. - 
 : وتقسم هي األخرى إىل أنواع هي:ضرائب على األموال -3 
 ضرائب مباشرة: - 
 * على الدخل. 
 .نوعية 
 .عامة 
 * على رأس املال: 
 .سنوية 
 .استثنائية 
 ضرائب غري مباشرة: 
 .على االستهالك 
 .على التداول 
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 العدد الثاين

 ثانيًا: أساليب حتصيل وجباية الضرائب يف العراق
ب الضرييب، ملا ر هتأو نوعها من أهم أسباب اليعد أسلوب أو طريقة حتصيل الضريبة أايً كان مقدارها  

فيه من عنصر اإلكراه أو اإلجبار أو عامل القوة والقهر، لذا أصبح لزاماً أن نعرض صورة خمتصرة ألساليب 
 (655جباية الضرائب اليت تتم بشكل عام بثالثة طرائق هي: )إمساعيل: 

 نفسه إىل دائرة الضريبة اليت يتبعها.أن يقوم املكلف )أو من ينوب عنه( بتسديد مبلغ الضريبة ب
أن تقوم الدائرة املالية إبرسال ممثل عنها )حمصل( إىل مكان املكلف لتحصيل مبلغ الضريبة منه  .أ 

 مباشرة يف املناطق اليت ينعدم فيها وجود دائرة للجباية.
مباشرة  جباية الضريبة عند املنبع )االستقطاع املباشر(: أي إن حتصيل الضريبة يتم من الدخل .ب 

قبل وصوله إىل يد صاحبه، فصاحب الدخل ال يدفع الضريبة بنفسه، بل يدفعها عنه الشخص الذي 
حيصل على دخله منه. وتعد هذه الطريقة من أسهل الطرق، وأفضلها خبصوص منع التهرب الضرييب، 

 مادام من يدفع الضريبة ليس له مصلحة يف إخفاء الوعاء كالً أو جزًء.
 ، فإهنا تطبق ابلشكل التايل:أما يف العراق 
  فيما يتعلق ابلطريقة األوىل، فقد ألزم املشرع العراقي املكلف بدفع مبلغ الضريبة املتحققة عليه يف

الدائرة املالية املعينة، ويقتضي قبل ذلك تبليغ املكلف خطيًا بدفع الضريبة معينة مقدارها واتريخ 
( يوماً، 30ال تتجاوز ) ةالتقدير تبليغًا له ابلدفع خالل مداستحقاقها، ويعترب توقيع املكلف على مذكرة 

 وأالّ يعرض نفسه للعقوابت املنصوص عليها ابلقانون.

 .أما ما يتعلق ابلطريقة الثانية، فإنه مل ينص القانون على تطبيقها 
  الطريقة الثالثة، فإهنا تطبق يف العراق على رواتب وأجور موظفي الدولة، وموظفي وعمال أما

ملشروعات اخلاصة، كما ختضع هلا الفوائد والتخصيصات السنوية والرواتب التقاعدية املدفوعة إىل ا
 أشخاص غري مقيمني يف العراق.

مما تقدم يتضح أن أسلوب حتصيل الضريبة ينحصر أما حبضور املكلف إىل الدائرة املالية لدفع مبلغ  
، أو حتصيلها عند املنبع فيما يتعلق بضرائب الدخل ()*الضريبة، وخاصة فيما يتعلق بضرائب الدخل والعقار

 على الرواتب واألجور املدفوعة للعاملني لدى الدولة والقطاع اخلاص.
 التهرب الوظيفي

يقصد ابلتهرب من الضريبة هو: "تلك الظاهرة اليت حياول بواسطتها الشخص املكلف بدفع الضريبة  
دى الوسائل اليت متكنه من عدم االلتزام بدفعها" )رضا: للتخلص من دفعها كاًل أو جزًء مستخدمًا إح

(. كما عرفها ابحث آخر أبهنا: "اللجوء إىل الغش أو االحتيال للتخلص من الضريبة أو تقليل 330
مبلغها، وجيري ذلك أما مبحاولة الفرد إنكار وجود وعاء الضريبة أو اإلفصاح عن مبلغ يقل عن املبلغ 

عند قيام املكلف ابستغالل إحدى الثغرات  مشروعاً (. وقد يكون التهرب 55ل: احلقيقي للوعاء" )إمساعي
عند تعمد  غري مشروعالقانونية املوجودة يف قانون الضريبة للتخلص من دفعها، وقد يكون التهرب 

جزئيًا حبيث يتعذر على اجلهاز الضرييب معرفته. ويؤدي التهرب الضرييب إىل و  املكلف إخفاء الوعاء كلياً 
اثر سيئة على االقتصاد الوطين كونه يقلل مقدار األموال املتحصلة للدولة من جهة، ويعيق حتقيق العدالة آ

                                                 
ار املعاانة اليت مير هبا املكلف يف مرحليت تقدير الوعاء اخلاضع للضريبة، ودفعها، وقد الحظ الباحث مقد)*( 

 وأساليب االبتزاز اليت يتعرض هلا املكلف أايم النظام السابق.
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(. كما عرف أبنه: "كل اعتداء 330االجتماعية كما قصدهتا السياسة الضريبية من جهة أخرى )رضا: 
 (.23على حق اخلزينة العامة فيما فرضه القانون من ضرائب" )فاضل: 

 هرب الضرييبأسباب الت
لقد أورد العديد من الكتاب مجلة من األسباب اليت قد تؤدي إىل قيام املكلفني إبخفاء وعاء الضريبة  

 (57، إمساعيل: 333منها: )رضا: 
ارتفاع نسبة الضريبة، فكلما ارتفعت نسب الضرائب كلما زاد الدافع لدى املكلفني على إخفاء  .0

 وعاء الضريبة، والعكس صحيح.
القتصادية اليت مير هبا البلد، من رخاء أو كساد ففي أوقات الرخاء يقل التهرب، بينما الظروف ا .3

 يزداد يف أوقات الكساد حيث تقل األموال.
درجة انتشار الوعي الضرييب، فكلما ازداد شعور األفراد بواجباهتم جتاه الدولة، كلما قل الدافع  .3

 للتهرب من دفع الضريبة، والعكس ابلعكس.
دولة اإلنفاقية، فكلما كان إنفاق الدولة رشيدًا وموجهًا لتحقيق املنافع للمواطنني كلما سياسة ال .9

 شعر األفراد أبمهية الضريبة وضرورة دفعها والعكس صحيح.
طبيعة اجلزاء الذي تفرضه الدولة على مرتكيب خمالفة التهرب الضرييب، فكلما كان اجلزاء كبرياً  .5

 صحيح.وصارماً كلما قل التهرب والعكس 
أما فيما يتعلق بطرق مكافحة التهرب من الضريبة، فقد أورد أحد الكتاب جمموعة من الطرق منها:  

 (:333)رضا: 
 جباية الضريبة عند املنبع. .0
 إعطاء احلق ملوظف الضريبة لإلطالع على األوراق والدفاتر واملستندات املتنوعة. .3
 امالت اليت يتوقف عليها فرض الضريبة.إلزام املكلف إبخبار الدوائر املالية عن مجيع املع .3
 تطبيق مبدأ العقاب واجلزاءات املتنوعة على املخالفني. .9
 استيفاء الضريبة عيناً عند اختالف اإلدارة الضريبية مع املكلف يف تقدير قيمتها. .5
وائر إن هذه الطرائق ال تعد كافية ملنع التهرب الضرييب، عالوة على ما تسببه من إساءة للعالقة بني د 

الضريبة وبني املواطنني املكلفني بدفع الضرائب، عليه فإن البحث يقرتح تطبيق األسلوب التايل لتقليل 
 التهرب الضرييب.

 ضريبة الدخل ثالثًا: األسلوب املقرتح لتقليل التهرب عن دفع
ى رواتب  عند املنبع، مثل الضريبة علىبإن جباية ضريبة الدخل ال تتم بطريقة واحدة، فمنها ما جي 

وأجور العاملني يف القطاعني العام واخلاص يف العراق، إذ أن هذه الطريقة كفيلة مبنع التهرب ألهنا ال تدع 
جمااًل لصاحب الدخل من إخفاء دخله كاًل أو جزًء على اعتبار أن الذي يدفع الضريبة غريه، وهذا األخري 

 ال مصلحة له يف إخفاء أو تقليل الوعاء اخلاضع للضريبة.
أما الدخول األخرى ألصحاب املهن واملصاحل والتجار واملقاولني واملزارعني وأصحاب السيارات  

اإلنتاجية وغريها، فإن طريقة جباية الضريبة تقتضي مراجعة املكلف إىل الدوائر املالية لسداد املبلغ 
املكلفون يف تسديد املستحق عليه هلذه الدوائر كضريبة على الدخل، ونظرًا للصعوابت اليت يواجهها 

الضريبة خصوصاً عند هناية السنة املالية من جهة، والصعوابت اليت تعاين منها دوائر الضريبة كتلك املتعلقة 
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مضاعفة حجم العمل عند قرب هناية السنة املالية وعدم مراجعة مجيع املكلفني لتسديد ما عليهم بل بزايدة 
يب( من جهة أخرى، ولتذليل هذه الصعوابت وختفيف من ضرائب مستحقة خالل العام )التهرب الضري

معاانة دافعي الضرائب عند مراجعة الدوائر املالية وتقليل دوافع التهرب الضرييب، فإن البحث يقرتح تطبيق 
 األسلوب التايل من قبل الدوائر املالية:

احة يف القطر لنشر قيام وزارة املالية حبمالت إعالنية واسعة ومكثفة يف مجيع وسائل اإلعالم املت .0
الوعي الضرييب بني املواطنني إلقناعهم أبن الضريبة هي جزء من واجب املواطنة واالنتماء، وإهنا تستخدم 

 لتقدمي اخلدمات العامة للمجتمع وبدوهنا سيحرم اجملتمع من مثل هذه اخلدمات.
أموال الضريبة، جعل املواطن يلمس على األرض بشكل فعلي الفائدة اليت تعود عليه من حصيلة  .3

وذلك بتحويل املبالغ اجملمعة من الضرائب لتمويل املشاريع ذات النفع العام كل حمافظة مبحافظتها، وذلك 
 بتقسيم واردات الضرائب إىل حصص كاآليت:

 % خلزانة الدولة العامة.31
تشفيات % لتمويل مشاريع احملافظة العامة كبناء اجلسور، وتعبيد الطرق وبناء املدارس واملس51

 واجلسور وغريها.
 % لبناء ولتمويل دور األيتام واحملتاجني يف احملافظة.05
 % لتمويل اجلمعيات املهنية واالجتماعية واخلريية واألندية الرايضية يف احملافظة.05

تقسيط مبلغ الضريبة على شكل أقساط شهرية أو فصلية أو نصف سنوية حبسب رغبة املكلف،  .0
وتبليغ املكلف مبقداره خطياً، وإعطاءه اخليار يف أن يدفع املبلغ كاماًل نقداً أو بصك  بعد تقدير هذا املبلغ

 أو ابألقساط بغية ختفيف العبء عن كاهله.
تسهيل عملية الدفع وذلك إبعطاء املكلف اخليار بدفع قسط الضريبة بتوسيط املصارف احلكومية  .3

لقاء وصوالت نظامية رمسية وفق آلية تتفق عليها  أو األهلية أو دوائر الربيد كل يف املكان الذي يرغب
الدوائر الضريبية والبنوك يف احملافظات دون حتميل املواطن أية رسوم أو فوائد إضافية، إمنا تتحملها الدوائر 

 الضريبية،أو حضوره شخصياً أو من يوكله إىل دائرة الضريبة لدفع املبلغ املستحق عليه.
بة عن طريق إتباع وسائل التشجيع التالية أو أي منها: )ونشر ذلك تشجيع املكلف على دفع الضري .3

 يف وسائل اإلعالم املتنوعة(
صم خياخلصم: أي إن كل مكلف يدفع الضريبة املستحقة عليه خالل العشرة أايم األوىل لتبليغه  .أ 

اخلصم %، أو أن مينح 5%، والعشرون يومًا التالية 2%، واخلمسة عشر يومًا التالية 03من مبلغها 
 بطريقة أخرى هي:

  من يدفع كامل مبلغ الضريبة املستحقة عليه يف الثالثة أشهر األوىل من السنة مينح خصمًا مبقدار
03.% 

  لثانية من السنة مينح خصمًا مبقدار امن يدفع كامل مبلغ الضريبة املستحقة عليه يف الثالثة أشهر
7.% 

 لثالثة أشهر قبل األخرية من السنة مينح خصماً من يدفع كامل مبلغ الضريبة املستحقة عليه يف ا
 %.3مبقدار 

 .ًمن يدفع كامل مبلغ الضريبة املستحقة عليه يف الثالثة أشهر األخرية من السنة ال مينح خصما 
  حسب مدة التأخري.2% إىل 0من يتأخر إىل السنة الثانية تفرض عليه زايدات ترتاوح من % 
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يف مسابقات شهرية أو أسبوعية وختصيص جوائز نقدية  إدخال أرقام وصوالت تسديد الضريبة .ب 
 وعينية مغرية لعشرة أو مخسة عشر وصاًل الفائزة.

إعفاء املكلف من تسديد القسط األخري لكل من يسدد األقساط الشهرية للضريبة يف مواعيدها  .ج 
يف حالة  % من القسط الثاين01% من القسط األخري يف حالة األقساط الفصلية، أو 31احملددة، أو 

 األقساط نصف السنوية.
منح مكافآت وامتيازات عينية ملن مل يتخلف عن )تسديد األقساط( دفع الضريبة يف موعدها  .د 

، مثل تنظيم سفرة سياحية مجاعية إىل املناطق السياحية داخل أو خارج األخريةاحملدد للسنوات الثالثة 
احملافظة، أو منح هؤالء بطاقات سفر جمانية ابلطائرة القطر ملدة عشرة أايم على نفقة الدائرة الضريبية يف 

إىل أحد األقطار اجملاورة كل حسب رغبته، أو السماح له إبدخال سيارة خاصة معفاة من الرسوم 
أنواع السلع املعمرة لكل واحد منهم، أو غري ذلك من اهلدااي  والضرائب الكمركية، أو تقدمي نوع من

 العينية األخرى.
ت ومهرجاانت رايضية وترفيهية، حتسم قيمة بطاقات الدخول من مبلغ الضريبة إقامة مسابقا .ه 

عند إبرازها من قبل املكلف وقت التحاسب الضرييب أي حماولة احلصول على جزء من مبلغ الضريبة 
 برشاقة بصورة غري مباشرة بعد إعالم املواطنني بذلك.

وذلك بتمكني املواطنني من اإلطالع على احلرص على بناء عالقات عامة طيبة مع مجيع املواطنني  .0
جهات إنفاق مبالغ الضرائب اجملمعة سنواًي وبشكل تفصيلي بكل صدق وأمانة، ابستخدام وسائل 

 االتصال املتاحة يف احملافظة.
ختصيص جزء من مبالغ الضريبة لإلنفاق على الفقراء واملعوزين واأليتام واحملتاجني ودور املسنني  .3

د وترميها أو بنائها أو تشييد املكتبات العامة ورفدها ابملصادر والكتب املختلفة يف كل واجلوامع واملساج
حمافظة وفق برامج وخطط موضوعة وإبشراف من قبل جمالس احملافظات ووجهائها ونشر ذلك يف وسائل 

 اإلعالم املختلفة.
أبن ما يدفعه إشعار دافعي الضرائب مبادية الضرائب، أي جعل املكلف حيس ويرى بل ويلمس  .3

على شكل ضرائب إمنا تعود إليه واىل مدينته وحيه على شكل خدمات هو أبمس احلاجة إليها. وهذا 
حيتاج بطبيعة احلال إىل برامج عمل منظمة وجهود خمططة ومعلومات وبياانت عن ما أجنز من مشاريع 

استخدام مجيع وسائل االتصال عامة تصل إىل كل املواطنني عن طريق إقامة الندوات العامة واملؤمترات و 
 املتاحة يف احملافظة.

إشعار املواطنني )دافعي الضرائب( أبن الدوائر املالية هي دوائر تقدمي خدمات وليست دوائر  .9
بوليسية أو دوائر متعسفة تستخدم القانون بشكل تسلطي. والعمل على حتسني صورهتا ومسعتها وإزالة ما 

واألفعال اليت كانت تستخدمها مع املواطنني أايم النظام السابق، عندما   حلق هبا من تشويه جراء التصرفات
الضرائب من املواطنني بشكل كيفي بعيدًا عن نص القانون الضرييب وروحه، إذ كان اهلدف  ىبكانت جت

هو مجع أكرب قدر ممكن من املال على شكل ضرائب للحصول على نسبة منها بغض النظر عن قابلية 
الدفع، وحجم الوعاء الضرييب. واألسوأ من ذلك حرمان احملافظة من هذه املبالغ وإرساهلا إىل املكلفني على 

اخلزانة العامة للدولة اليت ال يعرف جهات إنفاقها وال طريقة التصرف هبا. كل هذا أساء لسمعة الدوائر 
 رب من دفع الضريبة.الضريبية وعالقتها مع املواطنني مما دفعهم إىل إتباع شىت السبل والوسائل للته
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ولتعزيز ما ذكران أعاله ولتعميق العالقة الطيبة وزرع روح التعاون بني املكلفني ودوائر الضريبة جيب  .5
أن توكل عملية تقدير الوعاء اخلاضع للضريبة إىل موظفني ذوي اختصاص مشهود هلم ابلكفاءة العالية 

لعامة، واجلوانب النفسية واإلنسانية واالجتماعية )علم والنزاهة، مدربني تدريبًا جيداً يف جماالت العالقات ا
النفس، علم االجتماع والسلوك( للتعامل مع شرائح اجملتمع املختلفة، إذ جيب أن يقوم هؤالء بتقدير 
الوعاء الضرييب بشكل غري متعسف بعد أخذ ظروف كل مكلف بنظر االعتبار بعيداً عن استهداف مجع 

ى شكل ضرائب بل جيب أن يكون اهلدف هو إقامة عالقات طيبة وزرع الثقة أكرب قدر ممكن من املال عل
وروح التعاون والتفاهم مع املواطنني وصواًل إىل اقتناع املكلف بدفع املبالغ املستحقة عليه يف مواعيدها بعد 

أو  إشعاره أبحقيتها وصحتها ومناسبتها من حيث املقدار والتوقيت حىت لو حصل ذلك يف املدى املتوسط
 البعيد.

 اخلالصة
تعد األموال املستحصلة على شكل ضرائب مباشرة وغري مباشرة، من مواطين أي بلد مهما كان 

من مصادر التمويل اليت تستخدم لتغطية  شكل نظامه السياسي ومقدرته االقتصادية، مصدرًا مهمًا جداً 
لطرق، وإنشاء السدود، وحفر اآلابر، النفقات العامة من بناء اجلسور، واملستشفيات، واملدارس، وتعبيد ا

وشق الرتع واألهنار والبزول، واستصالح األراضي، وغري ذلك كثري، إذ إن إيرادات الضرائب تشكل رافداً 
لة ميكن االعتماد عليه بنسبة أكرب من االعتماد على مصادر التمويل و أساسياً من روافد املوازنة العامة للد

 نتجاتمثل تصدير املوارد األولية، وامل واحمللية، لسياسية واالقتصادية الدوليةاألخرى اليت تتأثر ابلظروف ا
مات اجلاهزة، واملعادن، والوقود وغري ذلك، أو االقرتاض ملختلف اآلماد، وما يسببه ذلك من مشاكل والتزا

سية وط السياغزف موارده على شكل فوائد وأقساط، وأمور أخرى كالضخانقة تثقل كاهل البلد، وتستن
 واالقتصادية واالجتماعية.

ومن هنا، وألجل تقليل نسب تذبذب مقدار األموال املستحصلة على شكل ضرائب، وابألخص 
ضريبة الدخل من سنة ألخرى، )أي زايدة اإلعتمادية(، فإن ذلك يستلزم بذل املزيد من اجلهود من قبل 

، إذ أن العالقة الضريبة إىل أقل حد ممكنى دافع الدوائر الضريبية )املالية( لتقليل دوافع التهرب الضرييب لد
يب ومقدار األموال املستحصلة من دافعي الضرائب تعد عالقة عكسية فكلما ازدادت بني التهرب الضري

نسبة التهرب الضرييب قلت األموال املستحصلة، والعكس صحيح. مما ينعكس أتثريه بشكل مباشر على 
كلما متكنت   اتنفيذ املشاريع واخلدمات املخططة للمواطنني، عليه، فإهنمقدرة الدولة وأجهزهتا املتنوعة ل

الدوائر الضريبية من إرساء عالقات طيبة مع املواطنني، مبنية على الثقة واملصداقية واالقتناع أبمهية وأحقية 
فسي على شكل ضرائب على الدخل ومل يشعر بوطأهتا أو ثقلها املادي والناملبالغ املدفوعة من قبلهم 

عليهم، كلما قلت الدوافع لديهم للتهرب الضرييب وازدادت نسبة استقرار املبالغ املستحصلة للدولة وإدارهتا 
 احمللية.

وألمهية ذلك أعاله، فقد جاء هذا البحث مبجموعة من املقرتحات واألفكار التسويقية )املستمدة من 
جيايب بني املواطنني من جهة، والدوائر الضريبية علم التسويق( اليت من شأهنا أن تزيد من درجة التفاعل اإل

من جهة أخرى، إضافة إىل ختفيف وطأة الضريبة وحساسيتها من الناحيتني املادية والنفسية عليهم، 
وجعلهم يشعرون أبن املبالغ اليت يدفعوهنا على شكل ضرائب، إمنا ترجع إليهم بصورة غري مباشرة على 

 ابلنفع على اجلميع.شكل مشاريع وخدمات عامة تعود 
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 مفهوم اإلرهاب

 دراسة يف القانون الدولي والداخلي

  كربالءعميد كلية القانون   م. د.كريم مزعل شبي

 املقدمة
حيتل موضوع اإلرهاب حيزًا كبريًا من اهتمام فقهاء القانون الدويل والقانون اجلنائي ملا تشكله هذه   

 ،وانتهاك للحرمات ،وتدمري للممتلكات ،على اجملتمع مبا خيلفه من ضياع لألمنجسيم الظاهرة من خطر 
ويف العراق أيخذ هذا  .حلياة الكثري منهم وهتديد ،وخطف للمدنيني اآلمنني ،وقتل ،وتدنيس للمقدسات

وذرائع  ،وحتت مسميات ،املوضوع بعداً أكثر أمهية حبكم معاانة العراقيني من خمتلف صور اجلرائم اإلرهابية
وأحلقت الضرر  ،وألقت الرعب يف نفوس املواطنني ،وأمنه للخطر ،خمتلفة عرضت سالمة اجملتمع

وعرقلة ممارسة احلياة الطبيعية يف أجزاء كبرية من  ،واخلاصة ،مالك العامةواأل ،واملنشآت ،والبيئة ،ابالقتصاد
غري أن دراستنا هذه  .وال شك ان البحث يف مفهوم اإلرهاب يتطلب دراسته من جوانبه املختلفة 1الوطن

ية ستقتصر على حتديد مفهومه ابعتباره ظاهرة قانونية على الصعيدين الدويل والداخلي أمهلت الدول العرب
 1ومكافحتها عندما كانت يف املهد فاستفحل شأهنا ،واإلسالمية معاجلتها

والقانون الوضعي  ة،اإلسالميويف هذا البحث املوجز سنسعى اىل حبث مفهوم اإلرهاب يف الشريعة  
 ،وسنحاول متييز اإلرهاب من غريه من أعمال العنف املشروع كأعمال املقاومة ،والداخلي ،الدويل

  .وكذلك جرمية القرصنة ،سلحوالكفاح امل
 ،خنصص املبحث األول منها اىل تعريف اإلرهاب وأترخيه ،وسنقسم الدراسة اىل أربعة مباحث 

ونكرس املبحث الثاين ملوضوع اإلرهاب يف القانون الوطين أما املبحث الثالث فسنتناول فيه موضوع 
، وبعض وأعمال املقاومة ،نشاط الكفاح املسلحو  ،أخريًا ميّزان بني اإلرهابو  .اإلرهاب يف القانون الدويل
  .اجلرائم مثل جرمية القرصنة
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 املبحث األول

 تعريف اإلرهاب وتارخيه
اختلف الباحثون يف تعريف اإلرهاب وأتريخ ظهوره، ومنهم من أمهل مسألة التعريف تالفيًا لصعوبته  

لبعض اىل وضع تعريف حمدد وسرد خصائصها وصورها، بينما سعى ا ،مكتفيًا ببحث ظاهرة اإلرهاب
وجامع ، فكان أن برزت العديد من التعاريف اليت حتوي على بعض عناصر اإلرهاب واليت من املمكن أن 

  .تّكون أساساً يف حتديد مفهوم هذه الظاهرة
 تعريف ظاهرة اإلرهاب : املطلب األول

والرهبة  .ي خاف، ورهبه أي خافهأ (هبةً رهب، ر  هب ، ي  أييت اإلرهاب يف اللغة العربية من الفعل )ر   
أما يف القرآن الكرمي  (0) هي اخلوف والفرع وهو راهب من هللا أي خائف من عقابه ،وترهبه أي توعده

والرهبة من  ،واخلشية ،فينصرف معىن اإلرهاب اىل ما ورد يف اآلايت القرآنية اليت أتيت مبعىن الفزع واخلوف
(3)((وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإايي فارهبون)تعاىل )عقاب هللا تعاىل ، فقد ورد يف قوله 

إمنا )) وجاء .
 .(9)((إهنم كانوا يسارعون يف اخلريات ويدعوننا رغباً ورهباً )وورد ) (3)((هو اله واحد فإايي فارهبون

ترهبون به عدوا هللا وعدوكم )كما أييت اإلرهاب يف القرآن الكرمي مبعىن الردع العسكري فقد ورد )  
أما يف اللغات األخرى فان  (6).((واسرتهبوهم وجاءوا بسحٍر عظيم)وجاء أيضًا ) .(5)((ين من دوهنموآخر 

قلقاً متناهياً أو هتديد غري مألوف وغري متوقع ، وقد  اً، أووتعين خوف (terrorاإلرهاب أييت مبعىن رعب )
تخدام العنف وإلقاء الرعب بني أصبح هذا املصطلح أيخذ معىن جديد يف الثالثني عامًا األخرية ويعين اس

 الناس. 
أو التهديد به لتحقيق أهداف سياسية سواء من  ،واإلرهايب هو من يلجاء اىل العنف غري القانوين 

 (7) .واملعارضة ،أو األفراد واجلماعات الثورية ،احلكومة
والندوات لتحديد  ،وقد بلغت أمهية تعريف ظاهرة اإلرهاب حدا" كبريا"دفع الدول اىل إقامة املؤمترات

وعموما" ظهر يف هذا السبيل اجتاهان األول االجتاه املادي والثاين هو  ومسبباته. ،وعناصره ،مفهومه
 :االجتاه املعنوي أو الغائي

  أواًل: االجتاه املادي يف تعريف اإلرهاب
نة هلا. وطبقاً يقوم األساس املادي يف تعريف اإلرهاب على السلوك املكون للجرمية أو األفعال املكو  

 (2).لذلك يعرف اإلرهاب أبنه عمل أو جمموعة من األفعال املعينة اليت هتدف اىل حتقيق هدف معني
وقد قاد هذا ملفهوم اىل تعريف اإلرهاب ابالستناد اىل تعداد اجلرائم اليت تعد إرهابية دون البحث يف  

  .الغرض أو اهلدف من العمل اإلرهايب
اىل إن اإلرهاب قابل للتعريف فيما إذا كانت األعمال اليت  (بروس ابملر) ويف هذا االجتاه يذهب 

وبطريقة موضوعية دون متييز فيما يتعلق ابلفاعل  ،يضمها معناه ، جيري تعدادها وتعريفها بصورة دقيقة
 .(1)من الدول  ةوعمالء دول ،وأعضاء اجلماعات السياسية ،مثل األفراد

  هابيهإر أو األفعال اليت تعد  ،ب اىل االكتفاء بتعداد األعمالومن مث ذهب أنصار هذا األسلو  
 ....أعمال القرصنةو  ،واحتجاز الرهائن ،واالختطاف ،واالغتيال ،كالقتل

وال خيفى ما يكتنف هذا التحديد من قصور من حيث انه جتاوز عن أهم عنصر من عناصر اجلرمية  
التحديد احلصري جلرائم معينة على إهنا إرهابية يؤدي كما إن   ،أو اهلدف السياسي ،اإلرهابية وهو الغرض
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اىل خروج الكثري من اجلرائم من دائرة اإلرهاب ال لشيء سوى إهنا مل تذكر يف ضمن هذا النوع من اجلرائم 
 .متجاوزين عما قد جيلبه التطور العلمي والتكنولوجي من صور جديدة للجرائم اإلرهابية

اىل حتديد صفات معينة للجرائم اإلرهابية لتمييزها من غريها وعدم إزاء ذلك اجته جانب من الفقه  
 -ومن تلك الصفات على سبيل املثال:( 01)االكتفاء ابلتعداد احلصري 

وأضاف البعض اىل هذه الصفة ،  ،أو هتديد به ،إن األعمال اإلرهابية تتصف أبهنا أعمال عنف -0
أان اعترب اإلرهاب على انه عمل عنف ))( دينسنت يورام)ويف ذلك يقول  .إن يكون العنف غري مشروع

(00) ((غري قانوين
. 

أو التخويف ، وتقوم هبذا الدور األداة أو الوسيلة  ،أن يتضمن هذا العنف أحداث الرعب -3
  .املستخدمة يف العمل اإلرهايب

يكون وعلى ذلك فعمل االغتيال الذي ال ،ومستمرأ  ،أو منضماً  ،أن يكون هذا العنف منسقا -3
 جزءاً من نشاط منظم ال يعد إرهابياً.

وأاًي كانت حماوالت هذا االجتاه يف تطوير مذهبة فقد ظل بعيدًا عن احملتوى األساسي لإلرهاب  
والذي يتجلى يف الطابع السياسي للجرمية اإلرهابية رغم حماوالت بعض الدول السيما الوالايت املتحدة 

 .األمريكية القبول هبذا التعريف
قد ذهب وفد الوالايت املتحدة يف الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة لألمم املتحدة املتعلق ف 

كل شخص يقتل شخصًا أو )ابإلرهاب وطرق معاجلته اىل اقرتاح تعريف ظاهرة اإلرهاب على إهنا )
أو حاول  ،قام أو يشارك شخصاً  ،أو خيطفه أو حياول القيام بفعل كهذا ً،يسبب له ضرراً  جسداًي ابلغا

 (03)(. (القيام بذلك

( من املشروع املقدم من قبلها اىل الدورة األربعني 01وقد عرفت جلنة القانون الدويل يف املادة )
هو كل نشاط إجرامي موجٌه اىل دولة معينة ويستهدف إنشاء )للجمعية العامة لألمم املتحدة اإلرهاب )

 .((مجاعة معينة منهاو  ة من سلطاهتاحالة من الرعب يف عقول الدولة أو أي سلط
ومل حتدد لنا اللجنة  ،وهذا التعريف ركز على العنصر األساسي لإلرهاب املتمثل يف النشاط اإلجرامي

وإن كانت األمثلة اليت أعطتها جلرائم اإلرهاب توضح ان املقصود فيه االعتداء  املقصود ابلنشاط اإلجرامي
وأيضاً أدخلت يف األنشطة اإلجرامية املكونة لإلرهاب صناعة األسلحة  ،أو مها معاً  ،على األرواح واألموال

أو إمدادها ابملواد املتفجرة ملساعدة ،والذخائر  ،وكذلك اإلمداد ابألسلحة ،واحلصول عليها وحيازهتا
ير جلنة ويعد من قبيل اجلرائم اإلرهابية بعض األمثلة الواردة يف تقار  .اإلرهايب على القيام ابلعمل اإلرهايب

  :القانون الدويل يف نفس الدورة
األفعال غري املشروعة اليت من شأهنا أن حتدث املوت أو األمل اجلسمي الشديد إذا وجهه اىل  – 0

وكذلك األشخاص املكلفني ابلوظائف العامة إذا ما وجهه ،أو معاونيه  ،أو أحد أفراد أسرته ،رئيس الدولة
شرط الوحيد العتبار الفعل الواقع عليهم إرهااًب هو أن يتم االعتداء وال ،العدوان إليهم بصفتهم العامة

وليس العتبارات أو دوافع خاصة تتصل هبم كأشخاص عاديني كالقتل لألخذ  ،مبناسبة الصفة التمثيلية
 .ابلثأر أو السرقة

 .ل العامأو املا ،للدولة أو إتالف امللكية العائدة ،األفعال الغري مشروعة اليت تستهدف حتطيم -3
أو أي شكل آخر من  ،أي فعل غري مشروع آخر من شأنه ان يعرض للخطر حياة الرهائن -3

 .أو ابلضمانة الدبلوماسية ،أشكال العنف يتخذ ضد األشخاص الذين يتمتعون ابحلماية الدولية
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 :االجتاه املعنوي يف تعريف اإلرهاب:اثنياً 
أو اهلدف الذي يسعى إليه اإلرهايب من  ،الغايةيركز هذا االجتاه يف تعريف اإلرهاب على أساس  

وأخرى  ،خالل عمله. غري إن أنصار هذا االجتاه خيتلفون يف طبيعة هذه األهداف فهناك أهداف سياسية
فهل يتعلق اإلرهاب هبدف من هذه األهداف ابلتحديد ابعتباره الركن  .وهكذا ،واثلثة فكرية ،دينية

 املعنوي للجرمية اإلرهابية ؟؟؟
 ،استقر الرأي الغالب على القول ابن الركن املعنوي يف اجلرمية اإلرهابية يتجلى يف غاية اإلرهاب ذاته 

 .(03)والفزع الشديد لتحقيق مآرب سياسية أايً كان نوعها  ،وهو توظيف الرعب
 ،استخدام غري شرعي للقوة))يعرف الدكتور شفيق املصري اإلرهاب بشكل عام ابعتباره  ويف ذلك 

 .(09)( (أو التهديد ابستخدامها بقصد حتقيق أهداف سياسية ،العنفأو 
وهو أمر غري  ،واألعمال اإلرهابية ،غري إن هذا التعريف يشكل نوع من التطابق بني اجلرمية السياسية 

فإذا كان الغرض السياسي  .(05)وعدم إمكان تسليم اجملرمني  ،مقبول ملا يقود إليه ذلك من ختفيف للعقوبة
 .اً مهماً يف اجلرمية اإلرهابية فهو ليس املعيار الوحيد يف متيزهاعنصر 
إزاء ذلك ذهب البعض اىل الرتكيز على عناصر أخرى يف التعريف منها استخدام الوسائل القادرة  

كانت صورته سياسيًا أو دينياً أو عقائدايً  والفزع بقصد حتقيق اهلدف أايً  ،على أحداث حاله من الرعب
  ، ويف هذا إخراج للجرمية السياسية واليت ميكن أن حتصل دون اللجوء اىل العنف. أو عنصرايً 

 ،إننا نشايع الرأي الذي يرى إن اإلرهاب هو طريقة))ويف ذلك يكتب الدكتور إمام حسانني عطا هلل  
ويؤيد ذلك إن  ،أو وسيله للوصول اىل هدف معني،وليس طريقة للتفكري  ،أو أسلوب فهو سلوك خاص

فاإلرهاب على  –أو األسلوب  ،تعين النظام Isme ابلفرنسية Terrorismeقطع األخري من كلمة امل
اىل  الوصول والفزع بقصد ،الطريقة املستخدمة واليت من طبيعتها إاثرة الرعب أو ،ذلك هو األسلوب

 .(06) ((اهلدف النهائي
اجب مراعاهتا يف حتديد مضمون ونرى إن هذا التعريف مقبول اىل حد كبري فهو يتضمن العناصر الو  

 ومتييزها عما قد خيتلط هبا من أفعال أخرى. ،األعمال اإلرهابية
أعمااًل غري مشروعه لتميز الفعل  ،على انه من املهم التأكيد على أن تكون أعمال العنف تلك 

 والكفاح املسلح. ،اإلرهايب عن أعمال العنف املشروعة كأعمال املقاومة
 يد عناصر تعريف اجلرمية اإلرهابية فيما يلي:ومن مث ميكن حتد 

 (07) .العنف غري املشروع -0
 .التنسيق والتنظيم -3
 .والفزع ،أن يؤدي العنف اىل خلق حالة الرعب -3
عن  أو عنصرية بعيدة ،أو عقائدية ،أو دينية ،أن يهدف العمل اىل حتقيق أهداف سياسية -9

 .الفردية الغاايت
أو الدولة  ،أو املؤسسات ،وغري املشروع من األفراد ،س هذا العنف املنسقويستوي أخريًا أن ميار 

 .مادامت قد اجتمعت فيه العناصر املذكورة األخرى
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 اتريخ اإلرهاب :املطلب الثاين
 ،فمنذ اخلليقة واإلنسان يعيث يف األرض فساداً  .بدء اإلرهاب مع بداية البشر توارثوه جياًل بعد جيل 

أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحنن ))ل ذلك ما دفع املالئكة اىل القول ولع ،وسفكًا للدماء
 ( 02) ((نسبح حبمدك ونقدس لك

والذي برز من خالل االغتياالت  ،ويف التاريخ العريب اإلسالمي انتشرت بعض مظاهر العنف املنظم 
)عليه واحلسن بن علي ،)عليه السالم(لبواإلمام علي بن أيب طا ،اخلطاب السياسية فقد اغتيل اخلليفة عمر بن

 .على يد اخلوارج وهي مجاعة إرهابية منظمة كانت هتدف اىل حتقيق غاايت سياسية السالم(
كما انتشر يف بعض مراحل التاريخ العريب ما ميكن أن نطلق عليه إبرهاب الدولة والذي جتلى  

جاج بن يوسف الثقفي انه كان يعرض أبعمال القتل والسيب أابن احلكم األموي ، كما عرف عن احل
 .(01) جثث املقاتالت من اخلوارج عارية يف األسواق لردع النساء من االنضمام إليهم

أما اإلرهاب مبعناه احلديث فلم يظهر إال يف اجملازر اليت أعقبت الثورة الفرنسية واليت أدت اىل قتل  
 ،ليت قامت هبا العصاابت الصهيونية يف فلسطنيواألعمال اإلرهابية ا ،(31)أكثر من أربعني ألف إنسان

 .واليت ذهب ضحيتها آالف املسلمني ،والبوسنة ،وجمازر الصرب يف كوسوفو
وتنتشر يف الوقت احلاضر العديد من التنظيمات املمولة بشكل جيد والقادرة على التخطيط والتنسيق  

  .املؤيدين هلا دالديين يف حش واليت تستخدم اخلطاب ،فيما بينها لتكون خصماً للدول الكربى
 اإلرهاب والشريعة اإلسالمية: املطلب الثالث

عرف التاريخ اإلسالمي صور من اجلرائم اإلرهابية ورصد هلا اشد العقوابت ولعل جرمييت البغي  
  .واحلرابة أقرب صور اجلرائم اىل األعمال اإلرهابية وجند أن من املناسب البحث يف مضمون هاتني اجلرميتني

 :جرمية البغي:أوالً 
جرمية البغي هي جرمية سياسية تقرتف ضد السلطة بناءاً على التأويل السائغ والتأويل السائغ يقابل يف 

قد يكون دنيئاً وقد  وكذلك الباعث ،القانون الباعث السياسي فالتأويل قد يكون سائغأ وقد يكون فاسدأ
 .(30)يكون شريفاً 

أوجبوا الوقوف مع و  حبق والبغي بغري حق والذي ينبغي وصفه ابجلرميةوقد فرق الفقهاء بني البغي  
  .البغاة إذا كانوا على حق وكان اإلمام جائراً 

إما إذا كانوا على ابطل وكان أتويلهم غري سائغ فيجب حرب البغاة إذا اجتمعوا يف مكان معني ليس  
 (33).القتال بدئوااهلم إال إذا لذلك ال جيب قت .الن فعلهم يكون جرمية ولكن لردهم اىل رشدهم

وان طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحدامها على )) مصداقًا لقوله تعاىل 
األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر هللا ، فان فاءت فأصلحوا بينهما ابلعدل واقسطوا إن هللا 

 (33) وا بني أخويكم واتقوا هللا لعلكم ترمحون((.حيب املقسطني ، إمنا املؤمنون أخوه فأصلح
ومن مث تقرتب هذه اجلرمية من  ،وقد اشرتط الفقهاء أن يكون اخلروج بقصد عزل اإلمام غري العادل 

 .العقاب فيها واالمتناع عن تسليم مرتكبيها اجلرمية السياسية يف القانون الوضعي مما يستدعي ختفيف
اخلارجون على اإلمام احلق بغري احلق فلو ))سلمني إىل تعريف البغاة أبهنم وهو ما استدعى الفقهاء امل 

هم اخلارجون على إمام ولو غري عادل ))بينما ذهب آخرون إىل القول أبهنم  ((خرجوا حبق فليسوا بغاة
  (39) .((بتأويل سائغ وهلم شوكه
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 وان كان لبعض مرتكبيها آرائهمومن مث ال ميكن النظر إىل اجلرائم اإلرهابية ابعتبارها جرمية بغي 
أتويالهتم فخطف الطائرات والقرصنة البحرية واحتجاز الرهائن وطلب الفدية وقتل املدنيني وترويعهم ال و

يهدف إىل عزل اإلمام غري العادل خاصًة إذا ما اختذ عملهم بعدًا دوليا ال يتناسب مع وصف البغي 
 .هدافه عزل اإلمام اجلائروالذي يستدعي أن يكون داخل الدولة حبكم است

 اثنياً : جرمية احلرابة 
تعد جرمية احلرابة من أبشع اجلرائم اليت ورد النص عليها يف التشريع اإلسالمي ووضعت هلا شروط  

خاصة وأركان خاصة ال تتحقق إال بوجودها جلسامة العقوبة املرتتبة عليها واليت ورد النص عليها يف القرآن 
الذين حياربون هللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع  إمنا جزاء))الكرمي 

أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم إال 
 (35).الذين اتبوا من قبل أن تقدروا عليهم فأعلموا أن هللا غفور رحيم((

أن احلرب مبعىن  وهلذا الفعل عدة معان منها .مصدر مشتق من فعل حارب حياربواحلرابة يف اللغة  
 (36)احلرب مبعىن سلب. معىن ه كما أييتاعص االقتل ومبعىن املعصية وحارب هللا إذ

خروج مجاعة أو فرد ذي شوكة إىل الطريق العام بغية منع املسافرين )ويف اصطالح الفقهاء تعرف أبهنا  
)اخلروج على املارة على سبيل  وعرفها احلنفية أبهنا (37)(سافرين أو االعتداء على أرواحهمأو سرقة أموال امل

الربوز آلخذ املال أو )يف حني عرفها الشافعية أبهنا  .(املغالبة على وجه مينع املارة من املرور وينقطع الطريق
  (32).(مع البعد عن الغوث قتل أو إرهاب ويضيف بعضهم أن يكون ذلك مكابرة أو اعتمادا على الشوكة

أما الشيعة األمامية فأن احملاربة عندهم هي جتريد السالح برأ وحبراً لياًل وهناراً إلخافة الناس يف املصر  
  (31)وغريه وعد السارق حمارابً إذا اقرتف جرمية السرقة مع استعمال السالح 

ض وحجتهم يف ذلك أن آية احملاربني يف حني وسع الظاهرية معىن احلرابة ليشمل كل مفسد يف األر  
 ( 31)يقيده. حكم جعلت كل مفسد يف األرض حماراب واحلكم مطلق جيرى على إطالقه ما مل يرد

ومن جمموع هذه التعريفات ميكن القول أبن فقهاء املسلمني مبختلف مذاهبهم جيمعون على أن  
  .و جرحهم هو من قبيل احلرابةاخلروج إلخافة الناس يف الطريق أو ألخذ أمواهلم أو قتلهم أ

وإذا ما أجرينا مقارنه بني هذه األفعال والصور املعاصرة من اجلرائم اإلرهابية جند اهنما يتفقان من  
الربوز آلخذ  حيث توافر العنصر النفسي ونشر الرعب أو اخلوف وقد تقدم أن الشافعية عرفوا احلرابة أبهنا

جتريد السالح واملكابرة ابالعتماد على الشوكة واملغالبة وهو ما ينطبق كما اشرتط الفقهاء   ،املال أو إرهاب
على أكثر العمليات اإلرهابية يف الوقت احلاضر السيما أعمال القرصنة البحرية وخطف الطائرات حيث 

 .ميتنع الغوث ويتم استخدام السالح أو التهديد به لنشر الرعب بني املسافرين
رابة يف الشريعة اإلسالمية هي الصورة املقابلة للجرمية اإلرهابية يف وعلى ذلك جند أن جرمية احل 

التشريع الوضعي وقد حرص اإلسالم على ضمان أمن واستقرار اجملتمع ابعتبار هذه اجلرمية من الكبائر 
ورصد هلا أشد العقوابت ملا يف قطع الطريق وقتل الناس وإرهاهبم من إشاعة للفوضى والرعب وإخالل 

 (30)ظام العام خطري للن
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 املبحث الثاني

 اإلرهاب يف القانون الوطين
تتجه التشريعات اجلنائية يف خمتلف دول العامل حنو معاجلة مشكلة اإلرهاب غري إن اغلبها يقف  

عاجزًا عن وضع تعريف حمدد هلذه الظاهرة ويكتفي ابلنص على أفعال معينه متثل صور من اجلرائم 
 .م قانوين خاص ملواجهة أاثرها اخلطرية على اجملتمع وردع مرتكبيهااإلرهابية يتم إخضاعها لنظا

 اإلرهاب يف التشريعات املقارنة : املطلب األول
ونتطرق يف هذا اجلزء من الدراسة إىل بعض التشريعات األجنبية والعربية اليت عاجلت موضوع  

 اإلرهاب 
 اإلرهاب يف التشريع الفرنسي  :أوالً 

رنسي قانواًن خاصًا ملكافحة اإلرهاب إمنا عاجل هذه املسألة ضمن نصوص قانون مل يفرد املشرع الف 
العقوابت وحدد أفعاال معينه جمرمة أخضعها لقواعد أكثر صرامة ابعتبارها جرائم إرهابية إذا اتصلت 

 عن طريق التخويف والرتويع ةمبشروع إجرامي فردي أو مجاعي هبدف اإلخالل ابلنظام العام بصورة جسيم
(33). 

 ،خرق للقانونعرف املشرع الفرنسي اإلرهاب أبنه )) 0126لعام  26/0131ومبوجب القانون رقم 
اضطراب خطري يف النظام العام عن طريق التهديد  إاثرةأو تنظيم مجاعي هبدف  ،يقدم عليه فرد من األفراد

 (33) .((ابلرتهيب
 :الوالايت املتحدة األمريكية اإلرهاب يف تشريع اثنياً:

تربط تشريعات الوالايت املتحدة األمريكية اإلرهاب ابألفراد فحسب واالجتاه الفقهي السائد يذهب  
اىل تعريف اإلرهاب أبنه نشاط موجه ضد شخص من أشخاص الوالايت املتحدة ميارس من قبل فرد ليس 

 (39)من مواطين الوالايت املتحدة أومن األجانب املقيمني فيها بصورة دائمة
مكافحة اختطاف الطائرات عام املشرع األمريكي عدة قوانني ملكافحة اإلرهاب منها قانون وقد سن  

كما سن الكونغرس جزاءات تفرض على البلدان اليت تعاون اإلرهابيني أو حترضهم أو متنحهم   .(35)0170
 (36).0176مالذاً يف عام 

نائي عنيف يقصد به بوضوح اإلرهاب أبنه سلوك ج 0129وقد عرفت وزارة العدل األمريكية عام 
بينما ذهب مكتب التحقيقات الفيدرايل اىل  .التأثري على سلوك حكومة ما عن طريق االغتيال أو اخلطف

تعريفه أبنه عمل عنيف أو عمل يشكل خطرًا على احلياة اإلنسانية وينتهك حرمة القوانني اجلنائية يف أية 
 (37) .دوله

 0116ل مع اإلرهاب ابعتباره جرمية مستقلة حىت صدور قانون عام غري أن املشرع األمريكي مل يتعام 
 .اإلرهاب وخاصة فيما يتعلق مبكافحة متويل 3110سبتمرب  00مث توالت القوانني بعد أحداث 

 :اثلثاً: اإلرهاب يف التشريع املصري
و إجرائية مل يعاجل التشريع املصري اإلرهاب بوصفة جرمية مستقلة ومل يضع هلا قواعد موضوعية أ 

يقصد )اإلرهاب يف مادته الثانية بقوله ) الذي عرف 0113يف متوز  17رقم  خاصة حىت صدور القانون
ابإلرهاب يف تطبيق أحكام هذا القانون استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الرتويع يلجأ إليه اجلاين 

تعريض سالمة اجملتمع وأمنه  أولعام هبدف اإلخالل ابلنظام ا ،تنفيذا ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي 
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خاص أو اللقاء الرعب بينهم أو تعريض حياهتم أو أمنهم للخطر للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء األش
أو ابالتصاالت أو املواصالت أو ابألموال أو املباين أو ابألمالك العامة أو اخلاصة  ،أو إحلاق الضرر ابلبيئة

لم يها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العأو احتالهلا أو االستيالء عل
  (32)((اللوائحو  أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانني ألعماهلا

توسع يف تعريف اإلرهاب فشمل العديد من األفعال  ويبدو من هذا التعريف ان املشرع املصري قد 
هو على سبيل املثال جتاوز عن عامل التأثري النفسي أو الرعب اليت قد تقع حتت معناه املتعارف عليه ف

اجملمع على اشرتاطه كصفة مميزة للجرائم اإلرهابية فشمل ابإلضافة إليه إيذاء األشخاص وتعريض حياهتم 
وهي مبجملها قد تشكل جرائم عادية  .وإحلاق الضرر ابلبيئة وابالتصاالت اخلأو حرايهتم أو أمنهم للخطر 

  .التشريعات اجلنائية حتفل هبا
 :رابعاً: اإلرهاب يف التشريع السوري

كان التشريع السوري من أقدم التشريعات العربية اليت تناولت موضوع اإلرهاب ابعتباره جرمية  
يقصد ابألعمال )اإلرهاب بقوهلا ) 0191من قانون العقوابت لعام  (319)فقد عرفت املادة  ،مستقلة

واألسلحة احلربية  ،وترتكب بوسائل كاألدوات املتفجرة ،ترمي اىل إجياد حالة ذعراإلرهابية األفعال اليت 
والعوامل الوابئية أو اجلرثومية اليت من شأهنا ان حتدث خطراً  ،واملنتجات السامة أو احملرقة ،واملواد امللتهبة

  .((عاماً 
الرتكاهبا كما عاقب ابإلعدام وقد عاقب القانون بشدة على اقرتاف هذا النوع من اجلرائم أو التآمر  

  .(31)نها ختريب أو أفضت اىل موت إنسانفيما إذا نتج ع
( من ذات القانون عاقب املشرع املنظمات اإلرهابية وأمر حبلها ومعاقبة مؤسسيها 316) ويف املادة

  .واألعضاء املنتمني إليها
 اإلرهاب يف التشريع العراقي : املطلب الثاين

 
عراقي اإلرهاب من حيث انه عنصر من عناصر بعض اجلرائم املعاقب عليها كجرمية تناول املشرع ال 

التآمر لتغيري مبادئ الدستور األساسية أو االعتداء على النظم األساسية للدولة أو االعتداء على املوظفني 
 .واملواطنني

لسجن مدة ال يعاقب اب))0161لسنة  000من قانون العقوابت رقم  (311/3فقد ورد يف املادة ) 
تزيد على سبع سنوات أو احلبس كل من حبذ أو روج أاًي من املذاهب اليت ترمي اىل تغيري مبادىء 

من النظم  الدستور األساسية أو النظم األساسية االجتماعية أو لتسو يد طبقة اجتماعية على غريها
مشروعة وسيلٍة أخرى غري األساسية للهيئة االجتماعية مىت كان استعمال القوة أو اإلرهاب أو أي 

يعاقب ابحلبس أو الغرامة أو إبحدى هاتني العقوبتني من )( )365وورد يف املادة ) .((يف ذلك ملحوظاً 
اعتدى أو شرع يف االعتداء على حق املوظفني أو املكلفني خبدمة عامة يف العمل ابستعمال القوة أو 

 (.(مشروعة العنف أو اإلرهاب أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غري
يعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على سنه أو بغرامة ال تزيد على )( على انه )366) كما نصت املادة 

مائة دينار من استعمل القوة أو العنف أو اإلرهاب أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غري مشروعة ضد حق 
 .((عن استخدام أي شخص أو على حقه يف ان يستخدم أو ميتنع الغري يف العمل
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( من قانون 30من املادة ) (ه -أ)ومن اجلدير ابلذكر ان تعبري اجلرائم اإلرهابية قد ورد يف الفقرة  
العقوابت العراقي يف سياق تعداد اجلرائم اإلرهابية اليت ال تعد سياسية ولو كانت قد ارتكبت بباعث 

ونرى انه وان مل يكن من واجب  سياسي ولكن القانون مل يعرف هذه اجلرائم ومل أيت ابمثله تطبيقية هلا
املشرع إيراد التعاريف فان من واجبه جترمي اإلرهاب بوصفه جرمية مستقلة قائمة بذاهتا ال زال العراق يعاين 

  .من قبيل القتل واالختطاف واالبتزاز والتخريب من الكثري من صورها

 املبحث الثالث

 اإلرهاب يف القانون الدولي
فقهاء القانون الدويل اىل جتنب تعريف اإلرهاب على اعتبار ان يف البحث ذهب اجلانب الغالب من  

 .عن تعريف هلذه الظاهرة مضيعة للوقت واجلهد ومن الواجب الرتكيز على اإلجراءات الفعالة ملكافحته
عندما أدانت اجلمعية العامة مجيع أشكال اإلرهاب  31/03/0125وهو ما أكدته األمم املتحدة يف 

واملؤمتر الثامن ملنع  0177 ،0191يفه وهو ما فعله الربوتوكوالن املضافان ملعاهدة جنيف سنة وأغفلت تعر 
وكذلك مؤمتر األمم املتحدة التاسع املنعقد يف القاهرة  0111ومعاملة املسجونني املنعقد يف هافاان  اجلرمية
  .0115سنة 
اعتبار ان هذا  هرة اإلرهاب علىغري ان هناك اجتاه أخر من الفقهاء يذهب اىل ضرورة تعريف ظا 

  .(91)األمر يتعلق ابلشرعية اجلنائية اليت تتطلب حتديداً لألفعال موضوع التجرمي
  .ونوضح يف هذا املبحث موقف القانون الدويل من اإلرهاب 

 االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب: املطلب األول
عندما دعا جملس وزراء العرب اىل  (90)0119يف مكافحة اإلرهاب حىت عام  أتخر اجلهد العريب 

ومت  ،وصياغة اتفاقية عربية مشرتكة ملكافحة التطرف ،ضرورة وضع سرتاتيجية أمنية عربية ملكافحة اإلرهاب
الذي أصدر قرارًا يقضي بتعميم مشروع  00/00/0115أتجيل مناقشة املشروع اىل االجتماع يف 

واملقرتحات لعرضها يف االجتماع يف الثاين عشر من  ،إبداء اآلراءو  ،االتفاقية على الدول األعضاء لدراسته
واليت تتكون من ديباجة  ،أبرمت االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب   0112ويف ابريل  0116نوفمرب 

  .وحتتوي اثنان وأربعون مادة ،وأربعة أبواب
أو التهديد به أايً   ،فعال العنفكل فعل من أ)ويف املادة األوىل من االتفاقية عرف اإلرهاب أبنه ) 

 ،وهبدف إلقاء الرعب بني الناس ،ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي يقع تنفيذاً  ،أو أغراضه ،كانت بواعثه
أو ترويعهم إبيذائهم أو تعريض حياهتم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إحلاق الضرر ابلبيئة أو أبحد املرافق 

  .((أو تعريض احد املوارد الوطنية للخطر ،احتالهلا أو االستيالء عليها أو ،أو األمالك العامة أو اخلاصة
كما أوضحت املادة األوىل يف الفقرة الثانية منها ابن اجلرمية اإلرهابية هي اجلرمية أو الشروع فيها اليت  

على ان و  ،أو ممتلكاهتا أو مصاحلها ،أو على رعاايها ،ترتكب لغرض إرهايب يف أي من الدول املتعاقدة
تعد من اجلرائم اإلرهابية اجلرائم املنصوص عليها يف املعاهدات الدولية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول 

  .أو اليت مل تصادق عليها ،املتعاقدة
حىت لو ارتكبت بدافع سياسي  ،وقد قررت االتفاقية العربية نزع الصفة السياسية عن بعض اجلرائم 

حاالت الكفاح مبختلف الوسائل  ،ال تعد جرمية إرهابية)املادة الثانية على انه ) غري إهنا أكدت يف .(93)
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وفقأ ملبادىء  ،مبا يف ذلك الكفاح املسلح ضد االحتالل األجنيب والعدوان من اجل التحرير وتقرير املصري
  .((عربيةالقانون الدويل وال يعترب من هذه احلاالت كل عمل ميس ابلوحدة الرتابية ألي من الدول ال

 االتفاقات الدولية: املطلب الثاين
اجملتمع الدويل الكثري من االتفاقيات الدولية املتعلقة ابإلرهاب منها ما مت ابرمه يف عهد عصبة  اعدَّ  

كانت أول حماولة على املستوى الدويل وقد   0137ومقاومة اإلرهاب عام  ،األمم ولعل اتفاقية جنيف ملنع
فت األعمال اإلرهابية ابهنا الوقائع وعرَّ  ،نائية دولية تنظر يف قضااي اإلرهابدعت اىل إنشاء حمكمة ج
أو طبيعتها هو إاثرة الرعب لدى شخصيات حمددة يف جمموعات  ،وهدفها ،اإلجرامية املوجهة ضد دولة

 حدةعلى أي حال فان هذه االتفاقية مل تصبح انفذة املفعول لعدم تصديقها إال من دوله واو  اجلمهور أوىف
أبشكال حمددة من اإلرهاب منها  وقد أعقبت هذه االتفاقية العديد من املعاهدات الدولية اخلاصة .(93)

 09/1/0163واملوقعة بتأريخ  ،واألفعال اليت ترتكب على منت الطائرة ،اتفاقية طوكيو اخلاصة ابجلرائم
 36/03/0171ملوقعة بتأريخ واتفاقية الهاي بشأن مكافحة االستيالء غري املشروع على الطائرات وا

واملوجهة ضد سالمة الطريان املدين املوقعة يف  ،واتفاقية مونرتايل اخلاصة بقمع األعمال غري املشروعة
مكافحة العمليات  واتفاقية 01/5/0129والربوتوكول امللحق هبا املوقع يف مونرتايل يف  33/1/0170

يرتكب جرمية كل شخص )) انه اليت نصت على 05/03/0117بتاريخ  اإلرهابية بواسطة املتفجرات
قذيفة قاتلة يف مكان عام أو إدارة  يقوم عمدًا وبصورة غري مشروعة على تسليم أو وضع أو تفجري

وسيلة نقل أو بنية حتتية بقصد التسبب بوفاة أشخاص أو أضرار مادية ابلغة اخلطورة  ،منشأت عامة،رمسية
ة جسيمة واالرتكاب أو حماولة االرتكاب أو االشرتاك أو إليقاع التخريب وإحلاق خسائر اقتصادي

/ 1/03يف  لألمم املتحدة اجلمعية العامة كما جاء يف اتفاقية منع متويل اإلرهاب اليت تبنتها  .((التدخل
يشكل جرمًا قيام أي شخص أبية وسيلة وبصورة غري مشروعة وقصدًا جبمع األموال هبدف )) 0111

كاب جرم من جرائم اإلرهاب وكل عمل يرمي اىل قتل أو جرح مدين أو شخص الرت استعماهلا مع العلم
 (99) .((ال يشرتك يف أعمال حربية

غري انه وابلرغم من كثرة وتشعب االتفاقيات الدولية املتعلقة ابإلرهاب بقيت مهمة حتديد املقصود  
املتفق عليه هو ضرورة اختاذ  ابإلرهاب يف القانون الدويل حمل الختالف اآلراء بني القانونيني إال إن

اخلطوات اجلادة يف سبيل مكافحة اإلرهاب ويف هذا السبيل أدرج اإلرهاب يف جدول أعمال دورة اجلمعية 
مدى التباين يف وجهات النظر خمتلف  الرغم من ومت أدراج هذا البند على 0125العامة األربعني عام 

 منع اإلرهاب الدويل الذي يعرض للخطر أرواحًا بريئة أو التدابري الرامية اىل)) والبند هو ،الدول بشأنه
بذلك  ...حماولني.يؤدي هبا أو يهدد احلرايت األساسية ودراسة األسباب الكامنة وراء أشكال اإلرهاب

جلنة خاصة ابإلرهاب  0116( أنشأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام (أحداث تغيريات جذرية
 (95).ولية ملزمة ملكافحة اإلرهاب ومنع معاقبه أي نشاط إرهايبمهمتها إعداد اتفاقية د

وقد جنحت الدول األوربية يف التوصل اىل اتفاقية بينها هي االتفاقية األوربية لقمع اإلرهاب واملوقع 
وجهة نظر  منوهي هتتم ابلتجرمي والعقاب على األفعال اليت تشكل جرائم إرهابية  0177عليها يف يناير 

ضع تدابري للتعاون بينهم يف هذا اإلطار مع إقرار طائفٍة من اجلرائم ينبغي فيها تسليم اجملرمني و ل و هذه الدو 
  .دون اعتبار لكون بعضها فيه شبهة اجلرمية السياسية
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مال اإلرهاب صدرت العديد من القرارات الدولية عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة تتضمن إدانة أع 

وقرار  0173 وخطف الدبلوماسيني 0170جمال خطف الطائرات يف أشكال معينة منه السيما  أية أو
اىل إطالق  دعاوالذي أدان فيه احتجاز الرهائن واالختطاف و  0125/ 03/ 01جملس األمن يف 

 الوسائل الفعالة ودعا اىل تكثيف التعاون الدويل من اجل ابتكار وتبين ،سراحهم بشكل آمن وأاًي كانوا
كما دعت اجلمعية العمومية لألمم املتحدة   (96).اليت تتماشى مع القانون الدويل حملاكمة ومعاقبة الفاعلني

مجيع الدول وجملس األمن وحمكمة العدل الدولية والوكاالت  1/03/0119يف  91/61يف قرارها املرقم 
رهاب الدويل امللحق بقرارها ذاته وقد تضمن هذا املتخصصة لتطبيق إعالهنا املتعلق إبجراءات إزالة اإل

اإلعالن إدانة كاملة ألعمال اإلرهاب بكل أشكاله ومظاهرة مبا يف ذلك األعمال اليت تكون الدولة 
ووجوب إحالة القائمني ابألعمال اإلرهابية اىل العدالة من اجل  أو غري مباشر ،متورطة فيها بشكل مباشر

وقد أكد اإلعالن  ،أو سياسيني ،أو موظفني رمسيني ،ن مرتكبوها أفراد عادينيوضع حد هنائي هلا سواء كا
واألمن  ،على ضرورة التعاون بني مجيع الدول من اجل تعزيز مبادىء األمم املتحدة وأهدافها وتوفري السالم

  .واستحداث القوانني الداخلية للدول مبا يتالءم مع هذه االتفاقيات ،وتعديل ،الدوليني
قد  0112للمحكمة اجلنائية الدولية نظام روما لسنة  النظام األساس اىل إنمن املفيد اإلشارة هذا و 

 املادة تضمن من بني اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص هذه احملكمة هي جرمية االابدة اجلماعية الواردة يف
ن صور هذه اجلرائم الواردة وابعتقادان أن كثري م (7) املادة اجلرائم ضد اإلنسانيةوكذلك  ،( من النظام6)

أو  ،يف تلك املادتني تعترب يف األغلب األعم هي جرائم إرهابية سواء كانت على مستوى األفراد
أو الدول إذا ما مت حتديدها بشكل قانوين دقيق لكوهنا متثل اشد اجلرائم خطورة وموضع  ،اجلماعات

 .االهتمام الدويل

 املبحث الرابع

 املقاومة والكفاح وجرمية القرصنة متييز اإلرهاب من نشاط 
كثرياً ما خيلط مفهوم اإلرهاب أبنشطة حركات التحرر مما يستلزم التمييز بينهما احرتاما لألنشطة اليت  

تساهم يف تقرير مصري الشعوب واستقالهلا وعدم السماح للدول واألنظمة املستعمرة ان تتذرع مبواجهة 
والتاريخ حافل ابجملازر اليت نفذهتا الدول االستعمارية وراح  .وأابدهتااإلرهاب يف القضاء على هذه احلركات 

. فقد متيزت الفرتة اليت صاحبت احلرب العاملية الثانية نشطاء حركات التحررو  ضحيتها آالف املقاومني
واستنادًا إلحكام  0131ففي عام  .ابنتشار حركات املقاومة ملواجهة االحتالل النازي السيما يف فرنسا

حمكمة الهاي مل يتمتع بصفة احملاربني غري حركات املقاومة املنظمة واستغلت أملانيا النازية هذه الثغرة 
 (92).واعتربت أفراد املقاومة إرهابيني وأعدمت كل من وقع يف قبضتها

واملقاومة فالذين يؤيدون  ،هذا وتبدو مشكلة التمييز عسرية يف بعض املواقف جتاه حركات التحرر 
حلركات يرون أن أنشطتها كافة السيما تلك اليت تتسم ابلعنف تعد وسيلة مشروعة النتزاع حقوق هذه ا

  .الشعوب ونيل مطالبها
بينما يرى اجلانب اآلخر ان أنشطة هذه احلركات حىت تلك اليت ال تتسم ابلعنف غري مشروعة  

 .ت التحرر أو املقاومةإزاء ذلك جند ان من املناسب البحث يف مفهوم حركا .وأعماالً إرهابية



 
 

 93 

 العدد الثاين

كما ان جرمية القرصنة انتشرت يف السنوات األخرية ولكوهنا متشاهبة مع اإلرهاب يف كثري من األمور 
 .ينبغي التمييز بينهما حيث توجد اختالفات جوهرية بني اجلرميتني

 مفهوم حركات التحرر الوطين: املطلب األول
حرر الوطين غري ان بعض الفقهاء سعى يف هذا من الصعب وضع تعريف جامع ملفهوم حركات الت 

عمليات )اجملال فقد ذهب الدكتور صالح الدين عامر اىل القول أبن أعمال املقاومة الشعبية املسلحة )
القتال اليت تقوم هبا عناصر وطنية من غري أفراد القوات املسلحة النظامية دفاعًا عن املصاحل الوطنية أو 

واء كانت تلك العناصر تعمل يف إطار تنظيم خيضع إلشراف وتوجيه سلطة القومية ضد قوى أجنبية س
قانونية أو واقعية أو كانت تعمل بناء"على مبادرهتا اخلاصة سواء ابشرت هذا النشاط فوق اإلقليم الوطين 

  (91)((أو من قواعد خارج هذا اإلقليم
لوطين من غريها من احلركات غري ان من الفقهاء من وضع عناصر معينة مميزة حلركات التحرر ا 

 :االنفصالية أو اإلرهابية ، ومن هذه العناصر
 .التحرر ان اهلدف من حركات التحرير الوطين هو حتقيق -0
وجود األراضي الداخلية أو اخلارجية اليت تسمح للحركات ان تباشر عملياهتا العسكرية مبعىن ان  -3

 (51).ية والتعليمية والعسكريةتوجد مناطق حمررة تقيم عليها مؤسساهتا اإلدار 
 .ان يتعاطف الشعب مع حركات التحرير واملقاومة وتلقى دعما وأتييداً واسعاً من املواطنني -3
يتالئم مع املصلحة الوطنية العليا و  جيب ان تتسم أهداف حركات التحرير بدافع وطين يتجاوب -9

ة خاصة لبعض الفئات من املواطنني أو وهو ما مييز حركات التحرير عن األعمال اليت تستهدف مصلح
أو احلرب من اجل انفصال إقليم معني أو  .تنافس أو تناحر للسيطرة على السلطة أو فرض فلسفة معينة

جزء من الدولة ، ومن اجلدير ابلذكر ان القانون الدويل يبيح لرجال املقاومة اللجوء اىل كل الوسائل 
طبيعة احلال احلق يف استخدام العنف كما ميكن ان تكون املقاومة املمكنة إلهناك قوات االحتالل ومنها ب

 .مدنية ال عسكرية
 االعرتاف الدويل بشرعية أنشطة حركات التحرير: املطلب الثاين

 
وقد احرتم  .إن املقاومة الشعبية لالحتالل ظاهرة حفل هبا التاريخ وميزة تتباها هبا الشعوب العريقة 

فقد أكدت اتفاقية الهاي وجوب معاملة أعضاء حركات  . أكثر من مناسبةاجملتمع الدويل هذا احلق يف
 .(50)اعتقاهلم حال املقاومة املنظمة كأسرى حرب يف

أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارها املرقم  0171ويف الثالثني من تشرين الثاين عام  
 . جنوب أفريقيا وفلسطنيوالسيما على شعيب ،( والذي شجب إنكار حق تقرير املصري3673)

وقد تضمن هذا القرار ألول مرة احرتم شرعية كفاح شعوب الرازحة حتت اهليمنة الكولونيالية  
 .(53)واملعرتف حبقها يف تقرير املصري السرتداد هذا احلق أبي وسيلة يف حوزهتا  ،واألجنبية

معاملة  تحدة على وجوبأكدت اجلمعية العامة لألمم امل 0171ويف التاسع من كانون األول  
اي لعام وفقأ ملبادىء اتفاقية اله ،املشاركني يف حركات املقاومة كأسرى حرب عند إلقاء القبض عليهم

 .(53)0191واتفاقية جنيف  0117
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( عام 3727)كما اكتسب هذا االعرتاف بعدًا جديدًا عندما دعت اجلمعية العامة يف قرارها املرقم  
ملثل احلرية والسالم ان تقدم اىل هذه الشعوب مجيع مساعداهتا السياسية  مجيع الدول املخلصة 0170

  .واملعنوية واملادية
اعتربت اجلمعية العامة النزاعات املسلحة اليت تنطوي  0123ويف الثامن عشر من كانون األول عام  

ضمن  ((ة دوليةنزاعات مسلح)واألنظمة العنصرية ) ،على كفاح تشنه الشعوب على اهليمنة االستعمارية
وابلتايل ينطبق وصف احملاربني وفقأ هلذه االتفاقيات على األفراد  ،اإلطار الذي حتدده اتفاقيات جنيف

 .املشاركني يف النضال املسلح ضد اهليمنة
إزاء ذلك أيد اجملتمع الدويل هذا االجتاه والقى ترحيباً يف خمتلف الدول حبكم انه الواجب ومن الدول  

قد نصت األخرية يف تشريعاهتا على ثورات احلروب أو و ريطانيا والوالايت املتحدة األمريكية اليت أيدته ب
فقد ورد يف املادة العاشرة من قانون احلرب الربية األمريكية  War Rebellionsانتفاضات احلروب 

الشعب  ليس حملارب احلق يف ان يعلن انه سيعامل كل من يقبض عليه ضمن القوات املسلحة جلماعات))
 .(59)((الثائر يف وجه العدو معاملة الشريك يف عصابة لصوص أو معاملة اللص املسلح

 أنواع الكفاح املسلح: املطلب الثالث
النزاعات املسلحة الداخلية  :م ّيز فقهاء القانون الدويل بني ثالثة أنواع من النزاعات املسلحة 

  : الدوليةوالنزاعات املسلحة الدولية والنزاعات املسلحة غري
 النزاعات املسلحة الداخلية :أوالً 

وقد نصت املادة الرابعة الفقرة الثانية من الربوتوكول  .يقصد هبذا النوع من النزاعات احلروب األهلية 
واملتعلق بضحااي النزاعات غري الدولية الواقعة بني  0191امللحق ابتفاقية جنيف لعام  0177الثاين لعام 

أو مجاعات نظامية حتت قيادة مسؤولة عن  ،قوات مسلحة منشقة عنهاو  تابعة لدولة ماالقوات املسلحة ال
  .جزء من اإلقليم ، على منع أعمال اإلرهاب ضد الذين ال يشرتكون مباشرة يف العمليات العدائية

وقد عد القانون الدويل املشرتكني يف مثل هذه النزاعات حماربني ينطبق عليهم وصف أسرى حرب غري  
نه اعترب األعمال اليت ميارسها احد الطرفني ضد األشخاص الذين ال يشرتكون مباشرة أو الذين يكفون ا

 .(55)عن االشرتاك يف العمليات احلربية أعمااًل إرهابية

 النزاعات الدولية املسلحة  :اثنياً 
وختضع  ،ينيوجيشني نظام ،يقصد ابلنزاع الدويل املسلح احلرب اليت تندلع بني دولتني مستقلتني 

  :صور وهنا تظهر األعمال اإلرهابية يف ثالثة 0191أو اتفاقية جنيف الرابعة لعام  ،احلرب اىل قانون
 .جرائم احلرب -0
 .جرائم ضد اإلنسانية -3
 .جرمية اابدة اجلنس البشري -3
وخرق  ،ويظهر اإلرهاب يف هذه اجلرائم من خالل جلوء العسكريني اىل العنف املسلح غري املشروع 

أو تلك النصوص املتعلقة حبماية املنشآت الثقافية من  ،قواعد القانون الدويل املتعلقة حبماية املدنيني
ومحاية املنشآت اليت حتوي قوى خطرة كالسدود واجلسور واحملطات النووية  ،والسرقة ،واإلتالف ،التدمري

امللحق ابتفاقيات جنيف لعام  0177من الربوتوكول األول لعام  (96) الوارد النص عليها يف املادة
من  (03) والنصوص املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب وعدم تعذيبهم الواردة يف املادة يف املادة 0191

  .0191االتفاقية األوىل والثانية لعام 
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 النزاعات املسلحة غري الدولية :اثلثاً 
ي أو أكثر يف مواجهة حركات يقصد هبذه الفئة من النزاعات تلك اليت تقوم عادة بني جيش نظام 

 .(56)ورية خارج إقليم دولتها أو داخلهالتحرر الوطين أو حركات ث
ويسري عليها ما يسري على  ،وهنا تكون حركات التحرر حتت محاية وسلطات القانون الدويل

بد من وهنا ال .النزاعات املسلحة من أحكام شريطة التقيد أبحكام القانون الدويل واالتفاقيات الدولية
احملاربني الذين تتكون منهم  :القول أبن القواعد التقليدية لقانون احلرب كانت متيز بني فئتني من الناس

 .القوات املسلحة، وغري احملاربني الذين ميثلون السكان املدنني
أثري النقاش حول السكان املدنيني وما إذا كان ميكن االعرتاف هلم بصفة احملاربني؟ عاجل القانون  

 :الدويل هذه ملسألة من خالل تقسيم هؤالء اىل فئتني
انضمامهم اىل التنظيمات و  تتعلق هب بة الشعب يف وجه العدو بناءًا على دعوة حكومتهم األوىل /

العسكرية النظامية اليت تنشئها الدولة للدفاع عن الوطن أو انضمامهم طوعًا بناءًا على شعورهم الوطين 
 .غازيومحلهم السالح للتصدي لل

أو قوات التحرير وهي اليت تتكون من أفراد يشرتكون طوعًا يف  ،تتعلق بفصائل املتطوعني / والثانية
العمليات احلربية دون ان يكونوا من وحدات اجليش النظامي وفيما يلي نبني وجهة نظر الواثئق 

  :واالتفاقيات واملواثيق هلاتني الفئتني املقاومتني
 2927اتفاقيات الهاي  -2
اعرتفت املادة الثانية من الالئحة امللحقة ابتفاقية الهاي بصفة احملاربني للسكان املدنني الذين  

أو  ،وعرفت الشعب القائم .يندفعون يف مقاومة املعتدي دون ان يكون هلم الوقت يف تنظيم صفوفهم
ون السالح ويتقدمون جمموعة املواطنني من سكان األراضي احملتلة الذين حيمل)املنتفض يف وجه العدو )

(. ومن مث اعتربت (سواء كان ذلك أبمر من حكومتهم أو بدافع من وطنيتهم أو واجبهم ،لقتال العدو
هذه االتفاقية هؤالء املواطنني من قبيل القوات النظامية تنطبق عليهم صفة احملاربني شريطة ان يتوافر فيهم 

 :شرطني
 .أ. محل السالح علناً 
 .حلرب وأعرافهاب. التقيد بقوانني ا

أما فيما يتعلق ابملليشيات واملتطوعني من قوات التحرير فقد عاجلت أمرهم املادة األوىل من الالئحة  
إذا توافرت  ،واليت متنح أفراد هذه امليلشيات صفة احملارب النظامي 0117امللحقة ابالتفاقية الرابعة للعام 

 :فيه الشروط األربعة التالية
 .أمرة شخص مسؤولان يكونوا حتت  .ا

 .ان حيملوا عالمةً مميزة اثبتة ميكن تبينها عن بعد.ب
  .ج. ان حيملوا السالح علناً 

 .د. ان يراعوا يف عملياهتم قوانني احلرب وأعرافها 

  2919اتفاقيات جنيف لعام  -0
 
مة بغية أصرت الدول االستعمارية عند وضع هذه االتفاقيات على إيراد عبارة حركات املقاومة املنظ 

( من الربوتوكول 99) تضييق اخلناق على الثورات املسلحة ضد سلطات االحتالل وقد أكدت املادة
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على ضرورة توافر شرطني وضع إشارة مميزة ومحل  0191امللحق ابتفاقيات جنيف  0177األول لعام 
  .السالح علناً لالستفادة مما يقره القانون الدويل من محاية

واليت يتسم نشاطها غالبًا ابلسرية كما ان  ،ه الشروط من إجحاف حبق املقاومةوال خيفى ما يف هذ 
 .محل السالح علناً مل يعد أمرا معقوال يف عمليات احلروب احلديثة

ومحل السالح علناً مل يعد يشكالن قيدين  ة،لذلك وجد الكثريون ان الشرطني املتعلقني ابلشارة املميز  
العاملية الثانية هذه الصعوابت فاختذت موقفًا لينأ  حملاكم املنشأة بعد احلربوقد تفهمت ا ،واجيب االحرتام

  (57).الشروط هبذه جتاه حركات املقاومة اليت مل تلتزم كلياً 
ومن اجلدير ابلذكر أن االعرتاف بشرعية املقاومة وحركات الكفاح املسلح التستلزم تبعًا لذلك 

واإلرهاب املتمثل بقتل  ،وفرقت بني املقاومة ،لقوانني حق املقاومةوا ،مشروعية تصرفاهتا فقد كفلت الشرائع
 ،فاملقاومة قد أتخذ أشكااًل متعددة منها السلمي .املدنيني األبرايء مثلما هو حاصل يف العراق اليوم

 ومنها املقاومة املسلحة ويف األخرية جيب التقييد بعدم املساس ابلثوابت اجملمع عليها دوليًا يف ،والفكري
 أعمال الكفاح املسلح.

رق الواضحة بينها وبني أعمال عصاابت اإلرهاب من حيث األهداف وأساس املشروعية واجلهة اوالفو 
والتحرر الوطين  ،ومن حيث أشكال النشاط حيث تتخذ حركات الكفاح املسلح،اليت يوجهه  هذا النشاط

ومن مث البد من ان يكون  ،يف اجتاهه العامالطابع الشعيب العام شكاًل مميزًا ألعماهلا فهي متثل الشعب 
أشكال نشاطها قد يكون اعتداءات فردية وأعمال فان بعكس عصاابت اإلرهاب  .الشعب هو احملرك هلا

 ،أو السيارات كألغام لتفجريها عرب األسواق ،ن شكل اختاذ األشخاصممهجية بربرية كتلك اليت تتم 
  .قواحملالت العامة كما جيري اآلن يف العرا

 جرمية القرصنة: املطلب الرابع
لذا عمل اجملتمع  ،تعد جرمية القرصنة من أقدم اجلرائم الدولية ومن أكثرها أتثريًا على الصاحل العام

وترتكب هذه اجلرمية أساساً يف أعايل البحار على  ،الدويل على حماربتها حىت قل عددها يف الوقت احلاضر
وسائل االتصال ارتكاهبا ضد الطائرات حيث جرى العرف الدويل على وان أدى التطور احلايل يف  ،السفن

حيث  0123تسمية القراصنة بلصوص البحار وهبذا املفهوم أخذت اتفاقية فينا لقانون البحار لسنة 
قانوين من أعمال العنف أو االحتجاز أو أي عمل سلب  غريأي عمل )( منها أبهنا )010عرفت املادة )

من قبل طاقم سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجهاً يف أعايل البحار ضد يرتكب إلغراض خاصة 
سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على منت تلك 

 .(52)((الطائرة
والبد من ان نتناول األركان األساسية هلذه اجلرمية حىت ميكن ان نتوصل اىل الفوارق اجلوهرية بينها 

  :وبني اإلرهاب
حيث ان املكان عنصر  ،ومبكان وقوعه ،الركن املادي يف هذه اجلرمية يتصل ابلعمل اإلجرامي :أوالً 

 .رئيسي يف هذه اجلرمية مت ابلفاعل واملفعول به
أو السلب والنهب،  ،أو االحتجاز ،فالعمل اإلجرامي يتمثل يف عمل غري قانوين من أعمال العنف

أو يف أي مكان  ،اجلرمية عنصٌر رئيسي هنا فيجب ان يتم الفعل يف أعايل البحار واملكان الذي تقع فيه
 .يقع خارج والية أي دولة
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ولكن ليس  ،أو طائرة خاصة ،والعنصر الثالث يتصل ابلفاعل جيب ان يرتكب الفعل بسفينة خاصة
ن املمكن ان يرتكبها وم ،من الضروري لقيام اجلرمية ان يرتكبها طاقمها ضد السفن أو الطائرات األخرى

أو األموال يف  ،وميكن أن يرتكب الفعل ضد األشخاص ،أو الطائرات األخرى ،الركاب ضد تلك السفن
 .(51)السفينة ذاهتا 

ولكن  ،واألصل ان السفن والطائرات احلربية أو تلك اململوكة للدولة ملكية عامة ال ترتكب القرصنة
رد وخرج عن الصفة احلكومية اليت إذا ما أتت تلك السفن نشاطاً إجرامياً  فان ذلك يعين ان طاقمها قد مت 

 .(61)يتسم هبا فان اجلرمية تقوم كما لو كان الفعل قد ارتكبته سفينة أو طائرة خاصة
ويتصل العنصر الرابع ابملفعول فيه فال بد ان يوجه النشاط اإلجرامي ضد األشخاص واألموال يف 

 .(60)خرى السفينة ذاهتا أو اىل السفن األ
أو أغراض  ،البد ان يكون القصد من النشاط اإلجرامي هو حتقيق مغامن شخصية ،الركن املعنوي :اثنياً 

لذا ال نعترب أمام جرمية قرصنة إذا كان اهلدف من النشاط اإلجرامي ليس السلب أو النهب أو  ،خاصة
وقد  ،أو إقليم حمتل ،رتكب ضد دولةوإمنا للدعاية لقضية سياسية أو لفت األنظار اىل مظامل ت ،االبتزاز

 ((سانتا ماراي)ان تقرر هذا التمييز يف قضية السفينة ) 0160تسىن حملكمة العدل الدولية يف قرار هلا عام 
( ألهنا متت (إذ استبعدت صفة القرصنة عن عملية خطف هذه السفينة من جنود ))البيوينس آيرس

ركن من أركان القرصنة فإذا كان االستيالء  نفعة الشخصيةقالت احملكمة ان املو  ،لتحقيق أغراض سياسية
 .(63)قرصنة(( نكن بصدد سياسي مل أو ،على السفينة لقصد عام

 :أوجه االختالف بني اإلرهاب والقرصنة :اثلثاً 
من هنا يتبني لنا أن كاًل منهما جرمية دولية فهي متثل عدواانً على مصلحة أساسية من مصاحل اجملتمع 

لكن اإلرهاب خيتلف عن القرصنة يف  .والطائرات ،ومن املمكن ممارسة اإلرهاب أيضاً على السفن ،الدويل
 :أمور عديدة منها

أو الفضاء اخلارجي الذي  ،أو اجلو ،والطائرات يف البحار العالية ،ان القرصنة ال تقع إال ضد السفن .0
أي ضمن  ،أو خارجها ،د الدولةبينما اإلرهاب يقع يف داخل حدو  ،ال يقع ضمن حدود إقليم أي دولة

 .أو مكاانً عاماً  ً،أي بقعة من إقليم الدولة منزالً خاصا
أما يف اإلرهاب  ،أي حتقيق منفعة خاصة ابلقرصان ،القصد اجلنائي يف جرمية القرصنة هو خاص .3

اق أو اابدة اجلنس أو إزه ،من أبرزها مقصد سياسي ،فأن القصد يكون شيئًا آخر غري املنفعة الشخصية
 .الروح أو حتطيم القدرة املادية واملعنوية جلماعة معينة أو شعب معني أو دولة معينة

 .وقد تشمل أموٌر شىت ،بينما صور اإلرهاب متعددة ،أن صورة القرصنة هي صورة واحدة .3
 ،من هذا العرض املوجز للجوانب القانونية املهمة بينهما جيب عدم اخللط بني اجلرميتني حتقيقًا للدقة

  .التفرقة بني املصطلحات القانونيةو 

 اخلامتة  
وتطرقنا  ،والداخلي ،بعد أن تطرقنا يف هذا البحث املوجز اىل مفهوم ظاهرة اإلرهاب يف القانون الدويل

 ،ما قد خيتلط هبذا النشاط من أعمال أخرى السيما تلك النشاطات املتعلقة أبعمال الكفاح املسلح إىل
 :ئج التاليةواملقاومة خنلص اىل النتا
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واعتمدت أسلوب  ،جتنبت االتفاقات الدولية وضع تعريف حمدد للمقصود ابألعمال اإلرهابية أواًل //
هذا األسلوب يتناقض مع مبدأ شرعية  أنونرى  ،واعتربهتا ضمن مفهوم اإلرهاب ،تعداد بعض اجلرائم

دائرة اإلرهاب ال لشيء سوى أهنا ويبيح التالعب من حيث إخراج الكثري من اجلرائم من  ،القانون اجلنائي
 .مل تذكر يف ضمن هذا النوع من اجلرائم متجاوزين عما قد يفرزه التطور من جرائم إرهابية جديدة

ومل يسعى اىل  ،أن التشريع اجلنائي العراقي مل يعاجل اجلرمية اإلرهابية ابعتبارها جرمية مستقلة اثنيًا //
ص جوهري يف التشريع جيب تالفيه ملا تتطلبه معاجلة اإلرهاب من ونرى ان يف ذلك نق ،حتديد ملقصود هبا

 .إخضاعها اىل نظام قانوين خاص ملواجهة آاثرها اخلطرية على اجملتمع وردع مرتكبيها
وتقرير املصري  ،من املهم متييز نشاطات الكفاح املسلح عن اجلرائم اإلرهابية واحلق يف املقاومة اثلثًا //

الدويل غري أن ذلك ال يسمح مطلقًا بتفسري االنتهاكات اليت تقوم هبا بعض  وفقأ ملبادئ القانون
واملواثيق الدولية  ،املليشيات والعصاابت على اعتبار إهنا أعمال مقاومة ملخالفتها للمستقر يف االتفاقات

داء على وعدم االعت ،وأعرافها ،خاصًة ما يتعلق ابحرتام تقاليد احلروب ،من شروط أعمال الكفاح املسلح
فاالعرتاف بشرعية  .أو يكفون عن االشرتاك يف العمليات احلربية ،ومن ال يشاركون مباشراً  ،املدنيني

املقاومة يف القانون الدويل ال يتضمن حتمًا االعرتاف بشرعية نشاطاهتا السيما تلك اليت تتعلق بقتل 
  .ت اإلرهابيةوتدمري املمتلكات وكل ذلك يعد يف ضمن العمليا ،وخطفهم ،املدنيني
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 الوزير الغساني ةاسبانيا واملوريسكيون يف رحل

 / كلية اآلداب جامعة أهل البيت )عليهم السالم( د. عدنان محمند آل طعمة

 حمورين: يتناولموضوع البحث 
اسبانيا يف القرنني السابع عشر والثامن عشر، وحالة املوريسكيني يف اسبانيا وكيفية حتريرهم من ايدي  

 االسبان.
اود يف البداية القول ان املوريسكيني ليسوا عراب ابلضرورة، بل كانوا مسلمني الن الصراع يف شبه و 

اجلزيرة االيربية كان صراعا دينيا بني املسيحية واالسالم من ابناء هذا البلد الواحد؛ وعلى هذا اعترب كل 
لد آخر او التحول اىل املسيحية موريسكي غري مرغوب فيه؛ وعليه ان خيتار احد امرين: اما الرحيل اىل ب

ليست و  والتنصر؛ واذا ما ثبت بقاءه على دينه فتتخذ حبقه االجراءات الصارمة من قبل السلطة الدينية
طويلة حىت طال املسيحيني انفسهم كما طال طواشف  السلطة املدنية وهو أمر بقي يف اسبانيا قروانً 

يف اسبانيا يف القرن االجتماعية واالقتصادية احلياة  اخرى؛ وما رواية الاثريودي تورمس اال صورة عن
 السادس عشر.

لدينا ثالث رحالت اىل اسبانيا قام هبا شخصيات مغربية بناًء على طلب امللوك االسبان للتفاوض مع 
 وهذه الرحالت هي: ؛امللوك املغاربة

هـ (، وصف فيها 0001رحلة الوزير يف افتكاك االسري قام هبا حممد بن عبد الوهاب الغساين )م/
ّلص كتب موالي  مشاهدته ربوع االندلس وما لقي من الغرائب والعجائب هناك. كان هدفه هو ان خت 

ختليص اسرى املسلمني من املوريسكيني ومن املغاربة واجلزائريني الذين اسروا خالل احلروب و  زيدان،
م  وقد 0191ق الفريد البستاين سنةقد طبعت هذه الرحلة يف طنجة بتحقيو  املستمرة بني هذا االطراف.

حذف منها بعض النصوص اليت وجدها غري موافقة مليوله، وحاول تصحيح ما ذهب اليه صاحب السفارة 
 وقد ترمجها احملقق اىل االسبانية.

والرحلة الثانية هي: نتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد اليب العباس امحد بن مهدي الغزايل، وهو  
هـ املوافق سنة 0071قام برحلته هذه سنة  .ر مث وزير اليب عبد هللا حممد بن عبد هللا كاتب ومستشا

اذ  ،ملعت شخصيته كمفاوض ماهر اال انه وقع يف خطأ كبريو  .م لفكاك االسرى من املسلمني0765
اعمى  فاته وهوو  اختصر يف النهاية فقرة اودت بتنحيته عن السلطة اواخضعته لإلقامة اجلربية مبنزله حىت

هي مليئة ابالخطاء وانقصة، وقام بنشرها و  م0190طبعت يف تطوان سنة و  ،م0777هـ / 0010سنة 
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م حلساب ديوان 0129طبعت بعمان سنة و  اثنية امساعيل العريب معتمدا على عدة نسخ خطية
 املطبوعات اجلامعية ابجلزائر.

هـ / 0303ن عثمان املكناسي )مملؤلفها حممد ب ،اإلكسري يف فكاك األسري :والرحلة الثالثة هي
م، وكان 0771اكتوبر  30هـ/ املوافق 0013شوال سنة  31كانت رحلته هذه قد بدأت يف و  ؛م(0712

 انبويلو  قد سبقها رحالت موفقة استطاعت هبا ختليص عدد كبري من االسرى يف اسبانيا ويف بالد صقلية
قيق وتعليق حممد الفاسي، رئيس جامعة م بتح0165غريها. وقد نشرت هذه الرحلة يف الرابط سنة و 

 الرابط ومؤسس املركز اجلامعي للبحث العلمي.
 ومن خالل هذه الرحالت نستطيع ان نتصور اسبانيا خالل قرن من الزمن يف سياستها اخلارجية

 تطورها الثقايف والتقين.و  احلياة العامة. –احواهلا الداخلية و 
الغساين الهنا الرحلة االوىل يف املفاوضات بني دولتني لكنين سأقتصر على رحلة واحدة هي رحلة 

الهنا كانت بداية الصلح على الرغم من النكسات املتتالية ملثل هذه و  حارتني عرب شاطئ البحر املتوسط،
صورة تقارب الشعوب فيما بينها خالفا للقائمني على السلطة من  ،الول مرةو  ،املفاوضات والهنا ترسم

فاظهروا  ،االقاليم االندلسية اليت وصلت اليهاو  ب االسباين هلذا السفري يف كل املدنخالل استقبال الشع
كانت   .تزينوا بكل ما لديهم رغبه منهم يف التواصل، وكان غالبيتهم من اصول اسالميةو  السرورو  له احملبة

 هذه الزايرة كشفا العماقهم املكبوتة لقرنني من الزمن ورثها االبناء عن اآلابء.
ن املرتمجون العرب يف هذه الرحالت شاهدا على مدى النية االكيدة لدى الطرفني ملواصلة التعاون وكا

اجاراهتا العرب؛ فكان املرتجم احلليب النصراين على عهد الغساين، والغزيري و  واجياد السالم بني اسبانيا
 ،خطوطات االسكورايلواالخري معروف لدينا ألنه عمل فهرسا مفصال مل ،اللبناين يف عصر املكناسي

 كان مسؤوال عن املخطوطات العربية فيها.و 
هذا ما سنراه و  وقد حاول الغساين ان يتعرف قدر االمكان على االسر الباقية من اايم االندلسيني

 خالل هذا البحث.
بدأ الوزير الغساين رحلته داعيا اىل مواله السلطان امساعيل بن مواله الشريف يف هذه املهمة وهي 

 ثوابه؛ مث حتدث فيما بعد عن جبل الفتح املسمى جببل طارقو  اك االسرى من املسلمني لينا جزاءهفك
 طارق.و  عاد ابلذاكرة اىل ماضي االندلس وفتوحات موسىو  اتريخ فتح االندلس،و 

هـ من )افراك( املطلة على سبتة، وقد وجد هو 0013وكانت رحلته يوم االربعاء أواسط حمرم سنة 
فق، يف رحلتهم بعض الصعوابت نتيجة تبدل اجتاه الرايح، ومن مث كان انطالقهم من سبتة الوفد املرا

 ( بعد ان امضوا ثالث ليال مبرسى جبل طارق.Tarifa)اعادها هللا لدار االسالم( اىل طريف)
 اجلنود ،(soldados( )الدوق( مركبا مشحوان ابالقامة والشلظاظ )al duqueوقد هيأ هلم الدوكي )

( al kostaهو الذي ينتهي اليه تلك الكوشطة )و  ،(San lucarاحلاكم يقيم يف مدينة سان لوكار)هذا و 
 ( لينقلهم اىل هناك.Cadizوجاء ابملركب أبمر حاكم قالص)قادس( ) ،)الساحل(

 شحنوها ابلشلظاظ واملدافع اليت حتميهاو  وقال الغساين: " وحينما هتيأت لنا ثالث مراكب صغر
 يقابلها يف بالدان القصر الصغري".و  وكالته، حىت أرسوا بنا يف مدينة طريف،و  ران حبفظ هللاسو  ربكنا فيهاو 

ومن طريف واصلوا سريهم حىت نزلوا قادس اليت حييط هبا املاء من ثالثة أرابعها، وهي مدينة كبرية يف 
مصطحبا ك دش نْي   ،مويف هذه املدينة جاء احلاكم الستقاابهل  .هلا طريق ممتدة اىل الرب و  جزيرة البحر

(dos cochesفحلهم اىل املدينة )وقد اطلعوا ايضا  ،استقبلهم الناس فرحني مسرورين هبمو  ( )مركبتني
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( قد جاء اىل قادس ليأخذهم اىل املدينة Santa mariaوكان حاكم سنتا مارية ) ،على املعامل احلضارية
 .التالية ويرافقهم يف رحلتهم

الرحلة وما يالقيه من اهتمام متزايد من قبل السلطات االسبانية ومن  وهكذا بدأ الغساين بوصف
تكرمي واستبشار من قبل الشعوب، وكل ذلك من اجل اجياد احرتام متبادل وسالم دائم يف املنطقة و  حفاوة

 امخاد الفنت واحلروب.و  ،واهناء الصراع يف البحر
 قد زينوا مدينتهم وخرجوا اىل الشوارع حبلىو  ( ليجد الناس هناكUtreraو ميضي الغساين اىل اوطرية )

وال ينسى الغساين أن  ؛آالت الطرب بيدهم يعزفون عليها مهلهلني فرحني ابلوزير القادمو  مالبس قشيبةو 
 يذكران ابملسلمني يف هذه املدن.

ارضها واسعة فسيحة و  ،( وبينهما عشرون ميالMarchenaرحل الغساين من أوطريرة اىل مرشانة )
االرجاء، وليس هبذه البالد االندلسية جباال اال ما هو عن ميني املار تظهر على مرئ العني كجبال  متسعة

هبذا و  ،وما واالها؛ وبني اوطريرة ومرشينة واد كبري عليه قنطرة كبرية مبنية أحسن بناء يف عهد املسلمني
صورة حرب الزالقة منقوشة على هذا الوادي كنيسة صغرية هبا و  الوادي كانت وقعة الزالقة الشهرية؛

 حبيطاهنا.
ويف مرشانة قوم ينتسبون اىل االندلس انتسااب، مث يصف الغساين احلياة العمرانية واملعيشية فيها لينتقل 

( ويذكر محدة الوادي Algenilليصف فيها املدينة وواديها املنحدر من شنيل ) ،(Huescaاىل وشقا)
 االندلسي العريق يف ذكر هذا الوادي قوهلا: آشية وأييت أبشعار هلا يذكران ابملاضي

وا ب ري  را س ا ع  م د ل ا ح  اب ـل  دا سـ حل ا يف  ـه  ـ ـ ـ دـ وا ب ر  اث آ  ين 

د  ضفمن هنر يطوف بكل رو  يومن روض بطوف بكل وا

ي ب ن  ـوم ـ ظـ ل ا ـن  لـ رم ة  ا ه م ا  ـس   ب لـ ت  ـب سـ د  وق دـيب  ؤا ف ت  ب  يل

حل ا  ـهل ـ ـ قـ ر ت ـظ  ـ ــ ـ م أل ه  ـد ـ ـ ع  رـ ن مي ر  م أل ا ك  ا ـوذ رقـ ـين  ـ دـ  يا

س ا  ذ ـا لـ ـد ـ اـ ه ي ل ع ا  ه ب ئ وا ذ س   ت  ل ا ح  جن در يف  ب ل ا يت  ـرأ ـ ـ  دواـ

 0داد      زن تسربل ابحلـفمن ح  ح مات له شقيق بـكأن الص
 

 شاعراهتاو  ومحدة هذه  هي من شاعرات االندلس وأخبارها مشهورة يف حملها من اخبار شعراء العدوة
 هي القائلة:و 

 اريـوما هلم عندي وعندك من ث   ناــا أىب الواشــون إال فراقـومل
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ايت عند ذاك وأن  ارةٍ ـوا على أمساعنا كّل غــوشنّ   صاريـوق لَّ مح 

(3)ومن نفسي ابلسيف والقتل والنا   ّغز وتــهم من م قل ــيتَّ وأدمعي
  

 
 وهي دار م لٍك قدمي، ،وهي مدينة كبرية حاضرة من حواضر العدو ،واتبع الغساين حىت وصل قرطبة

وفيها كان سكن والة االندلس قبل دخول عبد الرمحن االول، حيث سكن الرصافة مث حتول اليها سنة 
هي عاىل ضفة الوادي الكبري و  ،(Sierra Medinaوتقع على سفح جبل يسمى سريّل مدينة ) ؛هـ062

دلس  هذا الوادي هو أكرب أودية االنو  .(Jaenجبال جيان )و  (Baezaالذي ينحدر من جبال بياسة )
 ينحدر اىل البحر عند مدينة سان لوكار.و  هو الذي مير إبشبيليةو  به جيتمع سائرها،و  كلها

وقد أقام الغساين بعد أن طاف ابملدينة وزار املسجد الكبري إبحصاء سواري املسجد اجلامع فوجدها 
اشبيلية وطليطلة  منارةو  قارن بني منارهتاو  ،شجرة انرنج 017و اباب 09و ستني ساريةو  ألفًا وثالث مائة

فوجدها دوهنما يف االرتفاع؛ مث عاد اىل التاريخ ليقص لنا حكاايت عن االندلسيني وخلفائهم لريوح عنا 
بعض امللل، وأورد لنا مقطوعات شعرية قيلت مبناسبات متعددة يف مظلومية أو بناء جامع وغري ذلك 

 اثر املسلمني األندلس رمحهم هللا"." كل ذلك من آ :وقال ،قاطرهاو  غيطاهناو  وحتدث عن بساتينها
( حيث توجد فيها جالية Andujar( ومنها اىل أندوخر )Carpioومنها سافر اىل مدينة الكاريب )

ميالً  39( تبعد Linaresومن أندوخر اىل مدينة تسمى لينارس ) ؛اسالمية متنصرة تعرف ببين سراج
لكنهم قلة، وفيها الرصاص واملعادن اليت تنقل اىل  و  يف مدينة لينارس توجد بعض العوائل األندلسية ؛عنها

مسى املكان ابلكونبينطو و  صف فيها احلياة اخلاصة هبمو  فيها كنيسة للراهباتو  كثري من املدن االسبانية،
(Convento)،  منهن من ينذرن و  ،من هذه النسوة من أتيت لتعيش فرتة قصرية مث خترج لبيت الزوجيةو

( وهم طائفة دينية تتوىل شؤون frailesرف على هذه البيوت الدينية الفرايلية )يشو  ،أنفسهن حىت املمات
 شؤون مؤسسات إنسانية أخرى.و  الكنيسة

الكرب و  ( وهي مدينة متوسطة بني الصغرtorre Juan abadومنها سافر اىل طوّري خوان عبّاد)
( يقطع الطريق Ocera)(؛ ويف الطريق اىل مدريد صادف رجال من قوصرة Manchaومنها اىل منشا )

فطلب من احلاكم عفوا حىت يعود اىل عمله وحياته اليومية فلم أيته جواب. كما  ،واليهاب امللك واحلكام
مسع هذا الرجل من صديقه ألو نسو الغرانطي ابلسفارة املغربية فجاء مسّلمًا عليه طالبًا مرافتقتهم يف هذه 

ويقول الغساين انه رأى منه من العجائب والغرائب ما أذهله وطلب اليهم ان يرافقهم اىل املغرب.  ،األرض
إذ رأى خيله ترتع يف الفدادين اليت ليست له وال جتسر  ،الشجاعة والبسالة ما أهبرهو  ورأى فيه من القوة

 الشرطة مهامجته.
لك بل قال: " املسافر هذه األايم ال حيتاج اىل مؤونة وما شابه ذو  النزل يف الطريقو  مث وصف الفنادق

 ( ".Ventaاىل مال ألنه سيجد كل شئ جاهز يف هذه الفنادق اليت تسمى بينطه )
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( لقي املرتجم احلليب النصراين الذي سريافقه حىت يصل اىل مدريد، Manzanaresويف منسنارس )
ومنها مضى اىل مدينة تسمى مورا ألن أهلها بقوا على أسالمهم حىت النهاية وأتخرت عن بقية املسلمني 

وقبيل مدريد مدينة كبرية تسمى خطايف  ،(Bargasوبعدها مروا على مدينة تسمى برغش) . تنصرهميف
(Getafe.) 

 مدريد:
 املتنزهات اليت يقضي فيها امللك بعض اايمه لالسرتاحةو  وقبيل مدريد هناك بعض املدن الصغرية

 .(Aranjuezالصيد ومنها اىل أراخنويس )و 
 ،(Carlos del Castilloكبرية بصحبة كارلوس دي الكاستيلليو )وعلى أية حال يدخل العاصمة ال

الذي يستقبل الوفود القادمة من املمالك االسالمية وله راتب سنوي يقدر  ،(Condeامللقب ابلك ندي )
 بثالثة آالف رايل.

معهم األسرى)األسارى( من املسلمني وهم فرحون مسرورون و  ويف مداخل العاصمة استقبله الناس
 سلم والدعاء للسلطان املنصور إمساعيل،و  ن بلفظ الشهادة والصالة على النيب صلى هللا عليهمعلنو 

 على حد تعبريه.  ،صبيان النصارى يقولون مثل ما قالواو 
وقد مر املوكب على دار امللك فرأوه واقفا يف مقصورته ينظر اليهم وحيّييهم من وراء الزجاج، وقد 

وقد مّر املوكب يف أزقة واسعة مفروشة ابحلجارة اىل ان وصلوا اىل قصر  ،رافقهم األسرى يف هذه املسرية
 فأنزلوهم هناك. ،الضيافة، وهي جماورة اىل قصر امللك

ذكر ان دورا أخرى للسفراء الدائمني لدول اوراب و  وحتدث الغساين عن هذه الدور اليت ينزهلا السفراء؛
ون وسائط بني دوهلم وهذه الدولة فيما يعرض يكون ؛(Embajadoresوهؤالء يسمون األنبسادورين)

لبعضهم عند بعض من املخاطبات وغريها مثل سفراء الرتك، أو سفراء املوسكويني الذي جاءوا خاطبني 
فدفعوه  ،ابنة أخت امللكة االم، املقيمة يف بالد املانيا، أراد ملك مسكوبيا تزوجيها ومل يرغب أهلها بذلك

  .ها هي ويل أمرهااىل إسبانيا حبجة أّن خالت
 ،هـ0013وقد أرّخ الغساين يوم وصوله اىل مدريد يوم السبت السابع عشر من شهر ربيع النبوي عام 

يوما حىت يالقوا امللك، وقد أعدت احلكومة هلم برانجما سياحيا يف الصباح  03وكان عليهم أن ينتظروا 
قال: " ان الراقصني و  .ماشابهو  وأريتاتواملساء ملشاهدة معامل مدريد ومسارحها، ورأى عروض غنائية 

تنزل الصبية و  والراقصات بعد أن يرقصن كل رجل مع امرأتني وكل امرأتني مع رجل يتم الرجل فينحين هلم
تطوي ركبتيها وتنحين هي االخرى لتحيتهم ". ويقول الغساين هؤالء قد جاءوا اىل هذه و  اىل النصف

يقضي بعض لياليه والوفد الذي معه حىت جاء اليوم الثالث عشر وهكذا  كان  ،الدور مسرورين فرحني هبم
هو املريدم و  ،فذهب اىل مقابلة امللك واصطحبه رئيس التشريفات أو الوكيل، كما مساه الغساين

(Mayordomo)،  معهم ايضا الكوندة السابق الذكر، وبيد الوكيل ورقة هبا التعليمات بدخول القصر و
 غري ذلك.وطريقة مقابلة امللك اىل 

يف عنقه سلسلة و  كان امللك واقفاو  (،condestable وقد حضر املقابلة الوزير املسمى عندهم )
 ،تعظيما ملرسلهاو  عن ميينه طبلة من ذهب ليجعل عليها الرباءة السلطانية اجالالً و  على رأسه التاجو  ذهبية

وقد وقفت امللكة اىل جانب زوجها زمعها اخلارج والنظر يف أمور الدار، و  والوزير املذكور بيده أمور الداخل
 ،عن يسار امللك وقف وزراء آخرونو  ( وبنات األكابر عدد كبري من احلاشيةlas damasالضامات )
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وحني حتدث اليهم أزال مشريره )قبعته( من على رأسه  ؛سأهلم عن السلطان وأحوالهو  فاستقبلهم ببشاشة
 تكرمياً.و  إجالالً 

قبله و  فأخذه امللك ،الكتاب املبارك السلطاين بعد تقبيله ووضعه على رأسه مث انوله الوزير الغساين
ما لقيه من و  وبدأ حوار بينهما حول حالة البالد والرحلة والطريق الذي سلكوه ،ووضعه على الطبلة

 أبدى سروره مبا وجده من حفاوة الناسو  فأثىن الوزير على حكام الوالايت ،ترحاب من قبل املسئولني
 .فسر امللك بذلك ؛مهمإكراو 

مث  ؛عمره الذي يبلغ الثالثني أو حنوهاو  بعدها اسرتسل الوزير يف وصف امللك وامسه وقامته ومالحمه
على  ،يعين أمريكا ،األحداث اليت وقعت يف أايمه وأشار اىل اكتشاف بالد من اهلندو  حتدث عن عصره

 اسبانيا احلديث. عاد اىل عرض اتريخو  ،يد بعض رؤساء البحر من جنس اسبانيا
والعيد األول هو يوم دخول املسيح بيت  ،وفصل فيهما ،عيد الفصحو  ويف مدريد حضر عيد الشعانني

يطوفون الشوارع حىت جيتمع الناس يف الكنيسة وبيدهم آالت و  املقدس، وخيرج الناس وبيدهم اجلريد
مللك ومل حتضر زوجته وبعث اليهم املوسيقى فيغنون وينشدون، وهؤالء هم الفريلة. ويف ذلك اليوم حضر ا

  .وكان هلم بذلك علم ،يعتذر ابلنيابة عنها ملرض منعها من اخلروج
يغسل أرجلهم و  فقريا يكسيهم 03أييت امللك بـو يوما 96" بعد صيامهم  :كما وصف عيد الفصح

؛ وهذا الغسل هو مبثابة حواري عيسى عليه السالم ،فقرية 03وكذلك تفعل امللكة إذ أتيت بـ ،وينفق عليهم
مث يروي لنا أنه القى براهب  .مبثابة س ّنة وقربة فعلها املسيح أبصحابه. وفّصل الغساين يف هذه القصة
 مسيحي شرقي حاوره حول هذا املوضوع وأن عيسى إمنا رفع اىل السماء.

ا الشموع يوقدو و  وعلى أية حال يصف أايم حزهنم ويوم فرحهم اذ ينتصف النهار فيذهبون اىل الكنيسة
النبالء ال يستخدمون مركباهتم بل يسريون يف و  ،الناس حفاة يف الطريقو  نصف،و  بعد أن أطفئت يومني

مث يضربون النواقيس ويطبعون قراطيس فيها صور األنبياء واملالئكة يكتبون عليها حروفا  ؛الطرقات راجلني
  .–أي هلّلوا أو افرحوا  –ابلكلدانية هي )الوليا( 

 ربون يف إسبانيا:أسرة آل بو
فلقد  ،وهو انتقال امللك من آل هبسبورغ اىل آل بوربون ،وأمر هام فيما يتعلق بتاريخ اسبانيا احلديث

حتدث حممد بن عبد الوهاب الغساين عن مستقبل اسبانيا بعد كارلوس الثاين الذي مل يرتك وريثا اذ تزوج 
 leفردت منه ولدا يسمى ) ،غية ألبيه)كوارطو( أخت هذا الطا –ملك فرنسا ابنة فليب الرابع 

Dauphin )– ،و  الدولفني واملقصود هنا هو ابن لويس الرابع عشر(امه ماراي اتريزاMaria Teresa)، 
م، وقد ظهر له من املكر وا خلبث أكثر من مما لوالداه 0632م، أما أمه فهي من مواليد 0660ولد سنة 

خيلف من يلي ملك اسبانيا من نسله صار ملكها لولد  فإذا مات هذا الطاغية كارلوس سكوندو ومل –
 .–طاغية الفرنسيس ابملرياث من قبل أمه 

وقد صدقت تكهنات الوزير، فبعد موت كارلوس الثاين اعتلى عرش اسبانيا حفيد ملك فرنسا، األمري 
 فيليب دي اجنو الذي عرف ابسم فليب اخلامس وذلك بعد حرب طاحنة تعرف حبرب املرياث.

ذكر الوزير الغساين تطلعات الشعب االسباين اىل امللك اجلديد الذي سيخلف ملكهم لتقاعس وقد 
ملكهم وال مباالته بشؤون الدولة، وتقدم الفرنسيني أمام جيوشه يف احلرب، وابلتايل فهم يسعون لتعليم 

 بطاغيتهم وال اكرتاث.إضهار ذلك يف احملافل واحملاضرات من غري مباالت و  ابنائهم اللغة الفرنسية وثقالتها
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 العادات:
" :فقال ،أن امللك يورث من قبل النساء :من العادات الواردة يف فرنسا وقد تطلع أهل اسبانيا هلا

متاعه وماله إن أحب أن يعطيه ألجنيب أو أجنبية وخيّلي أوالده من و  وللرجل عندهم النظر يف مجيع مرياثه
متاعه الغري أو ورثه الغري مبصاهرة أبن يتزوج أحٌد من له لقب وإذا وّرث  .املرياث فال حرج عليه يف ذلك

كانت هي اليت ورثت والدها، وليس لزوجها لقب أو كان دون لقب زوجته صار هو يدعى بلقب و  الكبرية
وأوالد الرجل املوروث يلقبون غريه لقب والدهم. هلذا  ،أمتعتهو  حيتوي على مجيع ذخائرهو  ،والد الزوجة

قانون مرياث النساء على هذه الصورة صار هذا اجلنس االسبنيويل يتوقع تولية الفرنسيني  السبب ومن أجل
 عليهم".

 الكنيسة االجنليزية:
ملوك و  ،ملك اجنلرتا من جانبو  ومشهد آخر أورده الغساين هو الصراع القائم بني البااب يف روما

س بعض الفريلية سنوات طويلة وقد وقع وسبب ذلك هو قيام البااب حبب ؛غريهاو  بلجيكا وهولندةو  فنلندة
صاروا يفتون له مبا يرغب فيه خمالفة للبااب األعظم و  تنافر، هلذا احنازوا اىل ملك اجنلرتاو  بينهم مشاحنات

ومنعه ما دامت زوجته على  ،فنهاه البااب عن ذلك ،وكان ملك اجنلرتا أراد أن يتزوج امرأة اثنية ؛ونكاية فيه
 لك أابح ذلك لنفسه وضرب أمر البااب بعرض احلائط بناًء على فتاوى هؤالء الفريلية.ولكن امل ،قيد احلياة

وقد اشتبه على الغساين أو النساخ أنه ملك فرنسا، واحلادث وقعت للملك هنري الثامن الذي انشق 
 الربوتستانية. –عن الكنيسة الكاثوليكية وأسس االجنليكانية 

اب املذكور ال يقدرون أهل الصليب على خمالفته يف شئ قّل أو جّل " وهذا البا :ويعلق الغساين بقوله
غري ذلك مما هو خمالف فيه لنصارى و  األحكام واألكل يف أايم الصيامو  حيث كان حيدث هلم الدايانت

 املشرق.
وأما الذين ساعدوه  ؛م، والبااب هو كلمنتو السابع 0397 – 0910وأما امللك فهو هنري الثامن 

 سان خوان فيشر. ،سانتو توماس مورو على ذلك فهم
 لقد صور الغساين ماجرى يف اوراب وما كان يتحدث فيه الناس أوانذاك.

 مارستانات مدريد:
الذين يقومون  ،(0551-0915ويقيم عليها الفرايلة املنتسبون اىل الفرايلي سان خوان دي ديوس )

روا كلهم جيعلون مارستاانت يف كنائسهم فصا ،يف كل موضع أبمور املرض من املعاجلة واخلدمة وغريها
يف مدريد وحدها أربعة عشر و  ؛أي أن هذه املستشفيات تتبع الكنيسة ،ويقومون أبمور املرضى أمت قيام

 ،النظافة واالقامة من الفراش والطعام واالشربة واملعاجني ومن يقوم أبمر املرضىو  مارستااًن يف غاية الكرب
املعاجلة من و  يقمن هبّن، وللرجال رجااًل وهم يف غاية التحفظو  ائزاً خيدمنهمفيجعلون للنساء املريضات عج

 غري تفريط بشئ حيتاجه املريض قلياًل أو كثرياً.
املعاجني و  اخللو  ويف كل مارستان منها خمازن عدة مشحون كل واحد منها مبا هو معد له من الزيت

العجل وحلم اخلنزير و  القننيو  حلم الضأن والدجاجفلقد وجدت  به من اللحوم من  ،واالشربة وموضع الطبخ
فإذا دخل الطبيب على املريض وجس يده وعرف حالته يكتب بطاقة يدخلها للقيم  ،وغريه يقصد املرضى

 وحيضرون له ما أمر به الطبيب. ،على املرضى وهو يدفعها للقيمة على الطبخ
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تستبدل ألبسته أبلبسة أخرى و  ضكما وجد الغساين مستودعا أللبسه املرضى حيث يدخل املري
يكتبون عليهم بطاقة بتعريف معدة و  أي الثياب يف البيت املعد لذلك ،فيزيلون له مجيع ما عليه ويفعوهنم

 ؛هنالك للمرضى من متاع احلبس املوقف على املارستان، وجيعلون له سريرا عليه حلفان وإزاران ووسادة
فإذا قام من مرضه ألبسوه حوائجه اليت  ،ه وجيعلون له ثيااب اخرىكل مثانية أايم يغسلون الثياب اليت عليو 

ومن مات يكّفن من وفر املارستان ويبحث عن اهل فيدفعون هلم ثيابه اليت  ،أتى هبا وينصرف اىل سبيله
 تركها هناك.

أراد هؤالء أن ينقلوه اىل املستشفى ولكن رئيس البعثة و  وقد مرض بعض أعضاء الوفد يف سان لوكار
وقال هلم أهنم  ؛لوزير الغساين رفض هذا الطلب إال أهنم استمروا على عيادته يوميا حىت برئ من مرضها

عرضوا طلبهم بقصد إنساين ال غري. وقد علق الوزير الغساين يف النهاية أن هؤالء املنسوبني اىل الفرايلة 
ود هلم االنسان ابعتقادهم يو  ،سان خوان دي ييوس هم أكثر الناس خدمة للمرضى وهلم يف ذلك اعتقاد

 حسن أخالقهم ومسكنتهم أن لو كانوا على الطريقة املستقيمة فأهنم أحسن أهل حنسهم أخالقاو  ذلك
 هللا يهدي من يشاء اىل صراط مستقيم على تعبري الوزير.و أكثرهم مسكنةو 

سكناه قرب  " ولكل مارستان من هذه طبيب معلوم تـ ّعني له دار :مث يكمل عبارته الغساين ليقول
حبشمه من الضرورايت ومعيشته كلها من و  املارستان وكراؤها من الوفر ومجيع مؤونة الطبيب ما يتعلق به

 ال مشتغال بشأن معاشه".و  األوقاف ليكون سائر األوقات حاضراً غري غائب
تحصل مخسني ربعا من الرسائل فو  ولقد ورد يف شهر فرباير رقاص ايطايل وروحه وأتى معه بزنة ثالث

 يقول الغساين: ؛يف ذلك ثالث عشر قنطارا وربع القنطار من الفضة، والرقاقيص مجيعا حتت يده
الواردة من  –مجيع براءة ابالصطالح املغريب رسالة  –" وبسوق مدريد موضع م ع ٌد للرسائل والرباوات 

بلد من البلدان فمن كان يرجتي مجيع البلدان واالقاليم واالقطار، فان يف كل يوم من اايم اجلمعة ترد رسالة 
فإذا وردت براءة يعطي عليها جعال  ،ورود براءة ميضي اىل احلوانيت املعدة لذلك وينظر هل أاته شئ ام ال

كذلك من حيب بعث رسالته اىل بالد يكتبها ويطرحها يف املوضع املعلوم وال يعطي عليها شيئا و  ،معلوما
، هذا فيما قرب من البالد ميسرة نصف شهر فما دونه من فإن الذي يستلمها هو الذي خيلص كراءها

 مجيع البالد.
انبلي وفلورنسة )فالنص( وفرنسية وغريها من البلدان و  ايطاليا ورومةو  وأما البالد البعيدة مثل انكلرتا

القاصية فان كراء الرباءة الواردة من إحدى هذه البلدان هو وزهنا من الفضة. ويتحصل يف هذه الرسائل 
 ن االموال شئ كثري.م

ومبدريد شئ آخر زائد يف االخبار عن الرباوات وذلك أنه اذا كان خرب من بالد فإن فيها دارا فيها 
فمهما مسع  ،قالب الكتابة وهو على يد رجل واحد حتمل لذلك م سكنا للطاغية معينا على رأس كل سنة

فتجد  ؛يبيعها أبقل مثنو  يه آالف القراطيسخبرب أو طرقه خرب، فيجمع االخبار ويفرغ عليه قالبا يطبع عل
فمن أحب  .الرجل يف يده منها شئ كثري ينادي عليها ويقول: من يشرتي اخبار البالد الفالنية والعالنية

( فيطلع االنسان منها على أخبار gacetaاالطالع على ذلك يشرتي منها قرطاسا ويسموهنا الكاسيطة)
 ... اخل..كثرية

وعلق حمقق الكتاب أنه  ؛دة من روما مع الرقاص القادم خرب موت البااب برومةومن االخبار الوار 
ومل يتول أحد آخر مكانه  ،م0610تويف سنة و  م0621اسكندر الثامن الذي اعتلى السدة البطرسية سنة 

 اىل هذه األايم.
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صليب منزلة كبرية وهذه املنزلة عند عبدة ال ،وحنن مقيمون مبدينة سان لوكار ورد تولية رجل آخر منزلته
ينهاهم عما كره و  ألنه هو الذي حيدث هلم الدايانت واألحكام ويشرع هلم الشرائع وأيمرهم بفعل ما أحب

 ففي املخالفة له عنده خروج عن دينهم. ،فال يقدرون على خمالفته وال يسعهم إال االمتثال له ،بوفق غرضه

 توليته:و طريقة انتخاب البابا
سبعون راهبا من أكابر علمائهم كلهم يلقب و  أي البااب، اثنان ،" هو أنه حتته:هحيدثنا الغساين بقول

احد من و  درجة الكاردينال عندهم هي أحط منزلة من البااب، فإذا مات البااب دخل كلو  ابلكاردينال،
يتناول ال يتكلم مع احد وإمنا و  قعد يتعبد حبيث ال خيالط أحداو  أغلق عليه اببهو  السبعني بيتهو  االثنني

خيتاره لثقته و  اىل الرجل من االحد والسبعني يغلب على طنه أنه يرتضيه ،الطعام الذي يقوت به نفسه
يضعه يف صندوق مغلق حبيث ال يطلع عليه هو وال و  ديناته، فيكتب امسه يف قرطاس صغريو  وأمانته وعلمه

فاذا انقضت االايم  ،ه املعد لهغريه وكل واحد من املذكورين يكتب اسم من خيتاره ويضع القرطاس فيمحل
املعلومة وجدوه أكثرا تعدادا يف القراطيس انتفقوا عليه وولوه تلك املنزلة بعد ان أيخذوا عليه العهود 
واملواثيق ابلشروط املعلومة عندهم من االمانة والصدق، وأيخذ عليه ايضا ما هو عندهم معروف من 

 العهود.
فقد  ،ولكنهم هذه املرة اختارو اصغر سنا ،يف على الثمانني سنةومن عاداهتم ان ال خيتار اال من ن

 سبعني سنة ن وما زالوا يصفونه بصغر السن.و  زعموا انه ابن مخس
ومن عاداهتم ان ال خيتاروا اال رجل من أهل ايطاليا، وقد حصل خطأ اجلأهم اىل هذا القرار أهنم 

ارساهلا اىل بالده، فقرروا ان ال أييت البااب من و  اختاروا شخصا كان من اصل فرنسي واصل جبمع االموال
 أصل اسبانيويل او فرنسي.

لكن هذه املدينة خاضعة يف الوقت احلاضر اىل و  ولكن هذه املرة وقع اختيارهم على رجل من انبلي،
مينعهم من أكل و  وهذا البااب اجلديد هو من عمالة االسبنيول، وهو الذي يفرض عليهم الصيام ،اسبانيا

مينع اهل الصليب ان يتزوج احد قريبته او و  حوم يوم اجلمعة ويوم السبت وحيدث هلم برأيه ما يستحسنهالل
بنت عمه او عمته او ابنة خالته او خاله اال اذا اخذ له اذن من عنده وال يستطيع احد فعل ذلك اال من  

فهذا ال  ، شرعية فحملتبني قريبته عالقة غريو  أين ملن وقعت بينهو ،كانت له جاه، او مال او سلطة
 .حيتاج اىل وصول اىل البااب

 :االسكوريال
وكان أمامها كنيسة وراهبها  ،وسبب بناءها هو ان فليب سكوندو حينما كان حماصرا مدينة فرنسية

 دكها، فنذر ان يبىن كنيسة أعظم منها فهدمها وأصاب املدينة.و  يسمى لونثو رايل، فنصب املدافع أمامها
قشتاله القدمية، وهي على بعد و  ىن الكنسية يف سفح اجلبل الفاصل بني قشتالة اجلديدةوحينما رجع ب

كم من مدينة مدريد(، وبناء هذه الكنيسة وما اشتملت عليه يف دار الطاغية كلها 91عشرين ميال )و  احد
لواردين اليها، وهذه املدينة )سان لورنثو( فيها من املدارس الدينية ملختلف الطالب ا .من احلجارة الصلبة

وهذا االسكورايل كما يقول الغساين هو يف غاية الضخامة والعلو وارتفاع السمك يف اجلو وله من الناحية 
الباب الذي عن ميينها ويسارها لدارين  و  الغربية صورة من حجارة زعموا اهنا صورة الراهب لورينصو الرايل،

 ،محراء توضع علي كتفهم بقدر ما قرآه من علمهم وفنوهنمو  كبريتني للطلبة الفرايلية وعليهم عالمتان زرقاء
 ما شابه ذلك، كما يقرأون احلسابو  قراءهتم الفلسفة واللهوتو  وأيتون اليها من مجيع نواحي مدريد،
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والالتني عندهم مبثابة علم النحو عند العرب. وعلى الباب الكبري من التصاوير  ،اهلندسة بلسان الالتنيو 
 رسوم لألنبياء والقديسني.و  الكثري وقد وصف الغساين إبسهاب ما رآه من نقوشواملنحواتت الشئ 

وهؤالء الطالب يف داخل هذه املدارس يستخدمون آلة موسيقية آثناء اانشيدهم يسموهنا األربة 
(Harpe,Arpe،)  و( يسمون آلة للطرب تعرف االنكيطارةla guitarra)،  هي أصغر من العود الذي و

 عندان.
دارس يف االسكورايل أربعة عشر مدرسة، وكل مدرسة تشتمل على عديد من الغرف فوقها وعدد امل

يقابل هذه املدارس ابب كبري هي و  ؛تستخدم من قبل الطلبة، ويف هذه املدارس سقاية لكل واحدة منها
لكبري جبوار الدار البستان او  ابب الدار اليت يسكنها الطاغية يف الصيف حيث أييت ملدة شهر واحد فقط،

 يصطاد.و  يتنزه ،أيخذ فيها امللك راحته
الذخائر و  أدايهنمو  فيها علومهمو  ويف داخل الكنسية توجد خزائن الكتب، وقد مجعت من بالد خمتلفة

اليت هي موقوفة على الكنسية من عهد ابنيها، وال يقدر أحد على التصرف فيها إال ابلزايدة عليها؛ واىل 
زعموا اهنا احرتقت ابلنار مجيعا و  ،ئن كتب املسلمني من قرطبة واشبيلية وغريهاهذه اخلزانة كانوا نقلوا خزا

 فيما قبل اآلن يف عشرة اعوام.
وهذا االسكورايل عندهم هو من االمور اليت يعدوهنا يف بالدهم من االمور اهلائلة اذ ليس عندهم  

 كنيسة اخرى على شكلها من بناءاهتم أعظم منها.
 نساؤهم يف ذلك املوضع ".و  رايل دفن مخسة طواغيوقال:"ويف هذا االسكو 

اشبيلية وقرطبة، وقال:"قد ذكران و  وقد قارن الغساين هذا االسكورايل مبساجد املسلمني يف طليطلة
 اشبيلية يف حملها اذ كان عند رجوعنا من مدينة مدريد.و  أما طليطلة ،ذلك فيما يتعلق مبسجد قرطبة
هو أمر ملفت للنظر، و  اسي والغزال، دّون ذكر ملكتبة موالي زيدان،املكنو  واملالحظ هنا أن الغساين

 هلذا مل يرغبوا بذكر احتواء االسكورايل على صناديقها!و  ،فهل كانوا يتفاوضون عليها
 وكان امللك زيدان قد ورث عن والده املنصور الذهيب مكتبة قدمية جدا مجع فيها ذخائر الشرق

زادها ايضا؛ لكن احلال ال تبق على ماهو و  يقل عن ولع والده ابلكتب اهتمام موالي زيدان الو  ،الغربو 
ترك كل شئ وراءه، فلما فكر ان يستعيد بعض ما تركه مل يفكر اال و  عليه فثار عليه احد اقرابئه فهرب

فأمر أن  ،ابلكتب، فشحنها يف صناديق اىل اسفي لتشحن يف سفينة كانت ملكيتها الحد الفرنسيني
انتظر صاحب السفينة أن و  ؛انصاره وعصبة زيدان هناكو  د مراسي سوس حيث كان هوينقلها اىل اح

يدفع له حق الشحنة فلما طال عليه االمر هرب بسفينته عرض البحر فتعرض له قرصان اسباين وطارده 
فلما فتحت  ،لالستيالء على الصناديق، واستوىل يف النهاية على املركب الفرنسي واخذ هذه الصناديق

ففكر القرصان ان يهديها اىل فليب الثاين ألنه كان منهمكا ببناء الدير فوضعها ضمن  ،ها كتباوجدو 
اىل  3111ولكنها تقدر بني  –ال يعرف ابلضبط كم كانت جمموعة موالي زيدان و  ،حمتوايت املكتبة

 هي ما زالت موجودة ليومنا هذا.و  –كتاب على اختالف الرواايت   9111
 ذهب بعضها نتيجة هذا االمهال أو نتيجة عمل مقصود.و  يف هذه املكتبةوقد وقعت عدة حرائق 

ويفيدان الغزال هبذا الصدد انه شاهد جمموعة من االسرى املسلمني يقدر عددهم مبئيت مسلم بني 
بعضهم مات من احلزن و  االسكورايل، وقد كاثوا ثالث مائة فذهب بعضهم شهيدا أثناء هرهبمو  مدريد

هؤالء كانوا بقااي احملاربني الذين اسروا أثناء معركة و  ،هبم املقام وليس من يفتديهم على أهله، وقد طال
 اجلزائر.
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لكن املكناسي يذكر يف رحلته انه استطاع ان خيلص عددا من املوريسكيني وأييت هبم اىل مغرب 
 .وقد خصصت هلم دور للسكن وتكلف معيشتهم ،ليعيشوا مع اهلهم

 :املوريسكيون
كأنه يضع يدان على مواضع اجلالية و   على وجود املروريسكيني يف املدن اليت مر بهيؤكد الغساين

ويرسم لنا خارطة يضع عليها اشارات محراء  ،االندلسية املسلمة اليت يتواجد فيها هؤالء املسلمون االسارى
تواجد هذه العوائل  هذا يعين انه كان يعرف مسبقا انو  ليخربان ان العوائل املسلمة تتواجد يف هذه املناطق،

وعلى من أييت الحقا ان يعرف مكاهنم  ،ليس ابالمكان حتريرهم بسهولةو  يف هذه املدن يسبقى مدة طويلة
النه حيثما ذهب كانت السلطة أتيت هبؤالء االسرى  ،او على االقل ان يكون علي علم مبن بقي منهم

وهو نوع من التكرمي. وكانت هذه النقطة مبادرة  ،ليحييوا هؤالء الضيوف او املوفودين الدبلوماسيني املغاربة
 حسنة اضافة اىل اهنا معلومة جيدة للجنة تفقد احلقائق عن االسرى ان صح التعبري.

وكان من غريب ما شاهده الوزير الغساين يف مدينة أطريرة قال:"ومدينة اطريرة هذه هي مدينة بني 
 ،نساًء، ولقد شاهدان ابنتنيو  ب عليهم احلسن رجاالالكرب وجل اهلها من بقااي االندلس الغالو  الصغر

اجلمال والكمال، مل تر عيين يف مجيع ما و  االخرى بنت القاضي يف غاية من احلسنو  ،بنت حاكم البلد
ومها من بنات االندلس، ومن دم ملك غرانطة االخري  ،رأيت من بالد اسبانيا على سعتها أمجل منهما

 .(el rey chicoاملعروف عندهم ابلري شكو )
ولقد اخربين مبدينة مدريد رجل يسمى ضون ألونصو هذا هو رجل حسن االخالق حسن الشباب له 

مع و  ؛قبطاان على مجاعة من اخليل ،شجعاهنمو  معدود من فرسنهم ،قوة وشجاعة ن معروف عن النصارى
ديث عن االسالم يعجبه ما مسعه من احلو  هذا فهو مائل اىل من يلقاه من اهل االسالم، ويذكر نسبه

واهله، ولقد حدثين عن امه انه حيث محلت به اشتهت اكل الكسكوس، فقال هلا زوجها لعل هذا احلمل 
 الذي يف بطنك من صنف املسلمني، يدعبها اذ كانوا ال ينفرون عن نسبهم لعلمهم به.

يصلون على و  ادةيعلنون ابلشهو  هم يفرحونو  صبياانو  نساءً و  ولقينا مبدينة قالص من االسارى رجاال
فذكرانهم ووعدانهم ابخلري وان املنصور  ،سلم ويدعون ابلنصر لسيدان املنصور ابهللو  النيب صلى هللا عليه

 غري اتركهم".
وهي مدينة صغرية على شفر الوادي، وهبذا  –الغرب  –"ومن مدينة قرطبة اىل مدينة تسمى الكاريب 

وهم  ،حراثةو  اىل البساتني حتت املدينة واهلها اهل فالحة نواعري تصعد املاء من الواديو  الوادي دواليب
 .اىل البداوة أميل، وعلى هذا الوادي من جانبيه من املداشر والقرى ماال عدد له

ومن مدينة الكاريب هذه اىل مدينة تسمى اندوخر واحد وعشرون ميال وهي مدينة قدمية فيها أثر 
وعلى هذا الوادي بقرب املدينة قنطرة من عهد االسالم،  وهي على ضفة الوادي الكبري ايضا، ،احلضارة

 فالحة.و  اهل حراثةو  وبفحص هذه املدينة من الزايتني والغروس والبساتني وارض احلراثة مال حيصى،
" والغالب على عمارها اهنم :ويف مدينة اندوخار كان يعيض بقي بين سراج. يقول عن مدينة اندوخار

اوالد السراج الذي كانوا تنصروا على عهد السلطان ايب احلسن آخر ملوك  من بقااي االندلس وجلهم من
 ذلك فيما يزعمونه النصارى.و  غرانطة

وينقلون يف توارخيهم ان بعض اوالد ابن زكراي الغرانطيني بغرانطة كان وشي اىل امللك أبحد أوالد 
ى اوالد السراج الذين معه بغرانطة ذكر عنه ان له كالما مع زوجة امللك وخمالطة، فحنق امللك علو  السراج

وكان اوالد السراج يف ذلك العهد هم اقوى جيش املسلمني وبالدهم اندوخر  ،فقتل منهم مجاعة اعيان
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فحني بلغهم خرب من قتل  ،بيدهم ابقية بعد تغلب الكفرة على قرطبة واحوازها حياربون عليها ويذبون عنها
على يده وخرجوا من عنده قاصدين غرانطة فأغاروا عليها، قصدوا طاعية الوقت فتنصروا و  من ساعتهم

احوازها، وجل هؤالء املتنصرة الذين أبندوخر يعد من و  وحضورا بعد ذلك مع الطاغة يف حروب غرانطة
غري انه ال يعد عند النصارى مثل ماهلم من الكبرية اليت يتوارثها النصارى خلفا عن سلف  ،اكابر اهل البلد

اكثر ما هلم من هؤالء املتنصرة ان حيمل الصليب على كتب يرقمه يف و  لكندي وشبههما،مثل الدوكي او ا
 .فتلك هي عالمة االكابر منهم ،ثوبه

غريها مما ليست و  واخلطط اليت يتولوهنا بقااي هذا اجلنس املذكور هي الكتابة وحكومة البلدان والشرطة
املدن القواعد مثل اشبيلية و  او الوالية لالقاليم الكبرية ووالية شفيعة مثل التصرف يف احملال ،جاهة كبريةو  له

 وما شاكلها".
ويؤكد الغزال الصورة ذاهتا اليت رمسها لنا الوزير الغساين ليقول:" واهلها اهل حضارة وقد اخذوا نصيبهم 
 من احلسن ". واخربان ان الكثري منهم من بقية االندلس وال يستبعد ذلك الن اخالقهم ليست كأخالق

ويف ميلهم لالسالم وحمبتهم. وهناك قصبة للمسلمني رمحهم هللا. ومن مجلة فرحهم بنا واكرامهم لنا  ،الروم
حشو و  ( فيها زايدة على ما شاهدانه من قبل،fuegos artificialesوتعظيمهم ان هيئوا فرجة ابحملارق)

اعتذران و  فجازيناهم خريا ،م من االكرامكل حمرقة بعدة حمارق، وقد طلبوا منا املقام عندهم ليتداركوا ما فاهت
 سافران ليال".و  هلم

 طليطلة:
 ورافقهم مجاعة من اتباع امللك لزايرة طليطلة ،وخرج الوفد من مدريد يف اليوم االول من رمضان املبارك

كانت من حواضر االندلس، و  ،مشاهدة آاثرها االسالمية ومسجدها اجلامع فباتوا بقرية تسمى وشقةو 
فيها من و  ،لكنها اصبحت قرية متبدية على حد قوله ،نباهةو  هي دار علمو  ،ها علماء معروفونوخرج من

 ميال. 30بني طليطلة و  بينهاو  اآلاثر والبناء االسالمي بعض أثر مثل الباب الذي كان يدخل اليها
خنويث مير ايضا مبدينة آراو  ،(el Tajoيسمى طاخو)و  مث أييت على ذكر طليطلة والوادي املار هبا

 املنتزه املار الذكر.
ازقتها يتحدث الغساين الينا فيصفها اهنا ابقية من اايم املسلمني واثرها و  حيطاهناو  وعن اسوارها العالية

اثر حضاري، غري ان ازقتها ضيقة جدا ودورا مل تتبدل منذ العصر االسالمي، وقد شاهد النقوش العربية 
وقد غري النصارى بعض مالمح  ،جلامع من عجائب الدنيامسجدها او  املكتوبة يف السقف واحليطان؛

آلة و  فيها من تصاويرهم وصلباهنمو  املسجد الكبري من جوانبه زايدة يف الوسط بشبابيك من حناس اصفر
ابواب و  املوسيقى املسماة عندهم اوركان اليت يضربون هبا وقت صلواهتم مع الكتب اليت يقرؤهنا شئ كثري.

 .االتقان مسجد طليطلة يف غاية
ما احدث فيها و  مث حتدث عما موجود يف هذا املسجد من الذخائر والتحف، مث عن منارة املسجد

 قد احدث فيها التغيري.و  يف طليطلة اثر القصبة اليت كان يسكنها ملوك املسلمني،و  من تغري؛
تلفة حول هذه الواقعة حياول ان أييت ابلرواايت املخو  مث ان املؤلف يورد بعض احلوادث التارخيية القدمية

ما و  ،افتتاح املدن االندلسية الواحدة تلو االخرىو  او تلك خاصة فيما يتعلق ابجتياز طارق بن زيد البحر
 .وجده من خزائن ملوك القوط حىت وصوله اىل طليطلة
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كما يتناول عبور موسى بن نصري حينما مسع بتمكن طارق من بالد االندلس فقرر العزم على دخول 
الرض؛ لكنه مل يسلك الطريق نفسها بل حاول بدءًا ان خيتار لفنسه طريقا آخر غري الذي سلكه هذه ا

منها صار اىل لبلة و  خمدومه، فعرب من سبتة ومر بقرى ومدن حىت وصل اىل اشبيلية عرب قلعة زعواق
(Niebla( مث اىل ابجة )beja)  و( اكشونبةOsconoba)،  لتقى انتهى املطاف به اىل طليطلة حىت او

 بطارق.
قد أشار املؤلف اىل عدة اجلند الذين كانوا مع و  ،تسعنيو  وكان خروجه من مدينة تونس سنة ثالث

رجل من قريش والعرب وسائرالناس، وكان من كبار التابعني الداخلني مع  02111موسى يف العبور بـ
ىل أوهلم تنسب املدينة او  ،حنش بن عبد هللا الصنعاين )صنعاء الشام( و  موسى علي بن رابح اللخمي،

مث استقر به املقام يف  ،غريهاو  أما الثاين فقد بىن عدة جوامع يف أربريةو  ؛(Calatrabaاملعروفة بقلعة رابح)
 .مث حتول هذا املسجد اىل كاتدرائية املدينة اىل يومنا هذا .به دفنو  بىن هبا مسجدا جامعىو  سرقسطة

اب اليهود بقرب املدينة وقربه مشهور، كما اكد على ان ورواية اخرى اوردها املؤلف انه دفن عند اب
قد سار موسى ابجتاه خمالف حىت وصل اىل و  ،غريهمو  حيوة بن رجاءو  ،حنش كان مع علي بن أيب طالب

 (.Alicanteمدينة لقنت)

 مسجد الرايات:
ي بن املعتمد سبعني واربع مائة، أايم الراضو  قال حممد بن م زين:"وجدت يف خزانة ابشبيلية سنة احدى

سفرا صغريا من أتليف حممد بن موسى الرازي مساه بكتاب الراايت ذكر فيه دخول االمري موسى بن نصري 
عشرين راية منها رايتان ملوسى بن نصري عقد و  العرب فعدها نيفاو  وكم راية دخلت االندلس معه من قريش

دها امري املؤمنني الوليد بن عبد امللك على واالخرى عق ،له احدمها امري املؤمنني عبد امللك على افريقية
راية اثلثة البنه عبد العزيز الداخل معه؛ وسائر الراايت ملن و  ،افريقية أيضا، وما يفتحه وراءها اىل املغرب

 .من قواد العرب ووجوه العمال، وذكر فيه سائر البيواتت ممن دخل دون رايةو  دخل معه من قريش
هد الكرمي كان يف املوضع الذي فيه مسجد الراايت يف اجلزيرة اخلضراء وقيل ان اجتماعهم هلذا املش

 كتاب الراايت.وهبا مّسى الرازي كتابه بـ  ،يف ذلك اليوم
جند ذلك يف النص الذي و  ؛خمتصر التاريخوهذه الرواية ينقلها عن عبد امللك بن حبيب يف كتابه 

 ملسمى:نشره العالمة االسباين جاينجوس لكتاب حولية الرازي ا
La cronica del Moro Raziz  لكن الغريب يف الرواية ان و  ،0253الذي نشره يف مدريد سنة
املؤلف يورد الرواية الثانية عن مكان عبور و  ،هي تقابل طنجةو  اجتماع موسى كان يف اجلزيرة اخلضراء،

 موسى مث جواز سبتة!!
مسى بذلك ابسم  ،يعرف جببل موسىيقول: والذي يقابل جبل الفتح من بالدان هو جبل بليانوش و 

هي و  ،أشجارها ابقية اىل اآلن تدل على مكانتهاو  احليطانو  مدينة كانت به قدميا وقد بقي هبا أثر اجلدران
ويف غرب بليونوش عيون مياه عذبة تعرف قدميا بعني احلياة،  .مقدار ما بينها  حنو ميلنيو  يف غرب سبتة

 ها اخلضر عليه السالم.زعموا اهنا عني احلياة اليت شرب من
 وتنتهي الرحلة ابنتهاء احلوادث التارخيية اليت مت هبا فتح املسلمني جلزيرة االندلس.
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 وق التأليف يف النشر الصحفي حق

 ظم الصحفيةحبث يف الن

 الدكتور وائل عزت رفعت

 ة   . املقدم1
لقد جاء االهتمام العاملي حبقوق التأليف ومحايتها متزامنًا مع التطورات اليت شهدهتا العديد من 
اجملتمعات يف عاملنا املعاصر، وكان حلاالت اخللق واألبتكار للعقل األنساين يف الثقافة والعلوم واملعارف، 

ليف والنشر نتيجة ذلك، الدافع الرئيس للدول اليالء هذا املوضوع مايستحقه من وانتشار حركة التأ
اهتمام لصيانة حقوق مواطنيها فيما يبدعون ويبتكرون يف اجملال الفكري.. ومن هنا جاءت التسمية 

 )اصطالحاً( بـ )امللكية الفكرية(. 
ادس عشر والثامن عشر على مستوايت أن امللكية الفكرية قد ظهرت يف الفرتة الواقعة بني القرنني الس

ومراحل خمتلفة، وكانت هتدف اىل أتمني حقوق املبدعني واملخرتعني اخلاصة املرتتبة على استخدام اعماهلم 
 وخمرتعاهتم.

وتنطبق هذه امللكية على مواضع غري مادية تتمتع قانواًن أبستقاللية انشئة عن الوضع القانوين لـ 
ند اليه. وكان لنشأة الصحافة احلديثة املنتظمة يف اوراب يف القرن السادس عشر )الداعم املادي( الذي تست

وأزدايد واتئر النشر والطباعة، يف الكتب واملطبوعات عموماً، مع التطورات األقتصادية والصناعية 
تكوين  واملتغريات األجتماعية، األثر الكبري يف األهتمام هبذه امللكية ومحاية حقوقها، وهذا ما دفع اىل

 منظمات وهيئات دولية تعىن هبذا املوضوع.
ويف ضوء ما تقدم... تتأتى أمهية هذا البحث وما يتضمنه من تساؤالت عن هذه احلقوق وأحكامها 
وسبل محايتها، وعلى وجه اخلصوص، ما يتعلق منها ابلنشر الصحفي مع مالحظة أحكام التشريع العراقي 

 (. 0170لسنة  3ة حق املؤلف رقم يف هذا اجملال، إالوهو )قانون محاي
تتضمن هذه الدراسة ثالثة مباحث رئيسة، تناول املبحث األول منها معىن )احلق( يف اللغة والشرع 
والقانون كمدخل متهيدي للموضوع، أما البحث الثاين فقد انقش جممل ما حييط حبقوق التأليف وامللكية 

صنفات( وأشكال احلماية القانونية عليها، فيما كرس املبحث الفكرية وما ينتج عنها من اعمال ابداعية )امل
الثالث مضمونه لدور هذه احلقوق يف جمال العمل والنشر الصفي، وهو بال شك، جانب مهم ضمن أفاق 

 هذه احلقوق وسعتها. 
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 املبحث األول

 يف معنى )احلق(
 د . متهي0
ق( وما يعنيه يف اللغة والشرع قبل اخلوض يف تفاصيل البحث نرى ضرورة التوقف عند لفظ )احل 

 والقانون، لكونه ميثل ركناً جوهرايً يف سياق وجمرايت البحث.
 ة  . يف اللغ0
ان لفظ )احلق( لفظ مستقر يف اللغة، كثري اجلراين عل األلسنة واألقالم، احلق مجع حقوق، وهو  

وحق األمر حيق  ،(3)على اكثرهم( )لقد حق القولو ،(0)نقيض الباطل، قال تعاىل )والتلبسوا احلق ابلباطل(
اه  . وهو يف هذا يعين الثبوت واملطابقة للواقع يف معن(3)وحيق )بكسر احلاء وضمها( حقًا وحقوقًا وثبت 

 ام.  الع
وحتقق عنده اخلرب أي صح. وحقق قوله وظنه حتقيقًا أي صدق. فاحلق هو )العدل، الصدق، البني  

اه  ، املسوغ حبسب الواقع( وإذا اضيف احلق اىل املصدر كان معنالواضح، الواجب الذي ينبغي أن يطلب
 ه. ل وج ى أكم ه عل ان

 م.. اىل آخره  ب، قوي  م، مصي صواب مستقي :ي ويعن Rightق   احل :ة ة األجنليزي ي اللغ وف
 رع . يف الش1
على األحكام اليت الشريعة هي ما شرع هللا لعباده والظاهر املستقيم من املذاهب، ويطلقها الفقهاء  

سنها هللا سبحانه لعباده ليكونوا مؤمنني عاملني صاحلني سواء أكانت متعلقة ابألفعال أم ابلعقائد أم 
 (9)ابالخالق، ومن الشريعة هبذا املعىن أشتق )شرع( مبعىن أنشأ وسن قواعدها 

م مل يعنوا بذكر حد أو يشري االستاذ علي اخلفيف ان )فقهاء االسال (5)يف كتابه القيم )احلق والذمة( 
رسم للحق، وكأهنم رأوه واضح املعىن فأسغنوا عن تعريفه( مث ميضي مستطرداً القول ان )أستعمال احلق كثري 
متنوع، وإن انواعه متعددة خمتلفة، فأنه يتنوع اىل حق مايل وحق أديب وحق خلقي وحق أجتماعي، ورمبا  

اىل بيان املراد به يف هذا العلم فقالوا إن احلق )حكم  كان هذا هو ما دعا بعض الكتاب يف علم األصول
يثبت(. وبعد ان ينتقد هذا التعريف، يشري اىل أن احلق يطلق يف لسان الشرعيني على كل مصلحة أو 
منفعة أو فائدة )مادية أو أدبية( خيتص هبا مستحقها دون غريه، وأن هذا األختصاص جيب ان يكون 

عتبار عرف احلق أبنه )مصلحة مستحقه شرعاً(. ولتوضيح ذلك جيب ان يكون مقرراً شرعاً، ووفق هذا األ
ذه املصلحة  ون ه مصلحة مستحقة تتحقق هبا فائدة مالية أو أدبية وال ميكن ان يكون ضرراً، والبد أن تك

 أو الفائدة لصاحب يستحقها وخيتص هبا. 

                                                 
 البقرة – 93اآلية  _0
 يس – 7اآلية  _3
 099، ص 0122عة الثالثون / دار املشرق. بريوت املنجد يف اللغة والعلوم / الطب _3
 .30، ص 0177د. حممد سالم مدكور / مناهج األجتهاد يف األسالم / جامعةالكويت / الكويت  _9
د. القطب حممد القطب طبلية / .وأنظر كذلك 013، ص 0195علي اخلفيف / احلق والذمة / القاهرة  _5

 .1، ص 0176الطبعة االوىل، القاهرة  دراسة مقارنة / –األسالم وحقوق األنسان 
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 ون   . يف القان5
 تدم بشأهنا اجلدل الفقهي، فاألستاذان أن فكرة احلق هي من اكثر املواضيع اليت حي 

عبد الرزاق السنهوري وأمحد حشمت يران )انه الميكن تصور وجود قواعد قانونية إال اذا كان هناك 
جمتمع يدخل افراده يف روابط، كما انه ال ميكن ان توجد الروابط، وهي تتمثل يف شكل حقوق وواجبات، 

. ورغم ان الغالبية (6)يقوم على محايتها من كل اعتداء يقع عليهاوحترتم إال اذا وجد القانون لينظمها ول
العظمى من الفقهاء ال تنكر وجود فكرة احلق، إال أهنم مل يتفقوا على اجتاه واحد يف تعريفها، وان 
األختالف يف تعريف فكرة احلق يتأتى من اختالف وجهات النظر يف شأن طبيعة احلق، وقد حددت هذه 

. فيما ذهب (7)اىل زوااي خمتلفة مثل صاحب احلق، وموضوعه، والغرض منه او كليهما معا الطبيعة استناداً 
 .(2)االستاذ السنهوري يف تعريف بكونه )مصلحة مادية أو أدبية حيميها القانون(

ولعل أوضح تعريف للحق حييط مباهيته هو الذي فضله الدكتور عبد هللا مصطفى والذي يقضي أبن  
 .(1)اص مبنفعه مادية او معنوية ص األختص ي جيعل للشخاحلق هو وضع شرع

 . عناصر احلق 8
يف ضوء ماتقدم يتبني ان للحق ثالثة عناصر هي الشخص واملوضوع، واملصدر، وهذا ما سنوضحه  

 :على النحو اآليت
 ص  . الشخ2 
 . الشخص عنصر أساس يف احلق ألنه صاحبه، والبد لكل حق من صاحب 

ية القانونية ال يعين )األنسان( حتديداً، الن مفهوم )الشخصية القانونية( أوسع أن الشخص من الناح
 من مفهوم )األنسان(.

. (01))الشخص املعنوي(و )الشخص الطبيعي( :أن )الشخص( ابملعىن القانوين ينقسم اىل نوعني
أي يكون له )مركزاً  والشخص الطبيعي هو األنسان الذي يعتربه القانون قاباًل للتمتع ابلشخصية القانونية،

قانونياً( أو )أهلية قانونية( وهذه الشخصية لألنسان تبدأ بتمام الوالدة حيًا وتنتهي بوفاته. أما الشخص 
املعنوي، فهو أية جمموعة من األموال او األفراد اليت يعرتف هلا القانون بقدرة التمتع ابحلقوق وحتمل 

                                                 
د. أمحد حشمت أبو ستيت / أصول القانون أو املدخل لدراسة القانون،  –د. عبد الرزاق السنهوري  _6

 .303، ص0191القاهرة 
 .337، ص3113د. رايض القيسي / علم أصول القانون / بيت احلكمة، بغداد  _7
 .303أبو ستيت / مصدر سابق، صد. أمحد حشمت  –د. عبد الرزاق السنهوري  _2
وانظر كذلك: د. القطب حممد . 017، ص0116د. عبد هللا مصطفى / علم أصول القانون / بغداد  _1

 .79القطب طبلية / األسالم وحقوق األنسان / مصدر سابق، ص
 اآليت:  0150( لسنة 91( من القانون املدين العراقي رقم )97نصت املادة ) _01

 ية هي:)االشخاص املعنو  
أ. الدولة. ب. األدارات واملنشآت العامة اليت مينحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة  

ابلشروط اليت حيددها. جـ. احملافظات والبلدايت والقرى اليت مينحها القانون شخصية ابلشروط اليت حيددها. د. 
لشروط اليت حيددها. هـ. األوقاف. و. الشركات التجارية الطوائف الدينية اليت مينحها القانون شخصية معنوية اب

واملدنية إال ما استثىن بنص يف القانون. ز. اجلمعيات املؤسسة وفقاً لألحكام املقررة يف القانون. حـ. كل جمموعة 
ة من األشخاص واألموال مينحها القانون شخصية معنوية(. وقد تعددت التسميات يف األنظمة القانونية املختلف

 مثل )األعتباري، القانوين، القضائي، األديب، األفرتاضي(.
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. وتنتهي (00)قانون مركزًا قانونيًا أو شخصيه قانونية مستقلةاأللتزامات، أو بعبارة أخرى اليت مينحها ال
الشخصية القانونية للشخص املعنوي لعدة أسباب، فأذا حققت الشخصية املعنوية هدفها كما لوكانت قد 
أتسست لفرتة معينة كاجلمعية اليت ئوسس ألغراض انسانية كاألغاثة، وقد تنتهي لعجزها عن حتقيق 

أو غري مالية، أو تكون هنايتها أبنقضاء املدة اليت حددهتا ملمارسة نشاطها كالشركة  اهدافها ألسباب مالية
 .(03)اليت تؤسس ألجناز عمل، أو تتم تصفيتها ألسباب عديدة

 . موضوع احلق 0 
موضوع احلق، أو حمله، هو الشئ، واملقصود ابلشئ هو كل ما ال يعد شخصًا ويكون له كيان ذايت  

سواء كان ماداًي يدرك ابحلس أو معنواًي ال يدرك إال ابلتصور مثل املصنفات منفصل على األنسان، 
 الفكرية واألخرتاعات والعالمات واألمساء التجارية.

 . مصدر احلق 0 
األصل ان القانون مصدر جلميع احلقوق، وقد يكون مصدرًا مباشرًا هلا أو مصدرًا غري مباشر.  

 مدلوالً قانونياً. و  مال واألحداث معىنفالقانون هو الذي يكسب الوقائع واألع
 الواقعة القانونية وكذلك التصرف القانوين.  :وتتمثل مصادر احلق يف مصدرين رئيسني مها 
والواقعة القانونية هي كل عمل مادي أو اختياري، يرتب القانون عليه اثرًا قانونيًا مثل انشاء حق أو  

 د األرادة.نقله أو تغيريه أو زواله دون إعتبار لوجو 
اما التصرف القانوين فهو إظهار األرادة اليت يقصد هبا انشاء احلقوق أو تغيري نطاقها أو القضاء  

عليها على حنو حيرتمه القانون ويقره، وهبذا يتميز التصرف القانوين أبرادة الشخص املوجهة لغرض معني 
 .(03)من جهة، وبتسليم القانون هبا من جهة أخرى

 اني املبحث الث

 ف وق التألي  حق
 د  . متهي7
العامة او األفكار اليت تراود املؤلف عند الشروع مبؤلفه، مبثابة املادة األولية يف  تعد جمرد الفكرة 

املوضوع الذي يبغيه، ومتثل هذه اخلطوة املرحلة األوىل من مراحل عملية اخللق الذهين ومعاانهتا حىت 
نح األفكار اجملرده أيه محاية، وذلك ألن، األفكار اجملردة هي ملك تتكامل هلا عناصر الوجود، والقانون المي

اجلميع وال ميكن ألحد أن يدعي لنفسه فكرة معينة ما مل يرتمجها اىل عمل مادي ملموس وأبسلوب مبتكر 
 مقرون به، وعند ذاك فقط ختضع تلك األعمال للحماية القانونية.

                                                 
 .393د. رايض القيسي / علم أصول القانون / مصدر سابق، ص _00
كلية   –د. منذر عبد احلسني الفضل / املدخل للعلوم القانونية / جامعة املوصل  –د. جعفر الفضلي  _03

 .015 – 021، ص 0127القانون والسياسة، املوصل 
 زيد أنظر: للم _03

 .503، ص0170د. حسن كريه / املدخل اىل القانون / األسكندرية  
 .395 – 393د. رايض القيسي / علم أصول القانون / مصدر سابق  
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 0192كانون األول   01لصادر عن األمم املتحدة يف وقد أكد االعالن العاملي حلقوق االنسان ا 
( على أن )لكل فرد احلق يف محاية املصاحل األدبية 3الفقرة  – 37على هذه احلقوق، اذ نص يف املادة )

 . (09)واملادية املرتتبة على انتاجه العلمي أو األديب أو الفين(
 . مادة احلماية )املصنف( 6
ؤلف أبشكاله املختلفة واملتمتع ابحلماية وفق أحكام القانون بـ يسمي املشرع العراقي العمل امل 

 . (05))املصنف(
العراقي املصنفات احملمية، واليت يكون مظهر  (06)(0170لسنة  3حيدد )قانون محاية حق املؤلف رقم 

 :( منه على3التعبري عنها ابلكتابة أو الصوت أو التصوير أواحلركة وكما اوضحت املادة )
 املكتوبة.املصنفات  .0
 املصنفات اليت تلقى شفوايً كاحملاضرات والدروس واخلطب واملواعظ. .3
 املصنفات الداخلة يف فنون الرسم والتصوير ابخلطوط أو ابأللوان أو احلفر أو النحت أو العمارة. .3
 املصنفات املسرحية واملسرحيات املوسيقية. .9
 ايً لألخراج.املصنفات اليت تؤدى حبركات أو خطوات فنية وتكون معدة ماد .5
 املصنفات املوسيقية سواء اقرتنت أبلفاظ أم مل تقرتن هبا. .6
 املصنفات الفوتغرافية والسينمائية.  .7
 املصنفات املعدة لالذاعة والتلفزيون. .2
 اخلرائط واملخططات واجملسمات العلمية.  .1

 التالوة العلنية للقرآن الكرمي. .01
ا أن تتميز بطابع األبتكار، إال ان القانون مل ولكي تتمتع هذه املصنفات ابحلماية املطلوبة، عليه 

يوضح املعايري أو األسس اليت يعتمدها يف حكمه على املصنف، كونه مبتكرًا أو غري مبتكر، ولكنه منح 
احلماية ملن يقوم بتعريف املصنف أو ترمجته أو مراجعته أو بتحويله من لون من ألوان اآلداب والفنون 

من قام بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو ابلتعليق عليه أو فهرسته والعلوم اىل لون آخر، أو 
أبي صورة تظهره يف شكل جديد مع عدم األخالل حبقوق مؤلف املصنف األصلي. على ان حقوق 
مؤلف املصنف الفوتغرايف ال يرتتب عليها منع الغري من التقاط صور جديدة للشئ املصور ولو أخذت 

 (. 9ديدة من ذات املكان ويف ذات الظروف اليت أخذت فيها الصورة األوىل )املادة هذه الصورة اجل
من جانب آخر، فأن القانون العراقي قد استثىن بعض املصنفات من مبدأ احلماية وقد امجلتها املادة 

 ( وهي: 6)
 املصنفات اليت تضم مصنفات عدة كمختارات الشعر والنثر واملوسيقى. .0
 اليت آلت اىل امللك العام.جمموعات املصنفات  .3

                                                 
 أنظر نص االعالن العاملي حلقوق األنسان يف: _09

 .3، بغداد، ص35/6/3113الصادر بتأريخ  00جريدة الصباح / العدد  
مصدر لفعل )صنف( وصنف الشئ صريه اصنافًا لتمييزه عن بعض، وقد أستخدم  :معناه يف اللغة هو _05

)اصطالحاً( للتعبري والداللة عن كل إنتاج أو إبداع ذهين، وضمن هذا املعىن تستخدمه التشريعات العربية 
 .0159ة  لسن 359م  قانون محاية حق املؤلف املصري رق :اخلاصة حبقوق التأليف، منها

 بغداد. 0170/  0/  30الصادر بتأريخ  0157جريدة الوقائع العراقية / العدد :نون يفانظر نص القا _06
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 األنظمة واألتفاقات الدولية واألحكام القضائية.و  جمموعات الواثئق الرمسية كنصوص القوانني .3
 ان سبب هذا األستثناء يعود لطبيعة هذه املصنفات كوهنا مكرسة للصاحل العام ويف متناول اجلميع. .9

 ة )املؤلف( وع احلماي . موض9
العراقي، هو الشخصية الذي ينشر املصنف منسواًب اليه سواء كان بذكر أن املؤلف يف نظر القانون  

أمسه على املصنف أو أبية طريقه أخرى، اال اذا قام الدليل على عكس ذلك، ويسري هذا احلكم على 
(. وهذا يعين ان 3/ ف  03االسم املستعار بشرط إال يقوم ادىن شك يف حقيقة شخصية املؤلف )

العنصر األساس يف اضفاء الصفة القانونية على املؤلف وابلتايل تتمتع حقوقه حصول عملية النشر هي 
يف ضرورة التعبري عن األنتاج الذهين للفرد بوسائل التعبري املتنوعة  ومع األميان بصواب هذا املبدأ ابحلماية،

ف بـ لغرض اكتسابه الشرعية يف توجهه حنو اجلمهور، إال ان الباحث يرى أن التعريف اعاله يتص
)العمومية( يف حماولته حتديد الشخصية القانونية للمؤلف، فاملوضوعية تقضي ان عناصر مهمة من 
املفروض ان تكون موجودة عند املؤلف ومعربًا عنها يف النظرة القانونية اليه، ومنها على سبيل املثال، 

 االحساس األصيل يف التعبري مث القدرة على اخللق واألبداع. 
لك، جيدر القول ان تعبري )الناشر( ال يعيت ابلضرورة ان يكون هو املؤلف، فغالبًا ما فضاًل عن ذ 

حيصل ان املطبوع مؤلفًا من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص، بينما اجلهة القائمة على نشره تكون 
 ا. وق بينهم ي احلق ال ف ذا احل ر، وك ص آخ ى شخ ة أو حت جهة أخرى كدار نشر أو مؤسس

 :انون املؤلفني اىل التصنيف اآليتيصنف الق
 :املؤلف املنفرد -2

ويقصد به املؤلف الذي يقوم وحده بعملية التاليف ومتتعة ابحلماية القانونية دون مشاركة شخص آخر 
فيها، مثل كاتب الرواية او الشاعر او الناقد او الباحث يف خمتلف جماالت املعرفة، وضمن هذا السياق 

( من القانون انه 9رتجم او احملور او امللخص الغراض متتعهم ابحلماية، اذ تشري املاده )ينظر القانون اىل امل
يتمتع ابحلماية من قام بتعريب املصنف او ترمجته او شرحه ابي صورة يظهر يف شكل جديد مع عدم 

 االخالل حبقوق مؤلف املصنف االصلي.
  :املؤلف املشارك -3

اتليف املصنف، الذي حيوي جمهودهم الفكري، وهؤالء مبوجب ويعين قيام اكثر من شخص واحد يف 
 :القانون يكونون على نوعني

النوع االول: املؤلفون املشاركون الذين ال ميكن فصل كل منهم يف العمل املشرتك، وفيهم اوضحت 
( من القانون انه اذا اشرتك عدة اشخاص يف اتليف مصنف حبيث ال ميكن فصل كل منهم يف 35املاده )

العمل املشرتك يعدون مجيعا اصحاب املصنف ابلتساوي فيما بينهم، اي ان عمل مؤلف هو جزء ال يتجزأ 
ى  ة عل وق املرتتب رة احلق م مباش ف وهل اب املصن من عمل مجيع املؤلفني املشاركني، الذين يعدون مجيعا اصح

 ك. ذل
( 36 العمل املشرتك، وتشري املادة )املؤلفون املشاركون الذين ميكن فصل كل منهم يف :النوع الثاين

فيهم ابهنم اذا اشرتك عدة اشخاص يف اتليف مصنف حبيث ميكن فصل دور كل منهم يف العمل املشرتك،  
 كان لكل منهم احلق يف االنتفاع ابجلزء الذي ساهم به.
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  :مؤلفو املصنف اجلماعي -0
شخص طبيعي او معنوي بدون ان ويقصد هبم قيام عدد من االشخاص بعملية التاليف بتوجيه من 

تكون هلم حقوق احلماية، الىت تقتصر على الشخص املوجه، ومثال ذلك قيام مؤسسة او شركة او جهة ما 
بتكليف عدد من املؤلفني ابعداد مصنف، كان يكون كتااًب او حبثًا او فلمًا او برانجمًا فنياً، وينشر للرأي 

( يعد الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي وجه 37أوضحته املادة )وكما العام منسواًب هلا، وطبقًا لذلك، 
 ونظم ابتكار املصنف مؤلفاً ويكون له وحده مباشرة حقوق املؤلف.

 :املؤلفون يف املصنف الفين -1 
تتطلب هذه األعمال جمهودًا كبريًا وأشراك جمموعة من األشخاص يف عملية األنتاج، ولذلك اسبغ 

 التأليف على بعض العاملني يف املصنف فضاًل عن كاتب النص األصلي، وكما القانون صفة )الشريك( يف
ل  ون ك ة أو التلفزي د لالذاع ف املع ( يعد شريكًا يف أتليف املصنف السينمائي أو املصن30جاء يف املادة )

 ن: م
 مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة املكتوبة للربانمج. -أ 
 ديب املوجود بشكل جيعله مالئماً.من قام بتحرير املصنف األ -ب 

 مؤلف احلوار. -ج
 ا خصيصاً هلذا الغرض. واضع املوسيقى اذا قام بوضعه -د
 ف. ق املصن رية لتحقي املخرج اذا بسط رقابة فعليه وقام بعمل اجيايب من الناحية الفك - ه

األنتاجية كاملمثلني وبناء على ذلك، فأن املشرع قد استبعد عن املذكورين عناصر مهمة يف العملية 
واملصورين وألمهيه دورهم يف العمل املنتج، فاألفضل مشوهلم ابلنص اعاله تثمينًا جلهودهم وملا يضفونه من 
ابداع على املصنف، وخاصة املمثلني االساسيني يف الفلم السينمائي والعمل التلفزيوين أو الربانمج 

 االذاعي.
للمصنف السينمائي أو االذاعي او التلفزيوين ومتتعهم حبقوق  اما املنتجون فقد عدهم القانون انشرين

 (.39الناشر استناداً حلكم املادة )
وضمن هذا االعتبار ايضاً، خص القانون الفنان )املؤدي( حبمايته انطالقًا من دورة يف إضفاء 

بداع، وعليه نصت اللمسات والعوامل األجيابية ألجناح املصنف، وذلك فيما يقدمه من أساليب األداء واأل
( على انه )يتمتع املؤدي ابحلماية ويعترب مؤداًي كل من ينفذ أو ينقل اىل اجلمهور عماًل فنيًا من 5املادة )

وضع غريه سواء كان هذا األداء ابلغناء أو العزف او االيقاع او األلقاء او التصوير أو الرسم او احلركات او 
 خالل حبقوق مولف املصنف االصلي(.اخلطوات او ابيه طريقه اخرى مع عدم اال

 ف  ليوق التأ د حق حتدي. 22
تنصب هذه احلقوق على النتاج الذهين للمؤلف كحصيلة ومثره جلهده األبداعي املنسوب اليه منذ 
والدته وأبي شكل تعبريي كان، ولكن ال بد أن نتساءل اواًل عن ما هية هذه احلقوق وطبيعتها ؟ 

حقوق األبتكار، تعد من احلقوق املستحدثه يف دائرة القانون، فقد برزت وأبختصار شديد نقول، ان 
امهيتها نتيجة تطور العلم واألداب والفنون وتطور وسائل نقلها اىل اجلمهور، لذلك فان الفقه مل يستقر 
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على رأي واحد يف حتديد طبيعة هذه احلقوق، وقد اسهم يف هذا األختالف تباين النزعات الفكريه وظهور 
 .(07)ة ملذاهب اليت نظرت اىل طبيعة حق املؤلف نظرات متباينه اتثرت بظروف اجملتمع ومنطق النزعا

)ثنائية حق املؤلف( فاألول يشري اىل ان طبيعة و ومن ابرز تلك املذاهب مذهبا )وحدة حق املولف(
ضًا بـ )أزدواجية حق هذا احلق هي واحده سواء يف جانبها املعنوي او املايل، اما املذهب الثاين ويسمى اي

املؤلف( فهو يقوم على األعتقاد ابنه يضم نوعني من احلقوق يستقل أحدمها عن األخر متامًا مها احلق 
املعنوي واحلق املايل، فاحلق املعنوي يتعلق بشخص املؤلف النه نتاج فكره وابداعه ويظهر جليًا يف ابوته 

ادة املالية من نتاجه وهو منفصل عن شخص املؤلف، ألفكاره، بينما حق املؤلف املايل ينحصر يف األف
ويظهر إىل عامل الوجود جمسداً على ذلك، وقد القى هذا األجتاه جناحاً يف الفكر القانوين املعاصر ابلشكل 
الذي حدا ابلبعض اىل القول أبن الفقه املعاصر يف جمموعه قد اجته اىل تكييف ذلك احلق أبنه نوع خاص 

 .(02)مع بني حقني خمتلفني مها احلق املعنوي واحلق املايل(ذو طبيعة مزدوجة جت
اما نظرة املشرع العراقي اىل هذه احلقوق، فهي تقوم على ان حق املؤلف هو )مال معنوي( يرد على 

اليت  0150لسنة  91( من القانون املدين العراقي رقم 0/ الفقره  71شي غري مادي، استناداً اىل )املاده 
األموال املعنوية هي اليت ترد على شئ غري مادي كحقوق املؤلف واملخرتع والفنان(. نصت بوضوح ان )

فاحلق هنا، هو حق معنوي، غري ان املشرع املذكور حنى منحاً آخر يف تعامله مع هذه احلقوق عند تشريعه 
ن قانون حق املؤلف، موضوع البحث، اذ عدها طبيعة ثنائية حتوي حقني معنوي ومايل وكما عربت ع

اذ نصت على ان )للمؤلف وحده حق تقرير نشر  0170( من القانون الصادر سنة 7ذلك املادة )
مصنفه ويف تعيني طريقه هذا النشر، وله ايضاً احلق يف االنتفاع من مصنفه ابية طريقة مشروعة خيتارها، وال 

 جيوز لغريه مباشرة هذا احلق دون اذن سابق منه او ممن يؤول اليه هنا احلق(. 
 :وبناء على ما تقدم، ميكن تبيان هذه احلقوق من خالل احملورين التاليني

  ةدبية او األاحلقوق املعنوي .22
وهي حقوق لصيقة بشخصية املؤلف ال جيوز التنازل عنها أو التصرف فيها، فهي حق كل انسان يف 

مؤلف، وبظهور ذلك أن يفكر ويبتكر وينتج، وأن يعرب هذا األنتاج الذهين عن التكوين الشخصي لل
  :األنتاج اىل عامل الوجود يبدأ سراين هذه احلقوق، واليت تضم

 حق تقرير النشر  -أ
وأييت يف مقدمة هذه احلقوق، وذلك لكونه ركيزة للحقوق األخرى، وهذا احلق يتمتع به املؤلف 

( انفاً، اما يف 7ة )وحده، فهو الذي يقرر نشر أنتاجه الذهين ومكان وطريقة هذا النشر، استنادًا للماد
 ون. ( من القان02ل هذا احلق اىل ورثته مبقتضى املادة ) د ذاك ينتق حالة وفاة املؤلف قبل نشر انتاجه فعن

 ون. ن القان ( م02 ورثته مبقتضى املادة )اىل
ان حق املؤلف هذا، يعين حقه يف التصريح أبن  حق نسبة املصنف اىل مؤلفه ورفع األعتداء عنه -ب 
 ه وخلقه وحامالً امسه أو أمساً مستعاراً له. ن انتاج  و م نف الظاهر للوجود هاملص
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  حق تعديل املصنف -ج
ان املؤلف وحده وبعد نشر مصنفه، قد جيد نفسه مضطراً اىل مراجعته واجراء بعض التعديالت عليه، 

 ألجتاهات. سواء كانت بسيطه أو جوهرية، ومبا يالئم وواقع التغيري يف القيم واألفكار وا
 املالية احلقوق  .20

أن احلق املايل هو احلق الثاين للمؤلف على انتاجه الذهين، ويعرب هذا احلق عن الصلة املالية القائمة 
بني املؤلف صاحب األبتكار وبني مصنفه، وهو األثر العلمي أو األديب أو الفين، ذلك ان من العدل 

يًا من هذا احلق عن طريق متكينه من األستثمار بثمار اعطاء كل صاحب خلق ذهنه فرصة األفادة مال
فكره عند عرضها على اجلمهور يف صورة احتكار استغالل انتاجه مبا يعود عليه ابملنفعة أو الربح 

 .(01)املايل
  :ن مها ويتميز هذا احلق بسمتني مهمي

 ع  ق مان ه ح . ان2
فه وابلطريقة اليت خيتارها وتتفق وطبيعة اي ان قيام هذا احلق مناط ابملؤف وحده يف استغالل مصن

املصنف ومنع األخرين من أستعمال هذا احلق مادام لن يصدر منه اذن فيه، وبعد وفاة املؤلف حيق لورثته 
( اليت اوضحت أن )لورثة 01مباشرة مجيع احلقوق املاليه اليت كان مورثهم يتمتع هبا، وذلك مبقتضى املاده )

 اشرة حقوق االنتفاع املايل(. املؤلف وحدهم احلق يف مب
  :ة( دة احلماي ت )م ق مؤق ه ح . أن0

اي انه يتسم بطابع التوقيت وانتهاؤه مبوعد حمدد، وقد حدد القانون العراقي مده التمتع حبماية هذا 
( حيث نصت على )مع عدم 31القانون خبمس وعشرين سنة، وقد أوضحت ذلك بشكل مفصل املاده )

دة التاسعة من هذا القانون تنقضي حقوق األنتفاع املايل املنصوص عليها يف املادة األخالل حبكم املا
السابعة والثامنة والعاشرة منه مبضي مخس وعشرين سنة على وفاة املؤلف على أن التقل مدة احلماية يف 

نمائية جمموعها على مخسني سنة من أتريخ نشر املصنف، على انه ابلنسبة للمصنفات الفوتغرافية والسي
اليت يقتصر فيها على جمرد نقل املناظر نقاًل آليًا تنقضي هذه احلقوق مبضي مخس سنوات تبدأ من اتريخ 
وفاة اخر من بقى حيًا من املشرتكني، فأذا كان صاحب احلق شخصًا معنواًي عامًا أو خاصًا أنقضت 

 حقوق األنتفاع املايل مبضي ثالثني سنه من اتريخ أول نشر للمصنف(. 
  :ن خالل ما تقدم، يبدو جلياً أن هذه احلقوق ترتكز يف األمور التاليهم
  .حق املؤلف يف األنتفاع من مصنفه يف ان يطبعه ويذيعه وخيرجه وان جييز ذلك للغري 
  حق اعادة الطبع ملرات متتالية 
  .حق ترمجة املصنف ونشره بلغة اخرى 
  ة   ة واسط ور أبي ى اجلمه ه ال سيقي علنًا او نقلحق املؤلف يف أن جييز عرض مصنفه التمثيلي او املو

 ت. كان

  حق املؤلف يف األنتفاع من اعماله املكرسه للربامج األذاعية والتلفزيونية واجلوانب األخرى كاألغاين
 والتسجيالت على األسطواانت واألشرطه وغريها. 

 .973ون / مصدر سابق، ص د. حسن كريه / املدخل اىل القان _01                                                 



 
 

 72 

 العدد الثاين

  )حق األنتفاع من النشر يف الصحافه )جرائد، جمالت، دورايت خمتلفة 

  ف التأليوق  حقمحاية  .20
تشكل احلمايه القانونيه للحقوق، سالفه الذكر، أهم الدعائم األساسيه لقيامها ودميومتها يف سبيل 
احلفاظ على حركة االبداع واخللق الذهين وخدمة الثقافة الوطنية، وهذه األخرية ال تنمو وتزدهر إال اذا 

 ة.  وجد املبدعون يف جماالهتا املختلف
لتشريع العراقي للمؤلف الوسائل الالزمة حلماية حقوقه من اي اعتدأء، ويتوىل القضاء ممثالً كفل ا

ت  )حماكم البداءه( يف العراق النظر يف الدعاوى الناشئه عن خمالفه احكام قانون محاية حق املؤلف وقـب
  :أختذت هذه احلماية شكلني رئيسني مها

 ة  ة املدني  . احلماي2
كمبدأ عام أجاز و  اجلزء املدين )التعويض( للمؤلف نتيجة عن الضرر الذي يصيبه،اليت ترتكز يف 

التعويض عن الضرر االديب ضمن املسؤولية عن األعمال الشخصية،  0150القانون املدين العراقي لسنة 
( على انه )يتناول حق التعويض الضرر األديب وكذلك فكل تعد 315من املادة  0حيث نص يف )الفقرة 

ي جيعل  الغري يف حريته او يف عرضه او يف شرفه او يف مسعته او يف مركزه األجتماعي او يف أعتباره املال على
 املعتدي مسؤواًل عن التعويض(.

الذي اكد احلق يف التعويض وفق ما  0170وعلى ذلك األجتاه جاء قانون محاية حق املؤلف لسنة 
لف وقع األعتداء على حق من حقوقه املبينة يف ( منه، حيث اوضحت أن لكل مؤ 99ورد يف املاده )

القانون احلق يف التعويض املناسب. إال أن القانون مل يوضح مقدار ذلك التعويض، وترك حتديده 
 ة.  للمحكمة املختصة اليت تتوىل تقديره يف ضوء ظروف القضي

 . الوسيلة اجلزائية 0
رها انتهاكًا متعمدًا للقيم واألعتبارات متثل عملية انتهاك حقوق التاليف، وبشىت اشكاهلا وصو 

األخالقية واحلضارية يف التعمل األنساين مع قضااي الفكر واملعرفة، ويعد )تقليد( املصنف من اهم األفعال 
اجلرمية ضمن هذا اجملال، وقد عد املشرع العراقي ارتكاب هذا الفعل جرمية يعاقب عليها القانون، ورغم أن 

ون  يعرف هذه اجلرمية بشكل دقيق مكتفياً يف حتديد األفعال احملرمه فيها، إال أن قانقانون حق املؤلف، مل 
 . (31)ن جرائم التزوير ، قد عدها م0161العقوابت العراقي لسنة 

( من قانون محاية حق املؤلف، واليت حددت االفعال املكونه 95وعلى ضوء ذلك جاء حكم املادة )
  :ة التقليد وهي جلرمي

وهذا يعين أن  (30)(01، 1، 2، 7، 5ى على حقوق املؤلف املنصوص عليها يف املواد )من اعتد -
د اي  دع املشرع العراقي قد اعترب كافة احلقوق املشار اليها انفًا تقع ضمن هذا اجملال، وبغية محايتها فق

التزوير أبنه )تغيري احلقيقة  0161لسنة  000من قانون العقوابت العراقي املرقم  326عرفت املادة  _31                                                 
ًا من بقصد الغش يف سند أو وثيقة أو أي حمرر آخر أبحدى الطرق املادية او املعنوية اليت يبنيها القانون تغيري 

 اص(. ن األشخ ص م شأنه احداث ضرر ابملصلحة العامة او بشخ
( تتعلق حبق املؤلف يف تقرير 7( تتعلق ابملؤدي الذي ينقل اىل اجلمهور عماًل فنياً، واملادة )5املادة ) _30

عه ( تتعلق حبق املؤلف يف األنتفاع من مصنفه يف ان يطبعه ويذي2نشر مصنفه ويف األنتفاع منه، واملادة )
تنتهي محاية حق املؤلف او املرتجم يف ترمجة مصنفه اىل اللغة العربية اذا مل  :( تنص على1وخيرجه، واملادة )

يباشر هذا احلق بنفسه او بواسطة غريه يف مدى ثالث سنوات من أتريخ اول نشر للمصنف وجتوز ترمجة 
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ية القانونيه ازاء مساس فيها او اعتداء عليها ومبوجب منطوق هذا احلكم فعاًل جرميأ يتحمل مرتكبه املسؤول
 ف.  و املؤل ي وه ق الشرع صاحب احل

 من ابع او عرض للبيع مصنفاً مقلداً  -
من ادخل اىل العراق دون اذن املؤلف، او من يقوم مقامه، مصنفات منشورة يف اخلارج وتشملها  -

 ون.  ا القان احلماية اليت يفرضه
ع هذه املصنفات او صدرها او توىل شحنها من قلد يف العراق مصنفات منشوره يف اخلارج او اب -

 اىل اخلارج.
 تفاقيات الدولية واألقليمية ااخاصة حبقوق التأليف األ .21

 . اتفاقية برين 2
من  0226ايلول  1تعود تسمية هذه االتفاقية إىل مدينة )برين( السويسرية اليت وقعت فيها بتاريخ 

تشرين األول  5ام التايل، اذ دخلت حيز التنفيذ بتاريخ قبل جمموعة من الدول، وقد أصبحت انفذة يف الع
اسبانيا،النرويج،املانيا،بلجيكا، الياابن،ايطاليا،بريطانيا :، ومن الدول املوقعة على هذه االتفاقية0227

(دولة، وتشكل هذه الدول احتادا فيما بينها يف هذا اجملال هو )احتاد 21ويتجاوز عددها حاليا )
 .(33)يا بـ )االحتاد الدويل حلماية االعمال االدبية والفنية(برين(الذي يعرف رمس

لقد استهدفت هذه االتفاقية تشكيل األسس اليت تعتمد عليها حقوق التأليف بني األعضاء املوقعني 
عليها، ومن مث األنتقال لتصبح قوانني عاملية، كمال ان احدى الفرضيات األساسيه لألتفاقيه واليت ما 

د  ل القواع االن، هي مواصلة االعمال اهلادفة اىل توسيع جمال محاية احلقوق واجياد افض زالت قائمة حىت
 القانونيه هلا.

تتمتع حبماية هذه األتفاقية االعمال األدبية، العلمية والفنية، وتشمل الكتب والنشرات وغريها من 
ت، االعمال املرتمجة، االعمال املطبوعات، االعمال الدرامية، املؤلفات املوسيقية والرسومات، املنحوات

 ة،التصميمات. األدبية، املخططات اهلندسية، اخلرائط اجلغرافي
 . األتفاقية العامة حلقوق التأليف 0

حتت أشراف منظمة االمم املتحده للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو( عقد يف جنيف مؤمتر عاملي 
ك  ذلو  وق،  ذه احلق ي جمال ه دة ف ة جدي د اتفاقي ن عق عض  ( دولة ومتخ50حول حقوق التأليف ومبشاركة )

ودخلت حيز التنفيذ بعد ثالث سنوات من توقيعها،واصبحت تعرف بـ)االتفاقية  0153ول    ايل 6ي  ف
 .(33)0172ام   ي ع ك ف راق وذل ( دولة ومن ضمنها الع21العامة( وانضمت اليها اكثر من )

تفاقية هو اجياد عوامل مشرتكة يف هذا اجملال بني الدول املوقعة عليها، ان الدافع االساس لقيام هذه اال
فضاًل عن جتاوز الصعوابت النامجه عن اتفاقية برين، وابلتايل امكانية الوصول لنظام عاملي حلماية حقوق 

                                                                                                                            
برتمجتها من املؤلف أو من آل اليه حق املصنفات اىل اللغة العربية بعد مرور سنة من أتريخ طلب التصريح 

 ه. داء عن ع األعت ( فتتعلق حبق املؤلف يف أن ينسب اليه مصنفه ويف ان يدف01الرتمجة دون قيامه هبا، اما املادة )
 ر: د انظ للمزي _33

- Andrzej Wisniewski, Umowa Wydawnicza, Poland 1979, p.46. 
 3داد، ص  ، بغ0/5/0122ي   ف 6213دد  ة/ الع دة اجلمهوري جري _33
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ساس هبا، املالتأليف يالئم مجيع البلدان تنص عليه اتفاقية عاملية، يضاف اىل النظم الدولية النافذة ودون 
  ا. ون ومحايته وم والفن  ة األداب والعل  ى تنمي ع عل  رد ويشج من شأنه ان يكفل احرتام حقوق الف

 
 ف  وق املؤل س حلق ون تون . قان0

بدعوة من احلكومه التونسية وابعانة منظمة )اليونسكو( ومنظمة االتفاقية العامة حلقوق التأليف، 
دوليني املكلفه ابعداد قانون منوذجي حلقوق التأليف تستعني به البلدان اجتمعت يف تونس جلنة اخلرباء ال

ومتخض االجتماع عن التوصل ألقرار مشروع )قانون تونس حلقوق  0176اذار  3النامية وذلك يف 
ددة يف  ا احمل ي ذاهت املؤلف( ويف نظرة سريعة على هذه الالئحه نرى ان االعمال املتمتعه حبق احلماية ه

 اً.  ن انف ن الدوليتي يتياالتفاق
 ف  وق التألي  ة حق ة حلماي  ة العربي . األتفاقي1

مت التوصل اىل هذه األتفاقية والتوقيع عليها يف املؤمتر الثالث لوزراء الثقافة العرب املنعقد يف بغداد عام 
ة  دان العربي ي البل ة ف ياع الثقاف م االوض ف يالئ وق املؤل هبدف إجياد نظام عريب موحد حلماية حق (39) 0120

الدولية النافذة، ومن املبادئ العامة اليت أكدت عليها هذه االتفاقية أمهية ات  اس ابالتفاقي  دون املس
الفولكلور الوطين وعده ملكًا عامًا لكل من الدول االعضاء، اليت ابتكر يف حدود سيادهتا، والعمل على 

متارس السلطة الوطنية املختصة صالحيات املؤلف ابلنسبة محايته بكل السبل والوسائل القانونية و 
للمصنفات الفولكلورية يف مواجهة التشويه أو التحوير أو األستغالل التجاري، وقد مت التأكيد على هذا 

/ مايس 35الوضوع يف اجتماع هذه املنظمة املنعقد يف دولة االمارات العربية املتحدة / ابو ظيب يف 
ق املؤلف يف  الرئيسة لألجتماع اليت تناولت ايضًا حق املؤلف يف األنرتنت وح ضمن احملاور 3113/

 .(35)الفضائيات العربية

 املبحث الثالث

 حقوق التاليف يف النشر الصحفي
 . متهيد 25

محاية حق النشر يف الصحف من املوضوعات غري احملسومة واملثرية للجدل، ويقوم بعض تعترب  
حق النشر على كل طبعة من طبعات الصحيفة بشكل روتيين، وذلك يف الناشرين أبختاذ اجراءات 

الصحافة العربية واألجنبية على وجه اخلصوص، ويستخدم البعض األخر النشر كوسيلة لرتويج الصحيفة 
وجذب القراء أبعتبار الصحيفة تقدم مواداً ذات قيمة، كما ان هناك صحف عديده ال تتخذ أية اجراءات 

وما نعنيه هنا بـ)األجراءات( كل ما يتعلق حبقوق التأليف ملن يكرسون كتاابهتم  خبصوص حق النشر،
 م األبداعي للنشر الصحفي سواء كانوا كتاابً أم صحفيني. ونشاطه

                                                 
 .60، ص 0123داد  ار داوود البصري /املؤلف والقانون/منشورات وزارة الثقافة واالعالم، بغ د اجلب عب _39
/  7/  3يف  01275العدد  –للمزيد انظر: عبد اجلبار داود البصري / حق احلقن / جريدة اجلمهورية  _35

 .2، بغداد، ص3113
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( وكما هو احلال يف العديد من 0170لسنة  3ان القانون العراقي )قانون محاية حق املؤلف رقم 
مل يتناول هذا املوضوع بشكل واضح ودقيق، فيما أولت )تشريعات  القوانني املماثله يف البلدان األخرى

 0190بعض الدول عناية خاصة ابلنص على اجلرائد وتنظيم محاية ما ملا تنشره مثل القانون األيطايل لعام 
. فيما شهدت الوالايت املتحدة األمركية سلسلة من (36)(0133وكذلك القانون األرجنتيين الصادر عام 

ر  الذي يشمل برامج الكومبيوت 0129حىت صدور آخر قانون عام  0711شر اعتبارًا من عام قوانني الن
 .(37)ه( ومعدات

 نشر الصحفي ال .28
ان التشريع العراقي مل يشر اىل الصحافة يف أحكام النص الذي أورده يف املادة الثانية من قانون حق  

وبة اخلاضعة للحماية، واستنادًا ملفهوم ذلك النص، املؤلف املشار اليه أنفًا عند حتديده للمصنفات املكت
 ميكن األستفادة ضمناً بوصف الصحف من املصنفات املكتوبة.

والصحيفة ختتلف عن أي كتاب أو مطبوع آخر، فهي نتاج جهود خمتلفه يشرتك فيها اشخاص قد ال  
وأعادة تنظيمها وأدخال  تظهر أمساؤهم، ويقوم فيها الناشر مبهمة التوجيه وربط موضوعاهتا املختلفه

تعديالت على ما يقدم اليه للنشر فيها سواء ابحلذف أو التعديل أو أالضافة، ويتوىل أخراجها يف شكل 
فين مناسب، مث ان موضوعاهتا تتنوع من موضوعات سياسية اىل اجتماعية أو أدبية أو فنية أو رايضية، 

ت، وبعض عناصرها قد يكون ابلكتابة كما قد يكون التعليقاو  االراءو  االخبارو  وهي مزيج من املعلومات
ابلصورة أو الرسم، كما أن بعض ما ينشر يف الصحيفة قد يكون ترمجة أو نقاًل عن مصنفات أخرى، أن  

العاملني االخرين يف الصحيفة، أو من املسامهني و  الفنينيو  كل ذلك أييت نتيجة جهود خمتلفة من احملررين
 د ال تظهر يف الصحيفة امساء الكثريين من هوالء.يف الكتابة من خارجها، وق

( من التشريع العراقي، 37فالصحيفة وفقًا لذلك هي مصنف مجاعي طبقًا ملا نصت عليه املادة ) 
، وهبذا يكون الناشر )صاحب الصحيفة( (31)، وكذلك التشريع البولوين(32)وكذا احلال يف التشريع املصري

ه  ة، ول ، هو صاحب حقوق التأليف على الصحيفة كوحدة متكاملسواء كان شخصًا طبيعيًا أم معنوايً 
 ار. ذا االعتب ق ه وق وف ك احلق رة تل ي مباش ق ف احل

وملا كانت الصحيفة مصنفًا ابملفهوم املذكور، فأن الصحفي املساهم ابلكتابة فيها يعد بدوره مؤلفاً  
يعة الوضع العام حلالة الصحفي العامل يف ضمن دائرة عمله، مع االخذ بعني األعتبار التباين يف طب

صحيفة مالقاء أجر معني من جهة، وبني املؤلف االعتيادي عندما خيلق أو يبتكر كتاابً من جهة أخرى، 
ي يتنازل الصحفي عن استغالل ما يكتبه وينشره  فموجب عقد العمل أو شروط ومتطلبات العمل الوظيف

ضاه من مرتب، ولكن هذا اليعين ان يفقد هذا الصحفي ما يقدمه يف الصحيفة، العامل فيها لقاء ما يتقا

رة  ع، القاه ر والتوزي ي للنش دراسة حالة مصر / العرب –/ تشريعات االعالم يف مصر  أ.د. ليلى عبد اجمليد _36                                                 
 052، ص3110

رة  ة،القاه ة اللبناني دار املصري دراسة مقارنة/ ال –د. حسن عماد مكاوي / اخالقيات العمل االعالمي  _37
 303، ص 0113

، ص 0179رة   مجهورية مصر العربية / القاهوفق تشريعات  –د. مجال الدين العطيفي / حرية الصحافة  _32
379. 
31_ – Bogdan Michalski, Dziennikarstwo a Prawo, Krakow 1980, p 
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من نتاج اىل الصحيفه طبيعته بوصفه من أتليفه، ومن مث فأنه جيب ان يظل منسوابً اليه ومقروانً به ومرتبطاً 
بشخصه، وخاصة يف املواد اليت تنشر مقرونه أبمساء كاتبيها، وبعيدًا عن اعتماد مبدأ )الالأمسية( الذي 

 ون الرأى فيه معرباً عن أجتاه الصحيفه وليس رأايً شخصياً للكاتب أو الصحفي. يك
 . األعمال املنشورة ااخاضعه للحماية القانونية 27

( من القانون العراقي، مدار البحث، هذه احلقوق يف اجملال الصحفي حيث 05لقد حبثت املادة )
رية من املصنفات االدبيه أو الفنية أو العلمية اليت نصت )ال جيوز نقل الرواايت املتسلسلة أو القصص القص

ينشرها مؤلفوها يف الصحف أو النشرات الدوريه إال أبذن منهم، وجيوز للصحف أن تنقل ما ينشر يف 
غريها من املقاالت اخلاصة ابملناقشات األقتصادية والسياسية والدينية اليت تشغل الرأى العام ما دام مل يرد 

ة واضحة، وال تشمل احلماية  ظر النقل صراحة، ويف حالة النقل جيب ذكر املصدر بصفيف الصحيفة ما حي
احلوادث املختلفة اليت هلا طبيعة األخبار العادية اليت تنشرها و  املقررة يف هذا القانون األخبار اليومية

 الصحف(. 
رئيسة من املواد يبدو واضحًا من خالل هذه املادة، أن املشرع العراقي قد صنف ثالث جمموعات 

  :املراد نشرها يف الصحيفة واملوقف القانوين أزاء محايتها، وعلى النحو االيت
األعمال األدبية أو الفنية أو العلمية، اليت أتخذ طابع )املصنف( كالرواية أو القصة القصرية أو  .0

اية اليت يقرها البحث العلمي، اليت ينشرها مؤلفوها يف الصحف أو النشرات الدورية، اذ ختضع للحم
ال جيوز للصحف والدورايت األخرى أعادة نشرها مرة اثنية إال مبوافقة مؤلفيها، وان السبب يف و  القانون

 هذا يكمن يف كون هذه األعمال هي مصنفات شخصية تعرب عن معامل وأفكار مؤلفيها وابتكاراهتم. 
اليت اجاز القانون أعادة نشرها يف املقاالت اخلاصة ابملناقشات األقتصادية والسياسية والدينية،  .3

صحف أخرى، وبشرط أن تستحوذ هذه املقاالت على اهتمام الرأى العام وليس هناك ما يشري اىل 
 حظرها مع ضرورة ذكر املصدر املأخوذ عنه. 

األخبار، يشكل اخلرب يف الدورايت، وخاصه يف الصحافة اليومية، الركن احليوي فيها، لذلك جتتهد  .3
يف البحث عن األخبار ويف متابعتها، وعادة ما يعتمد مضمون اخلرب على طبيعة احلدث تلك الصحف 

وموضوعه وحماولة الصحفي مث اجلريدة يف سرعة نشره حتقيقًا لعملية السبق الصحفي، فاخلرب هنا القائم 
شر الصحفي على التسجيل والنقل ال يرتكز يف االساس على عوامل األبتكار وابلتايل احلماية، فعملية الن

جتعل اخلرب مشاعًا بني الناس، ويف ترديده تنتفي احلاجة إىل محايته، يضاف اىل ذلك أمهية استمرار تدفق 
 هذه األخبار على الرأي العام وما تؤديه من خدمة وما تلعبه من دور يف هذا اجملال.

بعة وتغطية خمتلف أوجه لذلك مل يسبغ القانون العراقي محايته على األخبار اليومية اليت تتضمن متا 
النشاط اإلنساين اليومي، والرأي السائد يف هذا الشأن يشري أىل استثناء هذا النوع من مواد النشر 

فاألخبار املتداولة املتمثلة بطابع األنباء الصحفية احملضة )ال تكون حممية   ،الصحفي من احلماية القانونية
لك، فأن للصحيفة واستنادًا للقواعد العامة هلذه وفضاًل عن ذ. (31)معاهدة برين(كما قضت بذلك 

 احلقوق، ان تنشر مصنفات ال تشملها احلماية.

                                                 
31_ – Andrzej karpowicz, Autor Wydawca- Poradnik Prawa 

Autorjskiego, (30) Poland – Warszawa 1987, P11. 
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 أعمال ومواد من األمهية مشوهلا ابحلماية القانونية . 26
واستكماال ملا تقدم نعرض فيما أييت جلوانب أخرى تدخل ضمن هذا اجملال، واليت نرى من الضرورة  

  :ة ة القانوني ا ابحلماي ي مشوهل ة ف ي واألمهي ر الصحف ة النش ن دور يف عملياألشارة اليها ملا تلعبه م
  :ة م الصحيف . اس2
وعادة ما  ،ان أسم الصحيفة هو عنواهنا وفخرها وبه تتميز الصحف عن بعضها ويف أجتذاب القراء 

ويف  ،اجتاهاهتاعن موضوعات الصحيفة و  ،يعرب هذا األسم وخاصة يف املطبوعات والدورايت املتخصصة
لسنة  316ففي قانون املطبوعات رقم  ،ضوء ذالك وفر التشريع العراقي محاية معينة ألسم الصحيفة

أوجب عند منح األجازة اجلديدة )الرتخيص( للمطبوع الدوري أن ال يكون قد اطلق على  ،0162
 ،على جمه العموم ،صنففقد مشل عنوان امل ،( أما قانون محاية حق املؤلف3/ ف  9مطبوع آخر جماز )م 

 (. 3ادة   اري )امل ع ابتك حبمايته اذا كان متميزاً بطاب
وامنا جململ عمليه  ،ان محاية القانون ألسم الصحيفه جيب ان ال تقتصر على األسم )اجملرد( فقط

فمثالً  ،تكوينه واخراجه من حيث خط احلروف وحجمها ولوهنا وحىت موقعها يف صدر الصفحة االوىل
ان تغيري نوع اخلط الذي تكتب به امسها عند كل  ،اليعقل وألعتبارات عدة ،ة أو جملة دائمة الصدورجريد

ن السمات الدائمة لعملية      رار م    ات واألستق     ون الثب   ة ان يك   ن األمهي  ل م   ب ،او بني وقت وآخر ،اصدار جديد
ة )االهرام( املصرية الصادرة يف القاهرة حيث )اختارت وميكن االشارة يف هذا اىل جريد ،اخراج هذا االسم

ارئ  دى الق  ق ل ذا خيل وه ،ره ن تغي سنة وأستمرت على ذلك حىت اليوم ول 11أمسها وتكتبه خبط الثلث منذ 
 . (30)ادة(  ان أو الع ن االدم اً م نوع

  :. املواد الصحفية االخرى0
واملواضيع املرتمجة وغريها من الكتاابت اليت ترد اىل هيئة وتشمل املقاالت أبنواعها والزوااي الثابتة 

واملسألة اجلديرة ابالهتمام هنا هي الصعوابت اليت تبدو أمام تلك اهليئة يف تعاملها مع خمتلف  ،التحرير
وخاصة عند اجراء تعديالت على البعض منها متشياً مع متتطلبات  ،هذه املواد اليت ترد اليها لغرض النشر

 ك ؟.  ا ازاء ذل وح هب دود املسم ولكن ما هي احل ،النشر
إال أن هيئات التحرير  ،على وجه التحديد هذه املسألة ضمن أحكامه ،ان القانون العراقي مل يبحث

فاهنا جتري بعض التعديالت على  ،واعتمادًا على االعراف والتقاليد يف هذا امليدان ،يف الصحف العراقية
تلك اليت تفتقر اىل سالمة التعبري اللغوي وضرورة وضوحه مع الفكرة العامة  ،وبشكل خاص ،هذه املواد

ابستثناء ما حيظر نشره مبوجب أحكام القانون   ،واملضمون اىل القارئ يف ضوء طبيعة الصحيفة واجتاهاهتا
م  ي رق ات العراق ون العقوب ي قان اً ف واردة ايض ك ال كما نصة عليه لوائح املنع يف قانون املطبوعات العراقي وتل

 . (33) 0161ة   لسن 000
السلسلة املهنية  –منشورات األحتاد العام للصحفيني العرب  عبد الغين أبو العينني / األخراج الصحفي / _30                                                 

 .93ص  ،بال أتريخ ،القاهرة – 2رقم 
القاعدة أن يكون احلظر املطلق استنادًا ألحكام التشريع، وعلى سبيل املثال: احلظريف القانون الفرنسي  _33

ون الصحافة االملاين، وقانون يقتصر على نشر واثئق األجراءات يف مواد اجلناايت واجلنح، ومثله يف قان
 ي.  ات االردن ي والعقوب ات اللبنان وري والعقوب األجراءات االيطايل، وقانون العقوابت الس

، ص 0169ر: د. مجال الدين العطيفي / احلماية اجلنائية للخصومة من أتثري النشر / القاهرة  د انظ  للمزي
976-912. 
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أما بصدد كتاب األعمدة والزوااي الثابتة، فأن وضعهم ينظمه األتفاق الذي حيصل بينهم وبني رئيس 
التحرير، واملتضمن األمور اخلاصة بطبيعة الزوااي وشكلها وموقعها واوقات نشرها وغري ذلك، وازاء هذا 

العامل فيها، والجيوز له نقل  ةيف التصرف هبذه املادة ضمن الصحيف يكون للمؤلف، كاتب الزاوية، احلق
 ر.   ن الناش ه وبي ق بين اً مسب هذه الزاويه لنشرها يف صحيفة أخرى إال اذا كان هناك اتفاق

 ات  ور والرسوم  . الص0
األحداث يف الصحافة احلديثه حتتل الصورة حيزًا مهمًا يف عملها األخباري واالعالمي ويف مواكبة 

وعرضها ابلدقة والذوق السليم وهي بذلك تقدم خدمتها للكلمة املنشورة، وخاصة تلك الصور النابضة 
 ون.  ن املضم رة ع ركة واملعب ابحلياة واململؤة ابحل

 : (33)ة ال الرئيسة األتي ى األشك ي ال ر الصحف ي النش ات ف ور والرسوم ذه الص وزع ه وتت
 أ. الصورة اخلربية 

 ورة التحقيق الصحفي ب.ص
 ج. الصورة الشخصية 

 د. الصورة ذات الطابع الفين واجلمايل 
 . رسوم الكاريكاتري  ه

 و. صور األعالن 
( 36وفيما يتعلق أبستخدام هذه الصور ألغراض النشر الصحفي او العرض أو التوزيع، فأن املادة )

ل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع الصورة من قانون حق املؤلف العراقي أوضحت أنه الحيق ملن قام بعم
ق  ه حي ق على غري ذلك، وهذا يعين ان أو نسخًا منها دون أذن األشخاص الذين قام بتصويرهم. مامل يتف

 :ي   ل ما أيت اب الشان، أن تنشر الصور والرسومات اليت متث ة، ودون أذن اصح للصحاف
 اً.  ت علن وادث وقع حلة  داث الساع ة أبح ة املتعلق ور األخباري الص 
 ة. ة عام ن خبدم ة أو املكلفي ي الدول ن ف ور املسؤولي ص 
 ن.  اء، او الصحفيي ن، األدب ل، الفناني ام مث رأي الع ع ال م م ة عمله ل طبيع ن تتص اص الذي ور األشخ ص 
 ور أخرى، قد تكون خاصة، وأتذن بنشرها السلطات الرمسية خدمة للمصلحة العامة. ص 

 ي. زه االجتماع  كل األحوال اعاله جيب ان اليسئ النشر اىل مسعة الشخص او مركويف 
 . األخراج الصحفي 1

ان عملية األخراج يف الصحافة هي التعبري احلقيقي عن الشكل والسمات الفنية املميزة يف الصحيفة، 
اىل اقسام واعمدة، فهي تعين تصميم هيكل الصحيفة، احلرف املستعمل يف طباعتها، اللون، جتزئتها 

 زة. ات املمي ن السم ه م التقطيع وما شاب
وعادة ما يسهم يف اجناز هذه العملية جمموعة من الفنيني يف الصحيفة، يكمل بعضهم عمل البعض 
األخر، أي ان جهدهم هذا ميكن ان نضعه حتت مفهوم )املصنف اجلماعي( واستنادًا لذلك، فأن هذا 

ا  ، إال ان ممارسة هذا احلق يكون من قبل )الناشر( صاحب الصحيفة استناداً ملالعمل حيظى حبماية القانون
 ي.  ون العراق ن القان ( م37ادة ) ي امل ورد ف

                                                 
لي / التصوير الصفي / وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، بغداد للمزيد أنظر: عبد اجلبار حممود ع _33

 35 – 31، ص 0121
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 ات  ي للمصنف داع القانون األي. 11
ان التشريع العراقي قد أخذ مببدأ )األيداع( للصحف والدورايت وأشار اىل ذلك يف قانون محاية حق 

س  ر مخ أن يودعوا خالل شهر من اتريخ النشجب على انشري املصنفات اليت تعد للنشر املؤلف، حيث أو 
ذا االهتمام، فقد مت سن تشريع خاص مسي )قانون   ن ه رًا ع  ة، وتعبي  ة الوطني ي املكتب  ف ف  ن املصن خ م نس

شر واملطبوعات هبدف ( الذي نظم عملية األيداع القانوين ملختلف أنواع الن0171لسنه  37األيداع رقم 
احلفاظ على الرتاث العلمي واألديب والفين للعراق والعمل على تيسري كل الوسائل اليت تكفل هلذا الرتاث 

 ه.   ر أو خارج  ل القط واء داخ  ه، س  ف ب  ل التعري  سبي
بيته ان القانون اوجب على املعنيني عن نشر مصنف ما احلصول مسبقًا على )رقم األيداع( لغرض تث

على غالف املصنف، فاملؤلف أو املرتجم أو احملقق أو الناشر أو صاحب املطبعة عليه احلصول على رقم 
االيداع ملصنفه وما يف حكمه من مركز االيداع لغرض تثبيته عليه، وعلى املركز مسك سجالت ابملصنفات 

 دأ.   ذا املب اد ه ي أعتم  احلكمة ف وما يف حكمها وتكون دلياًل على اثبات حق التأليف واألنتاج، وهنأ تكمن

 ة   اخلامت. 22
ا. أن حقوق التأليف، هي حقوق كفلها القانون وأهتمت هبا العديد من الدول منذ أمد بعيد، وكان 

عد السباقة يف حتديد هذا احلقوق وتقرير محايتها إذ بدأهتا يف أعقاب ثورهتا تٌ يف مقدمتها )فرنسا( اليت 
ثل القانون الفرنسي أحد اكثر نظم حقوق التأليف تطوراً يف العامل. ويعتمد القانون ومي 0710الكربى عام 

إال أن واقع حال التشريع العراقي يشري اىل  (39)العراقي يف الكثري من نصوصه على احكام القانون الفرنسي
ين مستوى الوعي النقيض من ذلك والسبب ليس يف القانون وأحكامه وامنا لعدم األلتزام املطلوب به مع تد

أبمهيته األمر الذي سهل حاالت اخلرق والتجاوز على أصحاب هذه احلقوق وابداعاهتم. ويف هذا تشري 
مانصه )أن قوانني امللكية الفكرية اليت  37/03/3119جريدة الصباح )البغدادية( بعددها الصادر يوم 

القرن املاضي اصبحت اليوم عدمية اجلدوى  يعود أترخيها اىل اايم الدوله العثمانية وبداية اخلمسينيات من
 ي ضتتقوم  راق الي ي الع وفاقدة الفائدة يف ظل تداعيات الوضع العام، ان ما تتعرض له امللكية الفكرية ف

 . (35)ل(  ن اخلل  ن مواط ا م اً ألنتشاهل  اًل سريع  تدخ
( يف األغراض اليت 0170ة لسن 3. تنحصر وظيفة التشريع العراقي )قانون محاية حق املؤلف رقم 3

من ضمن هذه األغراض محاية املصاحل األجتماعية و  يهدف اليها ويسعى اىل حتقيقها النظام القانوين،
وحتقيق العدالة واألستقرار يف اجملتمع ابألضافة اىل ضبط السلوك مبا يضمن احلفاظ على املصاحل املشروعة 

ته. وانطالقاً من هذا املفهوم تقع على عاتق الدولة وسلطاهتا أزدهار حضار و  لألفراد ومبا حيقق تقدم اجملتمع
العامة مسؤوليه كبرية يف هذا اجملال يف احلفاظ على حقوق التأليف من السرقة والسطو والتحوير والقرصنة 
 وكل األفعال غري املشروعة اليت تؤدي اىل خنق روح األبتكار واألبداع انهيك عن اضرارها النفسية واملادية.

                                                 
كان انفذًا يف العراق التشريع العثماين وهو )قانون حق التأليف   0170جتدر االشارة انه حىت عام  _39

 العراق ونظرأ الذي ميكن ان يعد من اقدم القوانني العثمانىي واطوهلا عمرأ يف 0101العثماين( الصادر عام 
لتخلفه وقصوره عن مالءمة متطلبات العصر، صدر التشريع العراقي وقد اقتبست احكامه من القانون املصري 

 ي. ون الفرنس ن القان ام م د األحك والذي بدوره استم 0159اخلاص حبماية حقوق املؤلف الصادر عام 
ي   ف 999دد   الع –اح   دة الصب  . اىل اين / جريعلي كاظم جار هللا / حقوق امللكية الفكرية يف العراق. _35
 .31داد، ص   ، بغ03/3119/ 37
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اليت  (36). توفري الدعم بكل السبل للرابطة احلديثة التأسيس املسماة )رابطة محاية املؤلف العراقي(3
بة  واء املناس  هتدف اىل األهتمام ابملؤلف العراقي ورعايته ومحاية وصيانة نتاجاته الذهنية واملادية وتوفري األج

 ه.  ألبداعات
النشر الصحفي وايالئها األمهية املنشودة، وذلك ملا  . ضرورة اعادة النظر حبقوق التأليف يف جمال9

تؤديه من دور فاعل يف اجملتمع، فرغم التطور اهلائل يف تكنولوجيا األتصال وظهور ما ابت يعرف 
ابلصحافة األلكرتونية عن طريق شبكة األنرتنت إال انه تبقى للصحافة املطبوعة مكانتها وقراؤها ومتابعيها 

 ا. وكذلك كتاهب
لقيام حبملة وطنية وخاصة يف األوساط الثقافية والنخب الفكرية للتعريف القانوين هبذه احلقوق . ا5

وق  ذه احلق  وما للمؤلف من احلقوق وما عليه من واجبات. والتأكيد على ضرورة املطالبة بتأمني سالمة ه
 ا  د طرقه اء عن ى القض وء ال  واللج

 ة  ع العربي ملراجا
 .0176قطب طبلية / األسالم وحقوق األنسان / القاهرة ب حممد ال د. القط .0
 .0122ي اللغة واألعالم / الطبعة الثالثون / بريوت  د ف املنج .3
 .0127د. منذر عبد احلسني الفضل / املدخل للعلوم القانونية / املوصل  –د. جعفر الفضلي  .3
 .0169قاهرة ي / احلماية اجلنائية للخصومة من النشر / ال ن العطيف د. مجال الدي .9
 .0179وفق تشريعات مجهورية مصر / القاهرة  –ي / حرية الصحافة  ن العطيف د. مجال الدي .5
 .0113اوي / أخالقيات العمل األعالمي / القاهرة  اد مك د. حسن عم .6
 .0170ره / املدخل اىل القانون / األسكندرية   ن كي  د. حس .7
 .3113 ي / علم أصول القانون / بغداد  اض القيس  د. ري .2
 .0172الوي / حقوق املؤلف املعنوية يف القانون العراقي / بغداد   ل حسني الفت د. سهي .1

  0123ار داود البصري / املؤلف والقانون م بغداد  د اجلب ب .01
 ، بغداد. 01275ري /حق احلقن / جريدة اجلمهورية العدد  ار داود البص عبد اجلب .00
 .0121/ بغداد  ي / التصوير الصحفي ار حممد عل عبد اجلب .03
د. أمحد حشمت أبو ستيت / أصول القانون أو املدخل لدراسة  –بد الرزاق السنهوري  د. ع .03

 .0196القانون / القاهرة 
 . 0116د هللا مصطفى / علم أصول القانون / بغداد  د. عب .09
 .0195ف / احلق والذمة / القاهرة  ي اخلفي عل .05
 .3110 مصر / القاهرة د / تشريعات االعالم يف د اجملي ى عب د. ليل .06
 ن / األخراج الصحفي / القاهرة، بال أتريخ. ي أبو العيني د الغن عب .07
 . 0177ور / مناهج األجتهاد يف األسالم / الكويت  د سالم مدك د. حمم .02

 30داد، ص   بغ 3119/  1/  5ي  ف 372دد  اح / الع  دة الصب  جري _36                                                 



 
 حقوق التأليف يف النشر الصحفي

 27 

  ة ع األجنبي املراج 
1. Andrzej Karpowicz, Autor Wydawca – Poradnik Prawa Autorjskiego, 

Poland 1987.  

2. Andrzej Wisniewski, Umowa Wydawnicza, Poland 1979.  

3. Bogdan Michalski, Dziennikarstwo a Prawo, Krakow 1980.  

 ة  ن العراقي القواني
 .0150ة  لسن 91ي رقم  ي العراق ون املدن القان .0
 .0162ة   لسن 316ات رقم   ون املطبوع  قان .3
 .0161ة   لسن 000م  ات رق  ون العقوب  قان .3
 . 0170لسنة  3ف رقم  ق املؤل ة ح محاي ون قان .9
  



 

 

 

 

 مندور محمد. د عند النقدي الفكر
 

 
 
 
 
 
 
 

 الدكتور فاروق حممود احلبوبي
 



 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مندور حممد. د عند النقدي الفكر

 الدكتور فاروق محمود الحبوبي
 

  :فهرست املوضوعات
 املقدمة

  –املبحث األول 
 من هو حممد مندور ؟ 

 مجاته مؤلفاته ومرت 
  :آراؤ النقدية

 نقد الشعر واألدب  -ا 
 نقد القصة  -ب 
 نقد املسرحية  -ج 
 نقد الرواية  -د 

 –املبحث الثاين 
 النقد التطبيقي للمسرح 

  ()مسرحيات شوقي
 أوجه التأثر ابملذهب الكالسيكي 
 اجلمع بني املذاهب الكالسيكي 

 اجلمع بني املذاهب املختلفة يف املسرح شوقي 
 ادة األولية ملسرحيات شوقيامل

 املقدمة 
 املرحوم وهو أال به، واهتممت بدراسته عنيت حديث أديب انقد عن موجزاً  حبثاً  أكتب وأان يل البد

 نقل يف واضح دور له وكان الغربية، لثقافية وعمق الرتاث أصالة بني مجع الذي( مندور حممد الدكتور)
 معظم يف وضّمنها العريب األدب اىل خاصة الفرنسي األدب من بيةالغر  النقدية واألفكار اآلراء من الكثري
 .غربية أم كانت عربية أدبية، نصوص من وحلله نقله ما كل يف الواضحة آراؤه له وكانت الكثرية، كتبه
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 العدد الثاين

 خالل من النقدي منهجه عن أكتب أن وقررت مندور، حياة يف التارخيي اجلانب عن عزفت وقد
 .الفيّن  املنهج ذلك لتبيان نصّية دراسة الوريقات هذه كانت ولذلك مؤلفاته،
 النقدي، وفكره التحليلي منهجه يل تبني الكبري، الناقد هذا ألدبيات الفاحصة الدقيقة القراءة وبعد

 يف للباحثني مفتوحاً  اجملال اتركاً  الناقد، هذا عند النقدي الفكر عن أكتب أن نفسي على آليت وهبذا
 .اً وتفصيلي نقدايً  دراسته

 املبحث األول

 من هو حممد مندور؟
 حملة أذكر ان النقدي، ومنهجه( مندور حممد) احلديث األديب الناقد عن احلديث أروم وأان يب جيدر

 اسم حتمل قرية يف م0117 سنة ولد قد كان مندور حممد فالدكتور الكبري، الناقد هذا حياة عن موجزة
 من الثامنة حىت القرية كتاتيب يف درس قد وكان(. 0)الدلتا يشرق ـ الشرقية مبديرية( مندور كفر) عائلته
 وسط يف( طنطا) مبدرسة الثانوية دراسته تلّقى انه ويقال االبتدائية، املدرسة اىل بعدها انتقل عمره،
 مصر، يف حكومية جامعة أول فيها افتتحت اليت السنة م،0135 سنة الدراسة هذه امت حيث ،(3)الدلتا

 .فقط والعلوم احلقوق، اآلداب،: كليات كآنذا تضم وكانت
 اللغات يف البكالوريوس على منها وحصل ابريس، يف دراسية لبعثة حسني طه لدكتور رّشحه وقد
 مسة وهذه املايل، والتشريع االقتصاد يف ودبلوم اللغوية، األصوات معهد دبلوم مع الكالسيكية، واآلداب

 دراسة أكمل مث( 0131 ـ 0131) الشخصية للفائدة اتاالختصاص يف ينّوعوا أن املصريني للطلبة
 مندور الدكتور فعنّي  ،(العرب عن املنهجي النقد) رسالته حول أمني أمحد الدكتور اشراف حتت الدكتوراه

 واألب قطب وسيد العقاد نوازع أاثرت اجلريئة ومقاالته ودراساته حبوثه ولكن اآلداب، كلية يف مدرساً 
( اجلديد امليزان يف) ـ بعدئذ ـ كتابيه يف مجعه قد كان ما وهذا هللا، خلف وحممد الكرملي ماري انستاس

 .اليها نقل م0193 سنة االسكندرية جامعة افتتاح وعند ،(بشرية مناذج)و
 جريدة)و ،(املصري جريدة: )املصري الوفد حبزب اخلاصة الصحف بعض لتحرير رئيساً  عمل قد وكان

 ..م0196 سنة صدقي مساعيلا اغلقها اليت ،(املصري الوفد
 واالهتمامات الثر الفكري ابلعطاء حافلة حياة بعد م0165 سنة مندور حممد الدكتور تويف وقد
 .خالهلا من منهجه وبيان لتحليلها سنأيت اليت والنقدية االدبية

 قّةود مناسباً  وقتاً  يستدعي هذا ألن النقدي، مندور لرتاث دقيقاً  حتليالً  سأكتب أين أّدعي ولست
 مهمة معلومات وهذه عاصرهم، الذين الرواد وجيل الثقايف وتكوينه الرجل هذا مسرية عليها تتوافر منهجية

 وموضوعات اجتاهات على وجملدات كتب عليه تتوافر ما وهذا ،رمندور أفكا من ابلكثري تبّصران تكاد
 .خمتلفة

 سين خالل الناقد هذا كتبه مبا تقريبية نشرة اعطي أن يل فالبد منهجه، عن شيئاً  أذكر أن وقبل
 :ومرتمجاته مبؤلفاته ببليوغرافية قائمة وهي حياته،
 .0193 العرب عند املنهجي النقد ـ 0
 .0199 اجلديد، امليزان يف ـ 3
 .0199 بشرية، مناذج ـ 3
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 .0191 والنقد، األدب يف ـ 9
 .0159 شوقي، مسرحيات ـ 5
 .0159 مطران، خليل ـ 6
 .0159 ،املازين ابراهيم ـ 7
 .0156 يكن، الدين ويل ـ 2
 .0156 صربي، امساعيل ـ 1

 .0157 االشرتاكي، العامل يف جولة ـ01
 .0157 ومذاهبه، األدب ـ00
 .0152 اابظه، عزيز مسرحيات ـ03
 .0152 احلديث، أدبنا يف جديدة قضااي ـ03
 .0152 وأجهزهتا، الثقافة ـ09
 .0160 احلكيم، توفيق مسرح ـ05
 .0163 ،(0151) املسرح ـ06
 .0163 املعاصرون، والنقاد النقد ـ07
 .0163 وفنونه، األدب ـ 02
 .0170 ،(0165 ـ 52 بني مقاالت) املعاصر املصري املسرح يف ـ01
 (.ت.د) للدراما الفنية واألصول الكالسيكية ـ31
 .ج31( ت.د) شوقي، بعد املصري الشعر ـ30
 (.ت.د) الشعر، فن ـ33
 (.ت.د) النثري املسرح ـ33
 .مرتجم( 0192) ،(ديهاميل جورج)لـ األدب عن دفاع ـ39
 (.0191) بوجلني ،(مرتجم) احلديث املواطن اىل القدمي احلكيم من ـ35
 (.مرتجم) ،0151 موسيه، دي الفرد:لـ والليايل، مراين نزوات ـ36
 (.مرتجم) 0161 ،فلوبري: لـ ،بوفاري مدام ـ37
 (.مرتجم) ،0169 ،يني ماو  النسون: ـل واللغة، األدب يف البحث منهج ـ32
 (.ت.د( )مرتجم) العاملي، املسرح يف ـ31
 (.مرتجم( )ت.د) ابيني، ألبري: لـ ،االنسان حقوق اعالن اتريخ ـ31
 واملسرح والقصة الشعر بني مندور للدكتور النقدية اآلراء نتبني أن ميكننا املؤلفات هذه جممل ومن
 .والرواية

 الكثري جند للشعر، مندور الدكتور خصصها اليت للدراسات العودة خالل من واألدب الشعر نقد ـ أ
 :ومنها النقدية، اآلراء من

 ـ الشعر املهموس:  2
 صوته فتحسّ  يهمس لذي هو القوي فالشاعر الضعف، معناه ليس الشعر يف اهلمس: "مندور قال
 به تبعد إذ فتفسده، شعران على غلبت اليت اخلطابة غري ولكّنه حارة، نغمات يف نفسه أعماق من خارجاً 

 حتليله أثناء يف اهلمس هذا عن الدكتور حتدث وقد(. 3")القلوب من الدنوّ  عن الصدق، عن النفس، عن
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 العدد الثاين

 ابملهجر واخوانه نعيمة الشاعر معتربا املهموس، عن ابيضاح هلا وقّدم نعيمة، مليخائيل( أخي) لقصيدة
 هي املهموس الشعر اىل الدعوة ان) وذكر. اخللود سيصيب الذي هو شعرهم وان حبق، العربية اللغة شعراء

 بدأ انه السياب شاكر بدر قال ولقد احلديث، الشعر حركة ظهور على ساعدت اليت العوامل بني من
 الشعر اىل مندور دعوة على اطلع وعندما اليوت االجنليزي الشاعر قرأ عندما احلديث الشعر يف يفّكر

 كنت الذي املهموس الشعر هو هذا ان: "مندور قال احلديث الشعر حركة ظهرت وعندما. املهموس
 (.9".()اليه أدعو

 الدكتور عن يقول أ، املهموس األدب اىل أشار حني( سند حسن كيالين الدكتور) دعا ما األمر وهذا
 بني ام جيمع ألنه وذلك املعاصر، العريب النقد عرفه انقد أعظم هو مندور، حممد الدكتور ان: "مندور
 (.5..")واملوسيقى اللغوية، ولرتكيبات ابأللفاظ، واالحساس التذّوق، على العميقة القدرة
 ـ األدب مفارقات: 0
 وأرهف أدق هو الذي األدب حظ حسن من(: "0199 ـ اجلديد امليزان يف) كتابه يف مندور قال 

 جناية ابملعادالت أخذه لةوحماو  بطبيعته، دقيق غري شيء األدب طرقه، له خنطط أن من وأغىن وأعمق
 أو اسم تنكري يف مجاله يكون فقد اجلزئية، للمشاكل مستمر وضع األدب ونقد مفارقات، األدب عليه،
 (.6()اللغة يف املوسيقية العناصر بني التأليف أو صورة خلق أو احساس كبت أو مجلة نظم

 جعل واستحالة البشرية، كالنفس هوأبن مفارقات أبنه يفهمه وهو األدب، فنّية على مندور يؤكد وهنا
 الزمان قوانني من( تني) يرى كان كما ـ لألدب عامة قوانني وضع أبن ذكر وقد علماً، األدب أو النقد

 ابلبيئة الزمكان احتاد يف العربة فليس الشاعر روح يف دفني ماهو تفسري يف الغرض اليؤدي ـ والبيئة واملكان
 .املؤثرات هلذه نفس كل استجابة بطريق وامنا

 فن وهو مفارقات، بطبعه األدب ان(: "0191 ـ والنقد األدب يف) كتابه يف قائالً  ذلك كرر مث
 األدب يف القاعدي التفكري ان مث له، اليقّنن بطبعه واجلمال جربية معادالت هلا ليست واملفارقات مجيل،
 (.7")التحّكم اىل يقود أبن خليق
 ـ الغزل العذري: 0
 طغيان رغم العريب الشعر ان: "فقال ،(األدبية واملذاهب العرب) موضوع عن حتدث قد مندور وكان 

 اللفظي التصنيع ذلك اىل انتهى حىت كبريا تطوراً  صياغته خصائص يف األقل على تطّور قد عليه التقليد
 قائمة شعرية فنوانً  العرب قبائل بعض احدثت لقد بل. حقة انسانية قيمة كل من جمردا عبثاً  أحاله الذي
 يسمى اليزال ما انتج منحى الغزل يف حنوا الذين عذرة بين مثل وذلك خاصة انسانية فلسفة أو مزاج على
 األوصاف يستقصي الشاعر جتعل اجلاهلي الشعر تقاليد كانت حيث(. 2()العذري ابلغزل اليوم حىت

 األموي العصر يف احلجاز يف الشعر هذا تطّور حني يف وفتنتها، مجاهلا مبواضع ويتغىّن  للمحبوبة احلسية
 .روحياً  اجتاهاً  واجته

 ـ مذهب البديع: 1
 ابلتحليل والنقاد االدابء تناوله اذ املذهبية، اخلصائص كافة له اديب مذهب" ابنه مندور ذكر فقد 

 متام أبو اعترب الذي البديع مذهب ابسم املعروف هو املذهب وهذا... املميزة اخلصائص وايضاح النظري
 بعمود الشائع التقليد على خروجا وكان العباسي، العصر يف ظهر قد املذهب هذا وكان(. 1")له مثال

 .الشعر
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 الشعب اسبق من النثر يف الظهور: - 5
 هو ذلك يف والسبب االديب، النثر من ظهورا اسبق كان الشعر ان: "قائال املسألة هذه عن وحتدث 

 الشعر ابولية ترتبط مسألة وهي(. 01")التدوين عصر ءجا حىت وتناقله الشعر حفظ سهولة من ماذكران
 .ومتناقضة خمتلفة ابراء وحديثا قدميا النقاد عنها حتدث وقد العريب،
 العناصر املميزة بني الشعر والنثر: - 8
 الطابع، الشعري اللغوي التعبري واسلوب الشعري، واملضمون املوسيقى للشعر اجتمعت فاذا: "وقال 

 الشعرية العملية يف فهنالك(. 00")والنثر الشعر بني منيز ان الثالثة العناصر هذه على ارتكازا استطعنا
 نقل عل قادر شعري لغوي تعبريي واسلوب خالقة، نفسية ملكات مع شعري ومضمون وتفعيلة، ايقاع

 .املتلقي وعي اىل االحياء
 النقد: - 7
 ان الميكن وهو املختلفة، االساليب بني يزوالتمي االدبية، النصوص دراسة فن هو النقد: "مندور قال 
 هي والصعوبة. للمشاكل مستمر وضع النقد. وحيله االشكال يضع لفظة كل ازاء فهو. موضعيا اال يكون

 يف علم أي وال النفس علم وال اجلمال علم ليس االدبية املشاكل يضع والذي... املشاكل هذه رؤية يف
 وتصقل تنمو اهنا اال: الطبع اصالة اىل... مردها... ملكة الذوق نا... االديب الذوق هو وامنا الوجود،

 .اخلفي العقل رواسب يصقل الذي هو املستمر فاملران(. 03")ابملران
 النقد العريب: - 6
 وذلك صرفا، عربيا وظل عربيا نشأ االديب فالنقد(: "العرب عند املنهجي النقد) كتابه يف مندور ذكر 
 االاثر ممارسة بطول النفس يف حتصل ملكة تدعمه الشخصي ذوقال هو نقد كل أساس الن

 (03")االدبية
 النزعة اغريقي تيار النه والنثر، للشعر العلمية وضع حاول الذي النقدي التيار يقصي ان حياول وهو 
 .العلمية تلك اىل دعا الذي جعفر بن قدامة العريب الناقد به اتثر وقد

 ولذلك االخرى، والثقافات العريب للفكر االصيل االديب ابلرتاث باطاالرت يفضل مندور الدكتور ولكن
 .القدامى من عربيني انقدين كافضل( 05) اجلرجاين العزيز وعبد( 09) اآلمدي اختار قد فهو

 املنهج الفقهي: - 9
 من اجلرجاين القاهر عبد فعل ما غرار على - اللغة فقه - الفقهي املنهج تطبيق اىل مندور دعا 

 املنهج هو فمنهجه قلت، كما لغوي فن االدب: "فقال ،املتاخرين من اللسانيات وعلماء تقدمنيامل
 الذي املنهج: "وقال(. 06..")االعجاز دالئل يف وطبقه اجلرجاين القاهر عبد فهمه كما الفين الفقهي

 لينتهي اللغوي ابلنظر يبتدئ املنهج ذلك نرى وسوف - اللغة فقه منهج - الفقهي املنهج هو اليه ادعو
 االديب فالذوق(. 07.")بصلة االدب اىل ميت ما كل يف متحكم الشك هو الذي االديب الذوق اىل

 ..ومنظوماهتا الرتاكيب حتليل من اللغة فقه يتمكن حني يف ،احياءاهتاو  الكلمات خفااي ادراك من يتمكن
 املنهج االيديولوجي: - 22

 الفلسفة: الفلسفات هذه واهم" احلياة، يف جديدة اتفلسف والفن االدب وظائف على سيطرت لقد 
 ابملنهج نسميه ان نستطيع جديد نقدي منهج عنهما نتج اللتان الوجودية والفلسفة االشرتاكية

 (.02")االعتقادي ابملنهج املاضي القرن اواخر يف يسمى كان عما خيتلف منهج وهو االيديولوجي،
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 العدد الثاين

 من وظائفها او اهدافهاو  جهة، من والفن االدب مصادر تبني اىل" يسعى املنهج هذا ابن مندور ويرى
 اىل يتجاوزه بل املوضوع، يف ابلنظر اليكتفي االيديولوجي والنقد... ذاك او االديب هذا عند اخرى جهة

 اسعادا واكثر وامجل افضل هو ما حنو الدائم ولتطويرها للحياة اصبحا قد والفن االدب وان... املضمون
 يصبحا ان جيب بل للحياة، صدى جمرد والفن االدب يظل ان املمكن من يعد مل انه. ..ويرى للبشر،
 (.01")هلا قائدين
 :القصة نقد - ب

 القصة عن موضوعات فيه لوجدان( احلديث أدبنا يف جديدة قضااي) مندور الدكتور كتاب اىل لوعدان 
 اىل التاثرية من النقدي منهجه حتول ان منذ ونقدها القصة ادب يف الواقعية الدعوة تبىن قد كان انه وكيف
 .االيديولوجية املرحلة
 تقوميه فيه عرض( الشباب وجتارب القصصي الفن) عنوانه بفصل كتابه من اجلزء ذلك مندور بدأ

 هي مالحظاته وكانت الشباب، بعض هبا تقدم واليت القصة اندي من له اعطيت اليت اقصوصية اخلمسني
(31:) 

 الشخصية، حياتنا يف يقع ملا وتسجيل رصد جمرد واهنا ساذجا، فهما الواقعية افهمو  الشباب ان -0
 .للشباب ابلنسبة املراهقة مرحلة وهي

 .الواسعة والتجربة الثقافة من خالية فهي الفنية، القيمة حساب على كانت كثرهتا ان -3
 .والقومية التارخيية املوضوعات من خلوها -3

 وسنظل به نطالب الذي الواقعي لالدب متهيد: "يصبح للقصة رخييالتا اهليكل ابن مندور وذكر
 (.30")الناضجني ادابءان به نطالب
 :فهي مندور، عند القصة نقد خطوات أما
 .القصصي النقد يف للواقعية للدعوة النظري ابجلانب االهتمام ـ 0
 .روادال لدى الواقعي االجتاه جذور اكتشاف لغرض القصة أدب بتاريخ االهتمام ـ 3
 مناقشة اىل اللجوء دون كالشخصيات، الفين العمل هذا عناصر أحد يف الدقيق التخصص امكانية ـ3

 .األخرى العناصر بقية
 :املسرحية نقد ـ ج
 نظرية يتناول اترة فهو األخرى، االدبية األجناس عن كتبه ما تفوق املسرح عن مندور كتاابت ان 

: كتبه يف منتشرة مندور كتاابت جند املسرح نظرية ففي وهكذا، ..نقده واثلثة اترخيه، وأخرى املسرح،
 مسرحيات للدراما، الفنية واألصول الكالسيكية احلديث، أدبنا يف جديدة قضااي وفنونه، األدب املسرح،
 .احلكيم توفيق مسرح أابظة، عزيز مسرحيات شوقي،
 احملاوالت مندور فيه عرض الذي النثري املسرح: كتابه يف فنجدها املسرح اتريخ عن كتاابته وأما
 ومضامينها، للمسرحيات ملخص تقدمي مع تيمور، حممود اىل النقاش مارون منذ العريب العامل يف املسرحية

 منذ الدراما لتاريخ خصصه الذي( والنقد األدب يف) كتابه من فصل يف املسرح اتريخ الحظنا كما
 .احلديث العصر اىل االغريق

 األدب: )كتابه يف ابرزاً  كان ولكنه هذه، كتبه مجيع يف موزعاً  مندور عند رحياملس النقد جند كما
 (.035 اىل 75ص من) كبرياً  فصالً  املسرحية لفن خصص حيث( وفنونه
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 قيام هو آخر عامل هنالك كان كما ابريس، يف كان أن منذ كبريا ابملسرح مندور اهتمام وكان
 .املسرح معهد يف ابلتدريس مندور

 العصور يف الديين املسرح) كتاب ترجم الذي القصاص حممد الدكتور دعا ابملسرح هتماماال وهذا
 (.33)الكتاب ملراجعة مندور الدكتور دعا( وجوسار فرابييه: لـ الوسطية
 .شوقي ملسرح التطبيقي النقد يف مندور آراء بتبيان سأقوم املبحث، هذا هناية ويف
 :الرواية نقد -د
 روائية شخصية عشرة أربع بتحليل يقوم لوجدانه( بشرية مناذج) كتابه يف مندور كتبه ما اىل عدان لو

 وبياتريس شكسبري، من هاملت هيجو، لفكتور البؤساء رواية من كافروس: حنو معروفة، عاملية ألعمال
 ةالعربي الشخصية وهي املازين، القادر عبد ابراهيم من الكاتب وابراهيم لدانيت، االهلية الكوميداي من

 .العربية الرواية من مندور الدكتور اختارها اليت الوحيدة
 لتوفيق جبماليون: ومنها ،(اجلديد امليزان يف) كتابه يف بكتاابته متمثالً  الروائي النقد جند كما

 .37ـ36ص( املعاصرون والنقاد النقد) اآلخر مندور كتاب يف روائيا نقداً  جند كما ،03ص/احلكيم
 النقد) يف كتاابته بدأ الذي مندور حممد الدكتور عند النقدي الفكر مسات بعض بشأن كان ما هذا
 الالحقة التحليلية كتاابته يف التحليلي املنهد أتثري حتت وقع مث التأثريي، املنهج بتأثري( العرب عند املنهجي
 لفكريا املنهج أتثري حتت فوقع األدجلة اىل حتول مث ،(شوقي بعد املصري الشعر) كتابه يف وخاصة

 .ـ بنا مر كما ـ االشرتاكية ابلواقعية املتمثل( االيديولوجي)

 املبحث الثاني

 النقد التطبيقي للمسرح
 هذا فيه كتب الذي للمسرح التطبيقي النقد جمال يف مندور الدكتور كتبه ملا النقدية القراءة خالل من

 موجزاً  نقدايً  حتليالً  املبحث هذا يف احبث ان ساحاول االخرى، االدبية االجناس يف كتب مما أكثر الناقد
 الدراسات قسم على م0159 سنة القيت حماضرات عن عبارة هي اليت( شوقي مسرحيات) يف كتبه ملا

 التاريخ هذا قبل نشرت قد نفسها املسرحيات أن علماً  ابلقاهرة، العالية، العربية الدراسات مبعهد األدبية
 :أييت فيما متحورت( 33)موجزة بدراسة رحياتاملس لتلك الناقد هذا مّهد. فرتات يف

 .التمثيلي واألدب العرب ـ أ
 .شوقي مسرح يف والغريب الشرقي التياران ـ ب
 .األولية واملادة شوقي ـ ج
 .املسرحي والفن شوقي ـ د

 املشرق يف القدمية عصورهم من عصر أي يف املسرحي األدب وال املسرح يعرفوا مل العرب أن اىل فأشار
 ادوارد) االستاذ منهم اختار الذين اجلادون، الباحثون عليها امجع قد الفرضية هذه ان ورأى ملغرب،ا أو

 القدمي العريب الشعر طبيعة يف الفرضية لتلك تعليالً  جيدوا أن حاولوا الذين النقاد من واحدا ابعتباره( حنني
 كبريتني خباصيتني ميتاز القدمي العريب شعرال أبن املسرحي، األدب لطبيعة ومنافاهتا العربية العقلية وطبيعة

 يف وصحيح حق أبنه ووصفه التخريج هبذا مندور أتثر وقد(. 39)الدقيق احلسي والوصف اخلطابة: مها
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 يف التقليد غلبة حبكم) عصوره معظم يف العريب الشعر على غالبتني اخلاصيتني هاتني بقاء أما مجلته،
 (.35()املتوارثة وقوالبه رالشع عمود على واحلرص العريب األدب

 من االعتداء، رد أو للغزو واستنفارها قبيلته مشاعر الستثارة خطابية العريب الشاعر نغمة أبن وذكر
 .أمامه املنبسطة الصحراء جزئيات يف ينقب ببصره البوادي يف وجال خطابته، لغة هو الذي الشعر خالل

 جبال خياله تلهب ومل: "عنه قال ولذلك واسع غري قاصر القدمي العريب خيال أبن يرى كان فمندور
 والشخصيات األحداث خيلق واسعاً  خياالً  يتطلب التمثيلي األدب ان املعلوم ومن.. والغاابت شاهقة

 املالحم وشعر االساطري منو عدم حالة من يستغرب وهو(. 36")حوار من به توحي وما املواقف ويتصور
 مل وغزوات وحروب أايم هلم وكانت اآلهلة، وتعدد االواثن فواعر  قد أهنم من الرغم على العرب عند

 .يستثمروها
 تعارض: هو العريب، األدب اىل التمثيلي األدب انتقال لعدم االساسي السبب أبن الناقد هذا ويرى
 ضيق العريب الشعر أبن اعرتف كما ،(37)االسالم يف الدينية الفلسفة مع اليوانن عند الدينية الفلسفة

 املاماً  امل كبرياً  شاعراً  العريب لألدب قي ض قد هللا وان ،(32)املدح على الغالب يف اقتصاره بسبب األفق
 فشاهد فرنسا يف العلم لتلقي ابلغرب واتصل القصائد أروع غراره على فنسج العريب ابلرتاث عميقاً  واسعاً 

 ،(الكبري بك علي) وهي عريةالش مسرحياته أوىل العلم يطلب يزال ال وهو ،0213 سنة فوضع مسارحها،
 واالجتاهات املرعية التقاليد على اخلروج دون ولكن والطليقة الرحبة الشعر جماالت اىل للوصول
 (.31)املتوارثة

 اليها وأضاف غربية، اجتاهات عدة" من كبرياً  أتثراً  الغريب ابألدب شوقي بتأثر مندور اعرتف وهبذا
 ،(30")راسني انحية اىل ميله من أكثر كورين انحية اىل مييل نهولك(. "31")عربية شرقية اخرى اجتاهات

 دائرته يف اجلنوين الغرامي االجتاه اىل مييل راسني ان حني يف ،االخالقي االجتاه اىل ينزع كورين لكون
 .البشرية للشهوات املصور النفسي التصويري املسرح بتيار املتميزة اخلاصة
 أوجه التأثر ابملذهب الكالسيكي: 

 :عامة أصوالً  تعد اليت اآلتية املسائل يف الكالسيكي ابملذهب شوقي أتثر اوجه مندور ذكر
 ما حنو على وذلك العرب واتريخ مصر اتريخ من استقاها اترخيية موضوعات ملآسيه شوقي اختار ـ 0

 رحياتهملس حمركات بيئته ومقتضيات قومه مشاغل من متخذاً  ،االنسانيون الفرنسيون الكالسيكيون فعل
 .انسانية دوافع من حتمله ملا والروحية االخالقية االجتاهات ضوء على التاريخ وفسر
 الكالسيكيون، فعل ما حنو على مسرحياته، من مخس( 5) يف للتعبري أداة الشعر اختاذه ـ 3

 تخدماس حني يف. وعنرتة ليلى، وجمنون وقمبيز، كليوابترا، ومصرع الكبري، بك علي: الشعرية فمسرحياته
 وهي شعراً ( هدى الست: )السابعة مسرحيته يف كتب بينما(. االندلس أمرية: )واحدة مسرحية يف النثر

 يف الواقعية اىل واقرب للكوميداي مالءمة أكثر بطبيعته النثر" أن حني يف ألفها، اليت الوحيدة الكوميداي
 غنائية اترخيية مأساة ألهنا شعراً  نتكو  أن االندلس ألمرية البد وكان ،(33")معاصرة شعبية بيئة تصوير
 .عباد بن املعتمد مبأساة مرتبطة
 ختتص فاملأساة وملهاة، مأساة أي وكوميداي تراجيداي اىل املسرحي األدب تقسم الكالسيكية ان 3

 بتصوير فتختص امللهاة أما القدمية، االغريق كمسرحيات واآلهلة واألبطال واألمراء امللوك حياة بتصوير
 .شوقي فعل وكذلك الشعب، امةع حياة
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 أحداث بعض يف املشاهدة على للوصف ايثاره وهي" لشوقي دقيقة فنية انحية مندور عّلل ـ 9
 اخراج صعوبة من خوفا الذهب، أيب حممد مع الكبري بك علي حرب يف احلال هو كما ،(33")مسرحياته

 .ابلكالسيكية متأثر األمر وهذا العريب، املسرح على الواسعة املشاهد هذه مثل
 مندور وذكر متعارضة، واخالقية نفسية قوى فيها تتصارع أزمة على أساسها يف تبىن املسرحية ان ـ 5

 النفس اغوار يف اليتعمق سطحي أبنه وصفه الذي الصراع هذا على مجلتها يف مآسيه بىن قد شوقي أبن
 على: "فيه جاء شوقي يف نقداي حكما وذكر ،(39)الدفينة والنزوات والغرائز اخلفااي والميس االنسانية،

 (.35")احلديثة الدراما تعتمد كما والتحليل التصوير على ال الصراع على أساسه يف يعتمد حال، أية
 اجلمع بني املذاهب املختلفة يف مسرح شوقي: 

 وبني الغرب الشرق بني مجع بل معني، والمبذهب خاص بتيار يتقيد مل شوقي ان:"بـ مندور يقول
 :أييت فيما الكالسيكية خالف قد فشوقي ،(36")املختلفة األدب بمذاه

 .واملكان والزمان املوضوع وحدة أي(: الثالث الوحدات) مبفهوم يتقيد مل شوقي ان ـ 0
 تنتهي كما حمزنة، خبامتة الرتاجيداي تنتهي أبن غريه، ويف الكالسيكي املسرح يف االصيل االجتاه ان ـ 3

 أشار وقد. مطرد حنو على القاعدة هبذه أيخذ مل شوقي جند حني يف مضحكة، أو سارة خبامتة الكوميداي
 اليت( موليري) كوميدايت من الكثري يف وجودها مؤكداً  شوقي مسرح يف هذه املخالةف حالة اىل مندور

 (.37()جوان دون)و( البشر عدو) يف ما حنو على حمزنة خامتتها أتيت
 شوقي وان ذلك، الرومانسية الترى حني يف الكالسيكية، أصول من األنواع فصل مبدأ يعد ـ 3
 هذه من سخرت الرومانسية ولكن: "مندور وقال الشأن، هذا يف الرومانسية مع وسار الكالسيكية خالف

 هزلية شخصيات ومن ضاحكة ساخرة مناظر من الختلو اليت اخلالدة شكسبري مبآسي مستشهدة القاعدة،
 (.32")السبيل هذا يف الكالسيكية به اندت مبا ؤمني مل شوقي ان والظاهر رائعة،

 عرض املسرح ان: "مؤكداً  اخللط هذا يف والرومانسيني شكسبري فلسفة اىل الناقد هذا أشار وقد
 اىل املسرح يدعو ما هناك فليس واملبكي املضحك بني جتمع أن عن التتورع احلياة دامت وما للحياة،

 (.31")التورّع ذلك
 االغريقي املسرح كان حني يف. الفنون من غريه عن التمثيلي الفن بفصل سيكيةالكال قالت ـ 9

 الشاعر شوقي ولكن والتصوير، والنحت واملوسيقى والغناءوالرقص احلوار بني جيمعان القدميان والروماين
 العرب، نم والغالبية املصريني ألن االجتاه، هذا يف الغريب الكالسيكي املسرح جياري أن يستطع مل الغنائي
 (.91)مجهوره الرضاء طموحاً  شوقي كان وهلذا طروب، شعب

 عليه أاثر مما املسرحية بناء يف ادخلها واليت الغنائية املقطوعات بعض مسرحياته ضّمن قد شوقي وكان
 لو وعنرتة، ليلى وجمنون كليوابترة مصرع مثل شوقي مسرحيات بعض إن: "مندور قال إذ النقاد، بعض

 فيها ماينتقده يعّوض رائعاً  فنيا غذاء وأصبحت النجاح، أكرب لنجحت كأوبرا ومثّلت لةكام حلنت أهنا
 (.90")وطنية أو اترخيية أو نفسية حقائق من القساة النقاد

 :أييت مما األدابء من كغريه األولية مادته شوقي استقى: شوقي ملسرحيات األولية املادة
 الضعف فرتات من الستة، مآسيه يف له األول املعني ووه العرب، واتريخ مصر اتريخ: التاريخ ـ 0

 .الكارثة خالل من البطولة يظهر وكان واهلزمية، واالحنالل
 (.هدى الست) وهي الوحيدة امللهاة احلياة من استمد وقد: املعاصرة احلياة -3
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 ،(93")ريبالع والنبل املصرية الوطنية متجيد: "هذه األولية مادته من شوقي هدف أبن مندور وأشار
 توايت شعبية اسطورة مفضالً " االخالقية الناحية من فكانت واساطريه التاريخ ذلك ألحداث املعاجلة وان

 (.93")االخالقية نظره وجهة
 للمؤلف أبن القول الميكن ولذلك: "قائالً  بذهتا اخالقية فلسفة لشوقي أبن القول لينكر مندور ويعود

 اىل مستندة( كورين) عند النوع هذا من فلسفة النقاد استخلص ما حنو على بذاهتا، اخالقية فلسفة
 اليقني، اىل املستندة الديكارتية الفلسفة روح اىل( كورين) شخصيات بطولة ارجعوا إذ( ديكارت) مبادئ

 (.99...")االخالقي ابليقني والتمسك الشك، عوامل كل تنحية بعد
 عنصر وان ،(95")املسرحي الفن يف الفقري مودالع يعترب احلركة أي الدراما عنصر أن" مندور يرى
 يثري وانه(. 96)خارجها أو البشرية النفس بداخل جيري وانه الدراما، بتوليد يقوم الذي هو الصراع

  ولكن املتابعة، يف ابالستمرار اآلخرين وميد فيها، للتفكري الذهن ويستفز القوية االنفعاالت
 فيها وفنه مسرحياته بدراسة وقام ،(97)واالهتزاز والتأثري العمق بعدم شوقي صراع لنا صّور الناقد هذا
 (.92)املختلفة وأتثراته

 النثر العامي أكثر مالءمة للكوميداي من النثر الفصيح:
 يف واستمر احلياة به امتدت لو انه" شوقي عن قوله ثنااي يف وجدته الذي الرأي هذا ادهشين وقد
 يف أصاب مما أكثر النجاح من ألصاب النحو، هذا على ونقده والخالقي االجتماعي واقعنا تصوير
 أكثر النثر أن الراجح من يكن وان الكوميداي، جمال يف رفيعاً  مسرحياً  أدابً  لنا وخلّلف التارخيية، مآسيه

 أقرب أييت حىت الفصيح، النثر من مالءمة أكثر العامي النثر كان ورمبا بل الشعر، من للكوميداي صالحية
 (.91")يصورها اليت الشعب حبياة والصق طبيعةال اىل

 النقدية النظر وجهة من الناقد هذا يدرس ان( 51)برادة حممد االستاذ على أمتىن كنت وختاماً 
 دراسته املطلوب األديب للنوع ووفقاً  نقدايً  مندور لدراسة كثرية جماالت فهنالك. التارخيية ال التحليلية
 (.جامعيا) أكادميياً 

 :اهلوامش
 .56ص ،0179 شباط 33 ،05ع. املساء بريوت جملة( ح.ب)لـ مندور، حممد( 0،3)
 .61ص م،0173 والنشر، للطبع مصر هنضة دار ـ القاهرة مندور، حممد اجلديد، امليزان يف( 3)
 ـ 307ع العريب، جملة الكويت، ،احلكمي علي الوهاب عبد مندور، حممد عند النقد مفهوم( 9)

 .90/ 0176 ديسمرب
 والنشر، للطباعة الثقافة دار ـ القاهرة سند، حسن كيالين الدكتور النقد، يف ودراسات قضااي( 5)

0171/90. 
 .072ـ077 اجلديد، امليزان يف( 6)
 والرتمجة، التأليف جلنة مطبعة القاهرة، 3ط مندور، حممد. د والنقد، األدب يف( 7)

 .1/م0153/هـ0370
 .0157/33 مصر، هنضة مكتبة القاهرة، 3ط مندور، حممد. د ومذاهبه، األدب( 2)
 .39. /ومذاهبه األدب( 1)
 .0179/03 مصر، هنضة دار القاهرة، مندور، حممد.د. وفنونه األدب( 01)



 
 الفكر النقدي عند د. حممد منور
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 .31( /ن.م( )00)
 متييز فن: أبنه النقد فهم إىل مندور حممد الدكتور أشار كما. 063. /اجلديد امليزان يف( 03)

 .أيضا فانظر. 097/ وفنونه األدب :وهو آخر، مصدر يف األساليب،
. 0161 للطبع، مصر هنضة دار القاهرة، 3ط. مندور حممد.د. العرب عند املنهجي النقد( 03)

/00 
 .061 -17.( / ن.م( )09)
 .316 - 391.( /ن.م( )05)
 .025. /اجلديد امليزان يف( 06)
 .023.( /ن.م( )07)
 .021(. /م0163) القلم، دار بريوت، .مندور حممد.د. املعاصرون والنقاد النقد( 02)
 .020. /املعاصرون والنقاد النقد( 01)
 .99. /0152 اآلداب، دار بريوت،. مندور حممد.د. احلديث أدبنا يف جديدة قضااي( 31)
 .96.( /ن.م( )30)
 القصاص، حممد. د ترمجة جوسار،. م.وا فرابييه جان الوسطى، العصور يف الديين املسرح( 33)

 (.ت.د) العامة، املصرية املؤسسة ـ القاهرة. مندور حممد. د ومراجعة
 .25ـ3/ شوقي مسرحيات( 33)
 .3/9ط مندور، حممد. د شوقي، مسرحيات( 39)
 .5/ ن.م( 35)
 .5/ ن.م( 36)
 .01/ ن.م( 37)
 .05/ ن.م( 32)
 .06/ ن.م( 31)
 .01/ ن.م( 31)
 .01/ ن.م( 30)
 33/ ن.م( 33)
 .33/ ن.م( 33)
 .39/ ن.م( 39)
 .35/ ن.م( 35)
 .31/ ن.م( 36)
 .36/ ن.م( 37)
 .32ـ37/ ن.م( 32)
 .32/ ن.م( 31)
 .31/ ن.م( 91)
 .31/ ن.م( 90)
 .37/ ن.م( 93)
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 .91/ ن.م( 93)
 .93/ ن.م( 99)
 .96/ ن.م( 95)
 .97/ ن.م( 96)
 .92ـ97/ ن.م( 97)
 .000ـ51ص انظر التفاصيل معرفة يف االستزادة ولغرض ،01/ ن.م( 92)
 .95/ ن.م( 91)
 (.ت.د) اآلداب، دار بريوت األديب، النقد وتنظري مندور حممد: انظر( 51)

 املصادر واملراجع:
 .م0179 مصر، هنضة دار القاهرة، مندور، حممد. د وفنونه، األدب ـ 0
 .م0157 مصر، هنضة مكتبة القاهرة، 3ط مندور، حممد. د ومذاهبه، االدب ـ 3
 .م0153/هـ0370 التأليف، جلنة مطبعة القاهرة، ،3ط. مندور مدحم. د والنقد، االدب يف ـ 3
 .م0173 مصر، هنضة دار القاهرة،. مندور حممد. د اجلديد، امليزان يف ـ 9
 .م0152 اآلداب، دار. بريوت. مندور حممد. د. احلديث أدبنا يف جديدة قضااي ـ 5
 .م0171 الثقافة، ارد. القاهرة. سند حسن كيالين. د. النقد يف ودراسات قضااي ـ 6
 .56/م0179 شباط 33 ،05ع. املساء بريوت جملة بريوت،(. ح.ب) مندور، حممد ـ 7
 (.ت.د) آلداب، دار بريوت، برادة، حممد. د. األديب النقد وتنظري مندور حممد ـ 2
 ةومراجع القصاص، حممد. د ترمجة، جوسار. م.وا فرابييه جان. الوسطى العصور يف الديين املسرح ـ 1

 (.ت.د) العامة، املصرية املؤسسة القاهرة، مندور حممد. د
 (.ت.د) مصر، هنضة مكتبة القاهرة 3ط مندور، حممد. د. شوقي مسرحيات ـ 01
 ،307ع العريب جملة الكويت،. احلكمي علي الوهاب عبد. مندور حممد عند لنقد مفهوم ـ 00
 .90ص/م0176 األول، كانون

 .م0161 مصر، هنضة دار القاهرة، ،3ط. مندور حممد. د. بالعر  عند املنهجي النقد ـ 03
 .م0163 القلم، دار بريوت،. مندور حممد. د املعاصرون، والنقاد النقد ـ 03

 .3ص البحث، مقدمة يف مندور حممد الدكتور مؤلفات قائمة يف ذكرته ما اىل اضافة
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 أسباب العودة للجرمية 

/  معاون عميد كلية القانون ، جامعة أهل البيت )عليهم د.مكي عبد مجيد الربيعي 
 السالم(

 :أملقدمة
اجلرمية مشكله اجتماعية واجهة اجملتمع اإلنساين منذ إن كان مكوان من بضع أفراد ، وعرب مراحل 

يها أو حىت احلد منها ، وتنبع خطورة اجلرمية من مناهضتها التاريخ مل تفلح اجلهود اإلنسانية يف القضاء عل
لمجتمعات بسببها من خسائر ه لللمشاعر اإلنسانية وأضرارها ابملصاحل ألعامه واخلاصة لإلفراد وما تتكبد

مادية ومعنوية جسيمه تتمثل ابلتكاليف الباهضه اليت تستلزمها مكافحتها بتطوير األجهزة األمنية 
إن تسهم يف بناء  ببية واإلصالحية والطاقات البشرية اليت تذهب هدراً  واليت كان جيواملؤسسات العقا

 .اجملتمع بدال من االحنراف واالجتاه حنو اجلرمية وهتديد األمن واالستقرار
انطالقا من اإلحساس أبمهية وخطورة هذه املشكلة وضعها العلماء واملفكرون يف العلوم االجتماعية 

ة عليهم اقاألخالقية والعلمية املل ةية خاصة موضع االهتمام والدراسة إدراكا منهم للمسؤوليوالقانونية والطب
 تشخيص مالمح وإبعاد موجهات الفعل اإلجرامي وأسباب العودة إلية تيسريا لعملية الفهم والتفسري يف

 .أمكانية وضع خطط ملواجهتها أبساليب مدروسةو  ات        لطبيعة هذه املوجه
 ،ذه الدراسة يف إطار تلك اجلهود حماوله قصدان منها اإلفادة النظرية يف جمال علم األجراموأتيت ه

 .والوقوف على اخطر الظواهر االجتماعية إال وهي اجلرمية
 :احتوت هذه الدراسة على اببني

ث ظري أو الدراسة النظرية الذي مشل اإلطار العام للبحث ومقدمه البحناجلزء ال ،تضمن الباب األول
 :والفصل األول الذي مشل املفاهيم واملصطلحات العملية الداخلية ابلدراسة وهي

يف حني خصص الفصل الثاين الدراسات  ،ألعوده إىل اجلرمية ،السلوك اإلجرامي ،اجملرم ،اجلرمية
 .السابقة
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 ،نظرية فرويدو  ،ونظرية هوتون ،أما الفصل الثالث فتناول النظرايت املفسرة للجرمية ومنها نظرية ملربوزو
 ،ونظرية النظام الرأمسايل ،ونظرية االختالط التفاضلي ،ونظرية تصارع الثقافات،ونظرية التفكك االجتماعي

 .إما اجلانب الثاين من الدراسة فيتظمن الدراسة امليدانية
تمع فجاء الفصل الرابع من البحث ليشمل اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية واخلصائص املميزة جمل

 ...البحث
يف حني خصص الفصل اخلامس لعرض النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وإبداء بعض املقرتحات 

 .والوصيات آملني األخذ هبا
 

  :أوال أهمية البحث
تظهر أمهية البحث من خالل خطورة اجلرمية على اجملتمع وما ترتكه من آاثر على مستوايت عديدة 

فاجلرمية مشكلة اجتماعية خطرية شغلت أذهان العلماء والفالسفة  ،اجتماعية واقتصادية وأخالقية
واملفكرين والقادة يف خمتلف اجلماعات البشرية خالل التاريخ الطويل لإلنسان فهي ترتبط ابجملتمع ارتباطا 

أي  :طبيعيا مبعىن أنه حيثما كانت هناك حياة اجتماعية حىت ولو كانت يف ابسط صورها توجد اجلرمية
شخصي على أخر يف عرضه او ماله او متعاه يف شخصه نفسه جبرمية او برت أعضاءه او قتله  عدوان

يتعدى االخ على أخيه وهو اقرب الناس إليه إذا اختلف على مال او مرياث او امرأة او أي شيء يؤثر  
 ....كل منهما

فالشخص  ،جلرميةوأمهية هذا البحث تنطلق كونه يدرس ظاهرة جديرة ابالهتمام وهي العودة اىل ا
وبعد ان قضى فرتة حكمه وجدان بعض األشخاص يعودون اىل الفعل  ،الذي ارتكب جرمية وحكم

ويسعى البحث اىل معرفة مدى نسبة هؤالء ابلنسبة لآلخرين واألسباب اليت دفعتهم  ،اإلجرامي مرة أخرى
ؤسسات اإلصالح وتنطلق أمهية البحث كذلك ملعرفة مدى قدرات م ،جمددا اىل ارتكاب اجلرمية

االجتماعي يف تقومي خدمات التاهيل واالصالح هلؤالء فضال عن زرع يف نفوسهم القيم اإلنسانية وانتزاع 
وال يسعى البحث  ،وأييت ذلك من خالل جناح الربامج اإلصالحية يف املؤسسة ،نزاعات الشر واألجرام

وصيات واملقرتحات متهيدا ملعاجلتها من فقط اىل وصف وتفسري البياانت امليدانية بل يسعى إىل وضع الت
 .قبل اهليئات ذات العالقة

 مشكلة البحث :ثانياً 
تنحصر مشكلة البحث يف العودة إىل اجلرمية وأثرها على اجملتمع وعلى الشخص القائم ابلفعل 

اىل فاملعروف ان اجلرائم وما يتبعها من سلوك احنرايف يظهر على بعض األفراد مسألة تشري  ،اإلجرامي
 .تفكك البناء االجتماعي من انحية واىل تناقض وتشويه ثقافة اجملتمع من انحية أخرى

 .ان مشكلة البحث تكمن يف اآلاثر اليت ترتكها العودة اىل اجلرمية على حياة الفرد واجملتمع معا

  :أهداف البحث :ثالثا
  :يسعى البحث اىل حتقيق األهداف التالية

 .اليت جتعل الشخص يعود اىل اجلرمية من جديد معرفة األسباب االجتماعية .0
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 .معرفة العوامل النفسية اليت جتعل الشخص يعود اىل اجلرمية .3
 .اإلصالح معرفة الظروف االجتماعية واألسرية اليت حتيط ابلشخص بعد خروجه من مؤسسة .3
 .معرفة أتثري العامل االقتصادي الذي دفع الشخص اىل ارتكاب الفعل اإلجرامي .9

 ولالفصل األ

 العلمية تاملفاهيم واملصطلحا
 اجلرمية :أوال 

هذه املفاهيم والتعريفات اليت تنظر للجرمية من زوااي خمتلفة  ،للجرمية مفاهيم عدة تتنوع بتنوع مصادرها
  :وفيما يلي نستعرض أمهها

 :اجلرمية مبفهومها األخالقي
بيعي مثار للجدل من حيث هي كل فعل يتعارض مع السلوك الطبيعي لألخالق فهذا السلوك الط 

واحلقيقة ليس كل انتهاك ملبادىء األخالق يعترب جرمية وليست   ،أوامره ونواهيه وصلته ابلتشريع الوضعي
 (0).......كل اجلرائم متناقضة ابلضرورة مع املبادىء األخالقية

بينما جند يف قوانني فمثالاليوجد القانون عقوبة لعقوق الوالدين او النفاق رغم إهنا أفعال ال أخالقية ،
بعض الدول عقوابت تطبيق على من لديهم انتماءات سياسية ومذهبية معينه وكذالك قوانني حترم على 

له ابألخالق ولكن حتكمه عوامل سياسية أيدلوجية  ةاألفراد التجارة والتملك رغم ان هذا ال عالق
 (3)حبتة........

 :اجلرمية من الناحية الواقعية (0

اح وجنوح يغلب به املرء االثرةعلى اإليثار مضحيا يف سبيل كيانه الذايت مبا يتطلبه هي خروج ومج
 (3)الكيان االجتماعي.......

ولكن هذا التعريف تدحضه بعض احلاالت اليت حتدث فيها اجلرمية بسبب تغلب اآلاثر على األثرة 
ئعني ،او أم تنحرف اىل طريق وليس العكس مثل حالة أب يسرق ويعرض نفسه للعقاب ليطعم أطفاله اجلا

البغاء بعد ان سدت بوجهها كل منافذ العمل الشريف لتعيل أسرهتا ،ولونظران اىل اجلرمية هبذا املفهوم 
هذا التعريف ،فاألجرام ليس يف  تالواقعي لوجدان كما هائال من اجلرائم اليت التنطبق عليها اشرتاطا

 الفردية يف كل حاالتهاحلقيقة هواية او شغف او نوع من األاننية و 
 :(اجلرمية من الناحية القانونية0

مل جيمع الفقهاء اجلنائيني على تعريف موحد للجرمية بل هناك تعريفات متعددة هلا فقد عرفها سذرالند 
  (9)......أبهنا السلوك الذي خيرق قانون العقوابت

 30،ص 0126حممد خلف ،مبادىء علم األجرام ،دار املعرفة القاهرة ، - _0                                                 
 33نفس املصدر السابق ،ص- _3
 31،ص0123تكوينا وتقوميا ،دار املعارف،اإلسكندرية ، رمسيس هبنام ،اجملرم- _3
 31،املصدر سابق ،ص فحممد خل - _9
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ارتكابه عقوبة ،ويعرفها الدكتور حممد  فعل او امتناع يرتب القانون على:كما عرفها غالبية الفقهاء أبهنا
 .خلف أبهنا: كل فعل او امتناع ممنوع قانوان حتت طائلة العقوبة او التدبري الوقائي

ولكن كل هذه التعريفات القانونية ال تعطي املعىن الكامل للجرمية فكم من فعل يعاقب عليه قانون 
نفس الدولة ويف فرتات زمنية خمتلفة ،كشرب  دولة ما بينما هو مباح حسب قانون دولة أخرى ،وحىت يف

اخلمر يف اجلماهريية بعد الثورة مت منعه وأصبح من اجلرائم اليت يعاقب عليها القانون ،مع انه كان مباحا 
 (5)فيما سبق......

 :(اجلرمية من الناحية االجتماعية1
مية تشمل مجيع األفعال هي السلوك املخالف ملا ترتضيه اجلماعة "..وعلماء االجتماع يرون اجلر 

 (6)املرفوضة اجتماعيا...
 :اجملرم
املصاحل و  :هو كل شخص يفعل او ميتنع عن فعل ما ويتعارض فعل او امتناعه مع قيماجملرم

  (7)..ويصدر حكماً  إبدانته حسب القوانني املعمول هبا يف جمتمعه،االجتماعية
 (2)..كما يعرف سذرالند اجملرم الشخص الذي يرتكب جرميته..

.. أما اجملرم يف نظر القانون هو الشخص الذي يرتكب .(مرتكب الفعل اجملرم)ويعرفه بوزاوبنايل أبنه 
جرمية مبفهومها القانوين وإصدار القضاء حكما إبدانته وأصبح هذا احلكم هنائياً  غري قابل للطعن فيه أما 

التعريف القانوين للمجرم ال يفي ابلغرض املختصني هبذا العلم ان  اجملرم يف علم األجرام فريى العلماء
املنشود من وراء دراستهم وهم يضيفون هلذه الدراسة أيضا املتهمني يف مرحلة احملاكمة واملقبوض عليهم يف 

ويتوسع بعض علماء األجرام يف اجملرم وخيضعون ألحباثهم اجملرم احلقيقي وهو اجملرم الذي  ،مرحلة التحقيق
 (1)...يف السجن أم خارجهاقرتف جرمية سواء أكان 
  :السلوك اإلجرامي

 :تفسري السلوك اإلجرامي عند سذرالند
يرى سذرالند ابن الفرد يتأثر ابلنماذج الثقافية احمليطة به مامل تكن هنالك مناذج أخرى تتصارع معها 

وسلوك أي كما يرى ابن اجلرمية متأصلة يف التنظيم االجتماعي وهي معربة عنه   ،وتوجهه على وجهة أخرى
وبناء على هذه األسس ترتكز نظريته  ،النمط املعادي لألجرام ،فرد يتحدد يف ثالث أمناط النمط اإلجرامي
 :اليت ميكن إبراز عناصرها وفق املفهوم األيت

 وعلى هذا األساس فأن الفرد الذي مل  ،السلوك اإلجرامي ال ينتقل ابلوراثة إمنا يكتسب ابلتعلم
وهو كالفرد الذي مل يتعلم  ،يستطيع اإلتيان بسلوك أجرامي من تلقاء نفسه يتدرب على اجلرمية ال

 امليكانيكا فال ميكنه القيام ابخرتاعات ميكانيكية 
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  تتم عملية تعلم السلوك اإلجرامي من خالل االتصال االجتماعي أوابلتداخل والتفاعل بني الفرد
تصاالت غري الشخصية كالسينما والصحف وهذا يتيح التوصل اىل نتيجة مؤداها اال ،وأشخاص آخرين

  (01)....وغريها من وسائل االتصال العامة التقوم إال بدور حمدود يف تكوين السلوك اإلجرامي

  خيتلف السلوك اإلجرامي أو السلوك املعادي له ابختالف عمليات التكرار واالستمرار واألسبقية
كلما طالت مدته كلما تدعم االجتاه حنو االحنراف   او ،فكلما تكرر االتصال ابألمناط املنحرفة ،والعمق

فأن أمر  ،وإذا كان السلوك قد ترسخ لدى الفرد يف سن مبكرة والزمه يف مراحل حياته ،وترجحت كفته
وعمق التأثري تبدو أمهية يف موفقه من االختيار واملفاضلة بني  ،أتثريه سيكون اشد لدفعه اىل طريق اجلرمية

(00)اليت تتنازعه....االجتاهات املختلفة 
 

  تفسري السلوك االجرامي ابعتباره يعرب عن حاجات وقيم عامة الن السلوك السوي قد  زال جيو
فهذه  ،والعامل يكد ويعمل للحصول على املال ،فاللص يسرق للحصول على املال ،يعرب عنها أيضا

ىن عنها للقيام أبنواع السلوك  األمور تشبه إىل حد بعيد عملية التنفيس يف جسم اإلنسان ابعتبارها ال غ
(03).....ولكنها غري صاحلة للتمييز بني السلوك االجرامي والسلوك الغري أجرامي ،كافة

 

  :العودة إىل اجلرمية
هنائيا ابإلدانة يقصد ابلعودة إىل اجلرمية قانونيا معاودة الشخص للفعل االجرامي بعد إن مت احلكم عليه 

 .يف جرمية وارتكب جرمية أخرى
إن اجلرمية اليت حتقق حالة العودة حبيث أن تكون جديدة أي مستقلة عن اجلرمية السابق صدور احلكم 

 (03)...فيها
تقوم حول اجلرمية أفكار ومفاهيم متعددة ومتباينة فمن أبرزها املفهوم القانوين :ماهية اجلرمية

فهو علم يعتمد يف  ،لعلم األجرام ومع هذا العدد لتلك الطبيعة املركبة ،واالجتماعي واألخالقي والطبيعي
لذا أاثر اجلدل حول معىن اجلرمية يف علم  ،أحباثه ودراساته على علوم ومعارف أخرى منهجيا وموضوعيا

(09)...األجرام
 

 للجرمية: املفسرةنظرايت ال
 نظرية لومربوزو :اوال

 نظرية هوتون اثنيا:
 نظرية فرويد اثلثا:

 :اوال نظرية لومربوزو
و اول من نبه اذهان الباحثني يف علم االجرام إىل دراسة شخصية اجملرم على اساس علمي كان لومربوز 

 ،0276ووضع لومربوزو نظرية اليت ضمنها يف كتابه الشهري عن الرجل اجملرم الذي اصدره يف سنة  ،سليم
                                                 

جعفر علي، علم االجرام والعقاب دراسة حتليلية لظاهرة األجرام والسياسة العقابية، املؤسسة اجلامعية  _01
 . 30، ص31، ص 0113ع، الطبعة االوىل،للدراسات والنشر والتوزي
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الحظ أن فمن الناحية العضوية  ،ويرى لومربوزو أن اجملرم يتميز عن غريه بصفات خاصة عضوية ونفسية
تظهر يف عدم انتظام مججمته وكثافة الشعر يف رأسه وجسمه وضيق يف جبهته  للمجرم مالمح خاصة

وقام لومربوزو إثناء  ،وضخامة فكية وطول أذنيه أو قصرمها وعدم انتظام أسنانه وفرطحة انفه وطول إطرافه
ومشابه ملا وجده يف مجاجم فتبني له وجود غور يف أخر اجلمجمة  ،عمله الطيب بتشريح جثة جمرم خطري

من الناحية النفسية و  فاستخلص أن اجملرم نوع شاذ من الناس خيتلف عنهم يف تكوينه ،احليواانت الدنيا
ميز اجملرمني صفات نفسية، و  للمجرم يرى ملومربوزو كثرة وجود الوشم الذي يرمسه اجملرمون على أجسامهم

ة شعورهم ابخلجل وانتهى من دراساته إىل القول ابن قلو  أمهها ضعف إحساسهم ابألمل وغلظة قلوهبم،
وال ميكن ألحد ان ينكر ان هذه النظرية  (05)النه جمرم ابلفطرة يف نظره... ،اجملرم شخص مغلوب على أمره

كان هلا فضل السبق يف دراسة جسم االنسان من الناحيتني العضوية والنفسية حبثا يف ثناايه عن عوامل 
انتقدت هذه النظرية فقد قيل ان لومربوزو أسرف يف متييز اجملرمني بصفات  ،ع ذلكمو  ،السلوك االجرامي

مما ال يشك فيه ان يف مثل هذه العيوب توجد يف اشخاص غري جمرمني وهذا يثري الشك  ،جسدية معينة
رمني . فقد أقام لومربوزو دراسته التجريبية على أجساد جمموعة من اجمل.حول قيمة النتائج اليت توصل إليها

ومبقتضى البحث العلمي السليم ان يقيم دراسته مقابلة على  ،بعضهم من األحياء وبعضهم من األموات
وقد قام  ،عدد مماثل من غري اجملرمني حىت يستطيع ان يقطع الشك ومييز اجملرمني عن غريهم ولكنه مل يفعل

عدد مماثل ممن مل جيرموا بقصد التحقق و  بعض العلماء يف أوائل القرن احلايل بدراسته لعدد كبري من اجملرمني
من مدى صحة نظرية لومربوزو فتبني هلم ان هذه الصفات كما قد توجد يف نسبة معينة من اجملرمني فأهنا 

اهتمت نظرية لومربوزو بدراسة أعضاء وشخصية اجملرم و  ،توجد يف نفس النسبة تقريبا لدى غري اجملرمني
سلوك اإلجرامي يكمن فيها وأغفلت بدراسة مجيع العوامل االجتماعية فحسب ابعتبار من الدوافع إىل ال

 (06)أو البيئية مع اهنا تدفع إىل اجلرائم، ويرى لومربوزو ان اجملرم يشبه الرجل البدائي...
 اثنيا: نظرية هوتون:

البعض قبلها و  ،أمريكا فانتقدها البعض ورأوا فيها قصوراو  كان لنظرية لومربوزو دواي كبريا يف أوراب
كان على رأسهم األستاذ األمريكي "هوتون" الذي أراد ان يؤكد صحة هذه النظرية فقام بدراسة ما و  االخر

قام كذلك بدراسة جمموعة من غري اجملرمني و  يقرب من أربعة عشر إلف من اجملرمني الذين أداهنم القضاء
مقاييسها واستخلص هوتون و  عضاءفتبني وجود صفات خاصة موروثة يتميز هبا اجملرمون وتتعلق بشكل األ

فمثال  ،من دراساته أن اجملرمني بعضهم يتميز ابرتكاب نوع معني من اجلرائم متيزهم عن غريهم من اجملرمني
وصفات أخرى متيز مرتكيب اجلرائم العرض  ،هناك صفات متيز مرتكب اجلرائم اليت تقع ضد األشخاص

انتقدت نظرية هوتون على اهنا أقامت أحباثها على و  جلرائموصفات متيز مرتكيب جرائم املال وغريها من ا
احلقيقة غري ذلك فهؤالء هم فقط و  ،جمموعة من نزالء السجون على اساس ان هؤالء ميثلون اجملرمني كلهم

مل يكتشف و  من املؤكد انه يوجد خارج السجون من ارتكب اجلرميةو  الذين ثبت لدى القضاء إجرامهم
يوجد خارج السجون كثري من اجملرمني الذين حكم عليهم و  ،لعدم كفاية األدلة أو قضى برباءته ،أمره

أو حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية مع إيقاف التنفيذ وانتقد هوتون قوله ابختالف نوع  ،بعقوبة الغرامة
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 ،جندراسة اجلرمية اليت دخل من اجلها اجملرم الس نذلك ان استخالص هذه النتيجة م ،اجلرمية املرتكبة
بينما قد يكون ارتكب قبل ذلك جرائم من نوع آخر لذلك فان القول بوجود صفات معينة يف مرتكيب 
جرائم األشخاص وصفات أخرى مغايرة يف مرتكيب جرائم األموال يعين وجود ختصص دائم بني اجملرمني يف 

وهذه النظرية يعيبها كما  فان الواقع كثريا ما يكذبه ،ارتكاب نوع معني من اجلرائم وهو أمر ان صح وجوده
 .يعيب نظرية ملربوزو واقتصارها على العوامل الفردية وإغفاهلا عن كل أتثري للعوامل االجتماعية

 اثلثا: نظرية فرويد:
 بدا فرود تفسريه للسلوك االجرامي بتقسيم النفس اىل ثالث اقسام:

الستعدادات املوروثة او  هو ذلك القسم من النفس الذي حيوي امليول الفطرية :لذاتاقسم  .0
 تقف هذه الرغبات وامليول فيما وراء الشعور او الالشعور،و  والنزعات الغريزية،

: هو اجلانب العاقل من النفس، وهو اجلانب الشعوري الذي يلمس الواقع، فهو حياول قسم االان .3
 التقاليدو   العاداتوينب ،ان يقيم نوعا من االنسجام وآتلف وتكيف بني النزعات الفطرية الغريزية من جهة

او اىل  ،املبادئ االجتماعية من جهة اخرى، فان جانب التوفيق عمدا اما اىل التسامي ابلنشاط الغريزيو 
 رده وكبته يف منطقة الالشعور.

تكمن و  حيث توجد فيه املبادئ السامية ،: ميثل اجلانب املثايل من النفس البشريةقسم االان العليا .3
مهمته مراقبة االان و  ،هو ما يعرف ابلضمريو  ،لقيم الدنية واخللقية واالجتماعيةاليت تولدها ا عالرواد 

 ومساءلتها عن أي تقصري يف أداء وضيفتها التوجيهية للنزعات الفطرية.
ويرجع فرويد السلوك االجرامي اما اىل عجز االان عن تكييف امليول الفطرية والنزعات الغريزية لدى 

إمخادها يف الالشعور، و  او التسامي هبا او عن كبتها ،احلياة االجتماعية الشخص مع متطلبات وتقاليد
وإما اىل انعدام وجود االان العليا او عجزها عن أداء وظيفتها يف الرقابة والردع أورد فرويد عدة امثلة ملا 

 :يتحيدث يف جوانب النفس البشرية من خلل واضطراب نذكر منها عقدة أوديب وعقدة الذنب ومها كاآل
من بني الغرائز الكامنة يف نفس الشخص الغريزة اجلنسية اليت خيتلف اجتاهها حبسب  وديب:أعقدة  .0

يعجب هبا / ويف مرحلة و  فيحب نفسه ،ففي الطفولة األوىل تتجه إىل الطفل ذاته ،مراحل العمر املختلفة
مث يف فرتة الحقة تبدأ الغريزة  اتلية تتجه حنو الغري فيميل الطفل يف اول هذه املرحلة حنو أفراد من جنسه،

وجيد الطفل ضالته من  ،يف النضوج وتتخذ وجهتها السليمة فيميل الشخص حنو اجلنس االخر ةاجلنسي
ويرتتب على ذلك ان تكره الفتاة  ،اجلنس االخر يف واحد من والديه فتحب الفتاة أابها وحيب الفىت أمه

 نافس له هلذا احلب.أمها ويكره الفىت أابه لشعور كل منهما أبنه م

ان من عوامل السلوك غري االجتماعي االضطراب النفسي الذي يرجع اىل ضعف االان  :عقدة الذنب
ولكن قد حيدث ان تستعيد االان العليا بعد ارتكاب هذا السلوك قوهتا او وجودها ،  ،العليا او انعدامها

هنا يتولد لدى  ،دى اىل سلوك هذا السبيلوتقوم مبهمتها يف زجر االان ولومها على ضعف رقابتها الذي أ
 .ويظل هذا الشعور عن طريق حتمله عقاب اجلرمية ،الشخص الشعور ابلذنب وابجلدارة وابلعقاب

 ،واهتمت نظرية فرويد جبانب هام من جوانب الشخصية اإلنسانية عن طريق اجلانب النفسي منها
ض اجلرائم وتعرضت نظرية فرويد اىل النقد فمن هذا التحليل الذي يفسر يف كثري من احلاالت ارتكاب بع
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فكثريا ما يكون الشخص مريض النفس وال يلجا  ،انحية ال توجد صله حتمية بني اخللل النفسي واجلرمية
 (07)...ان تقدم برهاانً  علميا على صحتها عاىل اجلرمية وقيل كذلك ابن هذه النظرية ال تستطي

 واخلصائص املميزة جملتمع البحث نيةاإلجراءات املنهجية للدراسات امليدا

 :اإلجراءات املنهجية للبحث :املبحث األول
 :نوع الدراسة ومنهجيتها :اوال

 :واستعمل فيها (02)التحليلية...  ةتعد الدراسة من الدراسات الوصفي
أسلوب جلمع البياانت عن مجاعة معينة يف بيئة حمدودة من حيث املعيشة  :املسح االجتماعي -2
وتكوينها االجتماعي وكما يستخدم هذا يف ميادين متعددة يف االتصال املباشر بني اجلماعات  اطهومناش

وهو يشبه العينة إبطارها العام ولكن الفرق الوحيد بينهما هو " حجمها " أي ان حجم املسح  ،واألفراد
 االجتماعي للمجتمع الكوين ابكمله بينما أتخذ العينة 

  :ما حتديد املوضوعات اليت يدرسها املسح االجتماعي بشكل دقيق فهيا.عددا قليال من األفراد

 مواضيع تتعلق ابلصفات السكانية للمجتمع. 
 وكيفية توزيع الدخل  ،مواضيع تتعلق ابحمليط االجتماعي اليت هتدف اىل معرفة أحوال السكن

 .واملهنة ومعرفة كيف يعيش الناس

 دف اىل معرفة ماذا يعمل الناس يف حياهتم اليومية وما مواضيع تتعلق ابألنشطة االجتماعية اليت هت
 .هو سلوكهم اليومي وكيف يقضون أوقات فراغهم

 مواضيع تتعلق ابلرأي العام ومواقفه ملعرفة اجتاهه إمام اإلحداث السياسية والدينية والرتبوية لإلفراد.
االجتماعية من خالل يعترب املنهج الوصفي منهجا جلمع وحتليل البياانت  :املنهج الوصفي -3

البحث وذلك بغرض احلصول على معلومات من  (مقابالت مقننة أو من خالل استبياانت )استمارات
 إعداد كبرية من املبحوثني ميثلون جممعا معينا.

هو املنهج الذي يستخدم اإلحداث التارخيية لتحليل ظاهرة معينة لفهمها  :املنهج التارخيي -3
 ،التارخيية مسجلة يف شكل صور ، وادوات ومعدات ومباين وواثئق مكتوبة وتفسريها وتكون االحداث

اللوائح وكتاابت االخرين عن  ،القوانني ،واألوامر الرمسية ،واملذكرات ،وتتضمن الواثئق املكتوبة الرسائل
ية معينة الظاهرة اليت تعنيها الدراسة وميثل اتريخ اجملتمع اإلنساين واقع النشاطات االجتماعية لفرتة زمن

وبسبب صعوبة مالحظة االحداث املاضية بشكل مباشر مييل اىل استخدام  ،مضى عليها الزمن وفات
 .األدوات التارخيية

هو احد املناهج اليت يقوم الباحث اىل اكتشاف اخلصائص الكلية لظاهرة يف  :املنهج املقارن -1
ات املتشاهبة املختلفة بني ظاهرتني او ومستقبلها عن طريق املضاهاة وإبراز الصف ،ماضيها او حاضرها

 (01)..جمتمعني ومعرفة درجة تطور او تقهقر الظاهرة عرب الزمن
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 أسباب العودة للجرمية

 000 

 :أنواع العينات ،تعريفا ً  ،: العينةاثنيا ً 
 .ألعينه تكون مبثابة النموذج الصحيح والصادق جملتمع األصل

ة مأخوذة من اجملتمع ان مفهوم العينة يعين انعكاس شامل لصفات جمتمع األصل وهي نسبة معين
مستقبل الظاهرة  نوهذه النسبة تساعد الباحث على الوصول اىل جمتمع الدراسة ويقدم للتنبؤ ع ،األصلي

او املشكلة وهي جزء حمدد كما ونوعا، متثل عددا من األفراد حيملون نفس الصفات املوجودة يف جمتمع 
 .مودعا ً  93ردوعني البالغ عددهم اما جمتمع البحث يف هذه الدراسة فهو مجيع امل.الدراسة

  :جماالت البحث :اثلثا ً 
 .مت حتديد مؤسسة اإلصالح والتأهيل )اببل( جماال مكانيا :اجملال املكاين .3
يعرف على انه الفرتة ألزمنيه اليت يستخدمها الباحث يف عملية مجع البياانت وقد  :اجملال الزماين .3

 .7/5/3119وحىت  0/3/3119امتدت الدراسة من 
أجرى البحث على مؤسسة اإلصالح يف حمافظة اببل على الذين أعادوا ارتكاب  :اجملال البشري .9

 .اجلرمية مرة اخرى
  :أدوات مجع املعلومات

 هي عملية البحث عن الكتب واملراجع وإمكانية احلصول عليها ووفرهتا واجلهود  :املسح املكتيب
 .قاملبذولة من أجل احلصول على هذه املراجع والواثئ

تعترب املكتبة من املصادر اليت ال غىن عنها للباحث يف القراءة والبحث على  :استخدام املسح املكتيب
ويستخدم مصادرها  ،ويصعب ان تتصور أجراء حبث معني دون ان يرجع الباحث اىل املكتبة ،املعلومات

 .من الكتب واملراجع
 ويتوفر جناحها على مستوى  ،يوعاوسائل احلصول على البياانت ش أكثرتعترب من  :املقابلة

وعلى الكيفية اليت تتبع يف تسجيل املعلومات والبياانت اليت تسفر عنها هذه  ،التخطيط هلا من جهة
 .كما ميكن عن طريق املقابلة مجع البياانت وجها لوجه مع املبحوث  ،املقابلة من جهة اخرى

واجهة حياول فيه الشخص القائم ابملقابلة وتعرف املقابلة أبهنا " تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف م
 .ان يثري معلومات وأراء ومعتقدات

 (استمارة البحث _ تعريفها وأنواعها) :االستبيان. 
تعرف االستمارة أبهنا منوذج يضم جمموعة من األسئلة اليت توجه اىل األفراد هبدف احلصول على 

رهم ملوضوع الدراسة ليقوما بتسجيل إجاابهتم على وقد ترسل ابليد او تسلم الذين مت اختيا ،بياانت معينة
ويتم ذلك كله دون مساعدة الباحث لإلفراد سواء يف فهم األسئلة او  ،األسئلة الواردة هبا وإعادهتا اثنية

 .تسجيل اإلجاابت عليها
بعد االنتهاء من العمل امليداين وملء استمارات البحث قام الباحثني  :عملية تفريغ البياانت -5

عملية تفريغ البياانت على استمارة الرتميز مث حتويلها اىل أرقام هبدف وضعها يف جداول إحصائية والتعليق ب
 .عليها
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 العدد الثاين

بعد وضع البياانت يف جداول إحصائية بسيطة مت حتليلها إحصائيا  :عملية التحليل اإلحصائي -6
 .واستخدام النسب املئوية يف مجيع مراحل التحليل

 x 011 (31) (اجلزء / الكلالنسبة املئوية = )

  :نتائج البحث
أما أهم النتائج اليت توصل إليها البحث من خالل العمل امليداين أن أهم العوامل اليت دفعت  

عدم  ،خارجة عن إرادة املبحوثني مثل الوضع االقتصادي ،املبحوثني ابلعودة اىل اجلرمية هي عوامل خارجية
كان هذا دافع اىل   ،املبحوثني ابهتمام كايف من أسرهم واجملتمعفضال عن عدم حصول  ،توفري فرص العمل

والنتيجة االخراىليت ظهرت من جراء  ،وابلتايل دفعهم اىل اجلرميه ،عدم تكيفهم مع الوضع االجتماعي
فضال عن ذلك أن معظم املبحوثني يعانون  ،العمل امليداين هي ان تقليد املبحوثني ألفالم العنف واجلرمية

قبل اجملتمع هلم بعد خروجهم من املؤسسة االصالحيه مما جيعل تكيفهم مع اجملتمع صعب فضال من عدم ت
 عن ذلك أن من أهم االسباب اليت دفعت ابملبحوثني اىل العودة اىل اجلرمية هو عدم توفر فرص 

بحوثني كما يرى بعض امل  .ويرى البعض ان البطالة متثل حاله دافعية للسلوك اإلجرامي ،العمل املناسبة
ويف هناية البحث  .أن أغلب الربامج االصالحي داخل املؤسسه غري مقيدة واهنا حباجة اىل تطوير وتغري

البد من التاكيد على عدة توصيان منها ما يتعلق بضرورة قيام املؤسسات االصالحية يف دور مهم يف 
 عن ذلك العمل على توعيتهم أتهيل السجناء وتعليمهم وتقدمي الرعاية االجتماعية والنفسية هلم فضال

واالهم من هذا هو .اجتماعيا وقانونيا أبضرار الفعل اإلجرامي وتوضح األضرار اليت تلحق هبم وابجملتمع
توفري فرص عمل بعد خروجهم من املؤسسات اإلصالحية وضرورة قيام وسائل األعالم بتوعية اجملتمع 

امااهم  .كل اجيايب يشعرهم ابنتماء إىل األسرة واجملتمعإرجاع هوالء يف اجملتمع والتعامل معهم بش ةبضرور 
 املصادر اليت استخدمت البحث 

 0126مصر  ،مطابع اجلماهري ،مبادىء علم األجرام ،حممد خلف .0
  0120بغداد  ،طرق البحث االجتماعي ،إحسان حممد ،احلسن .3
 .0125 ،بريوت دار النهضة العربية ،مبادىء علم األجرام وعلم العقاب ،فوزية عبد الستار .3
 .0125بريوت  ،عبد احلميد كارة، مقدمة يف االحنراف االجتماعي .9
 .0120اإلسكندرية  ،علم النفس اجلنائي ،عبد الرمحن ،العيسوي .5
 .0173الكويت  ،أسباب اجلرمية وطبيعة السلوك اإلجرامي ،عدانن،الدوري .6
  .0113ر الطبعة األوىل املؤسسة اجلامعية للدراسات والنش ،جعفر علم األجرام والعقاب ،علي .7
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 اس ة االقتب حرك فيره  وأث
 

 
 

 جميد محيد البديري



 

 005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ب يف القرآن الكريمرَّ املع

 اس ة االقتب حرك يفره  وأث

 مجيد حميد البديري
 ريعة االسالمية مدرس علم اللغة / كلية الش

 مقدمة
نقذان أشكر هلل على نعمائه والصالة والسالم على النيب االعظم حممد الذي آالئه وال احلمد هلل على

مجعني أويل النهي واهلداية أمن اجلهالة وحرية الضاللة وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين صلوات هللا عليهم 
 ومن ختلف عنهم هوى. اسك هبم جنمتالذين من 
 وبعد:

حباش والروم ألعلى اتصال ابألمم اجملاورة هلم كالفرس وان العرب يف جاهليتهم كانوا أحد ينكر أ الف
نه من ألمر طبيعي أوهذا  ،عن هذا االتصال تبادل لغوي يف الكلماتنتج و  ،والسراين والنبط وغريهم

لسنتهم بعض أ، فجرت على ها من بعض ات تقرتض بعض فاللغ ،مبأمن من كل أتثري ة ن تظل لغأاملتعذر 
دخلوها يف أدابء و ألن نفخوا فيها من روحهم العربية فتلقفها الشعراء واأيها بعد لفاظ اليت احتاجوا الألا
 .صلهاأشعارهم وكتابتهم وصارت جزءاً من الكلمات املتداولة ورمبا نسوا أ

اليت احتدت يف  ،لفاظألن يضم طائفة من تلك اأيف  فال غرابة اذاً  ،العرب ان سوجاء القران الكرمي بل
لتئماً يف نسجه وكان البعض من الصحابة والتابعني يدرك ذلك متاماً وال يرون حرجاً نظمه وغدت عنصراً م

 اء العلم منا  بعض نّ أال إ ،وابن جبري وعكرمة وغريهم رضى هللا عنهم ،بن عباساك  ،عند تصرحيهم بذلك
قول بوجود  نكار وقوع املعرب يف القرآن الكرمي ورمبا ذهب بعضهم يف دعواه اىل تكفري من يإذهبوا اىل 
عظم أن يف القرآن لساانً سوى العربية فقد أ" من زعم  :بو عبيدة يقولأفهذا  ،عجمية يف القرآنأكلمات 

 ،بعض حياء ويعطي بعضهم منألأتخذ وتعطي كما أيخذ ا ،لكن لغتنا العربية لغة حية .على هللا القول "
ل على قوهتا وقدرهتا ومتكنها من صهر بل ان هذا دلي ،عجميةألفاظ أن دخلت فيها إوال عيب على لغتنا 

 .وتطويعها خلدمة املعرفة الشاملة ألعجميةتلك األلفاظ ا
القدماء واحملدثني يف وقوع  اء والعلم وخيتص هذا البحث بتقدمي صورة واضحة لرأي الصحابة والتابعني

 ه. م في اختالفهو  ب يف القرآن الكرمياملعرّ 
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ن هداان أالسبيل واحلمد هلل الذي هداان هلذا وما كنا لنهتدي لوال ن يوفقين ويهديين سواء أسأل هللا أ
 .مران رشداأربنا آتنا من لدنك رمحة وهيئ لنا من  ،هللا

 ب لغة واصطالحًااملعرَّ
 :ة املعرَّب لغ

هم  :العرب العاربة. و (0)"والعر ب جيل من الناس معروف خالف العجم العرب" قال ابن منظور: 
صرحاء متعربة  ،وعرابء ،عاربة ،عرب :تقول ،الئل ،كقولك ليل  ،كد بهأمن لفظه و خذ أو  ،اخللص منهم

 :عريب"  :قال ابن منظور ، يكن بدوايً ملن إوالعريب منسوب اىل العرب و  .دخالء ليسوا خبلص :ومستعربة
ذا اجليل وال ه ،أي ،مةألهذه ا"  :والعرب. (3)" ومها من املصادر اليت ال افعال هلا ،ةبني العروبة والعروبي

 .(3)" م يف املدنأقام يف البادية أواحد له من لفظه سواء 
املستعربة عندي "  :األزهري قال. (9)" عرابياً أأي صار  ،ب بعد هجرتهوتعرّ  ،تشبه ابلعرب " :بوتعرّ 

ويكون التعّرب أن  .قوم من العجم دخلوا يف العرب فتكلموا بلساهنم وحكوا هيئاهتم وليسوا بصرحاء فيهم
االعراب والتعريب معنامها واحد وهو  :وقال ،يرجع إىل البادية بعدما كان مقيما ابحلضر فيلحق ابألعراب

 .وعّرب منطقه أي هذبه من اللحن .تكلم حبجته :وعّرب عنه .بنّي عنه :وأعرب عن الرجل .اإلابنة
 .علمه العربية :وعرّبه

الذي  :واملعّرب من اخليل:وقال الكسائي .اأن تتفوه به العرب على منهاجه :وتعريب االسم األعجمي
 :والتعريب .أن يتكلم الرجل ابلكلمة فيفحش فيها أو خيطىْ  :التعريب :وقال مشر .ليس فيه عرق هجني

  .(5)قطع سعف النخل وهو التشذيب "
و أ ،(6)" حكام اللفظ العريب عليهأجراء إو  ،هو استعمال لفظ غري عريب يف كالم العرب" :واصطالحاً 

 .(7)" هو نقل اللفظ األعجمي اىل العربية "
يف غري  ن " املعرب هو ما استعملته العرب من األلفاظ املوضوعة ملعانٍ أمحد عبد الرمحن أذكر الدكتور 

 .(2)لغتها حبيث يصبح عربياً "
ن الكلمات املأخوذة من اللغات اجملاورة يطلق عليها اسم الكلمات " إ :وقال الدكتور عبد التواب

ن الكلمات اليت استعارهتا العرب لتؤدي أويعين هذا . (1)"خذ بعينها تسمى التعريبألوعملية ا ،عربةامل
  ،بعض املعاين مل تبق على حاهلا كما كانت عليه يف لغتها من معان

                                                 
 .526(،  ابن منظور )عرب -لسان العرب  _0
 املصدر نفسه. _3
 .3/751أمحد بن فارس،  –_ جممل اللغة 3
 .0/072الصحاح _ اجلوهري  _ 9
 منظور )عرب(لسان العرب ـ ابن _ 5
 -املعرابت الرشيدية  وينظر: .07د. نور الدين آل علي، ص -التعريب واثره يف الثقافتني العربية والفارسية  -6

 .0احلسني املدين، ص 
 .97د. حممد حسن عبد العزيز، ص  -التعريب يف القدمي واحلديث  _7
د.  -نصوص يف فقه اللغة العربية ر: وينظ. 25د. امحد عبد الرمحن محاد، ص  -عوامل التطور اللغوي  _2

 .3/5السيد يعقوب بكر 
 .351د. رمضان عبد النواب، ص  -فصول يف فقه العربية  ـ 1



 
 مهيئات ملكة الشاعر األندلسي يف القرن الرابع اهلجري

 007 

وبعدت يف مجيع هذه النواحي عن صورهتا  ،منا حدث فيها حتريف يف الصوت والنطق والبنيةإو 
  .(01)القدمية

 األول بحثامل
 متهيد -0
 همت وأدلّ  رَّب ملعاب رأي القائلني -3

  :متهيد
هنا أعلى الرغم من  ،السامية() (00) غة األمللن اللغة العربية اقرب شبهًا ابأ إىل كثر الباحثنيأذهب 

 ،نسانية واترخياً إكثر اللغات السامية أ فضال عن أهّنا ،زاهرة ابآلداب ،عاشت يف حضارة زاخرة ابلعلوم
من خالل ما وصل الينا من نصوص شعرية  -ة انضجةلم واستوائها لغة مستقألنفصاهلا عن لغة افمذ ا
ن اتصال العرب إذا فل ،لغة متطورة تنمو وتتطور وتؤثر وتتأثربوصفها  حافظت على مقوماهتا -ونثرية 

ن والكلدان والنبط مثال الروم والسرايأ ،مم جاء عن طريق اجلوار والرحلة والتجارة والسياسةألبغريهم من ا
مم اىل لغة أللفاظ هذه اأوقد ترتب على هذه االتصاالت واجملاورات انتقال كثري من  ،والفرس واالحباش

ن األلفاظ الفارسية فاقت سواها من االلفاظ األعجمية  أبيد  ،ايها واستعماهلم هلاإالعرب بعد معرفتهم 
 (03):هم يقولءفهذا احد شعرا ،العرب ن شعرائهم افتخروا بصلتهم الوثيقة ببالدأحىت  ،كثرة

ا قدم يت  ب ل ا ا حنج  ن زل ا  ي   وم ن م آ ح  ط اب أل اب ي  غ ل ن   او
ر ا س ك  ب اب ن  ب ن  ا س ا   حىت اتى البيت العتيق يطوف دينا   وس
ر ئ ب د  ن ع زم  وزم ه  ب طاف  اإل   ف ن ي رب ا ش ل ا روي  ت ل  ي ع ا   مس

وصالهتم   ،ق وثأعرب كان ارتباط الفرس ابل"  نّ إ :و قلأ ،وذلك لوجود اتصال اترخيي حمقق بني اهلها
زد يف عمان ألوا ،، كقبيلة ربيعه وبكر ومضر مشااًل وعرب احلرية جنوابً (03)" عمق ابلقبائل العربيةأكانت 

 ال هذا االتص سهل ،على اليمن وجماورهتا ملكة ويثرب عن طريق جتارة اليمنالفرس ولسيطرة  ،من جهة
 ا رمبّ  واليت تدل على دالالت ،ليت مل تكن معروفة يف بيئتهمعلى العرب معرفة الكثري من األلفاظ الفارسية ا

كثر استعماهلا فيما بعد حىت أصبحت جزءًا من مفردات اليت   تربق ةإس لفظ كغري موجودة يف اللغة العربية  
 .العربية

، (09)"ذن واللسان، ال الكتبألا"وكانت الوسيلة لدخول األلفاظ الفارسية اىل العربية قبل األسالم 
، فكان العريب يسمع اللفظة وينطقها بعد اخضاعها فشا يف عهد األمويني وصار أمره معروفان التدوين أل

دى اىل استعمال ألفاظ األمم األخر اضطراراً أفهذا االحتكاك  ،هلجته وطريقة نطقه كما وعاهاإىل 
من االحتكاك واالقرتاض  ن تظل اللغة العربية مبأمنأمن املتعذر " صبح ألتسهيل عملية التعامل معهم مما 

مراً مثالياً أن تطور اللغة املستمر يف معزل عن كل أتثري خارجي يعد أكما   (05)" ممألمن لغات غريهم من ا
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 العدد الثاين

 ،فأن األثر الذي يقع على لغة ما من لغات جماورة ،بل على العكس من ذلك ،يتحقق يف أي لغة ال يكاد
ا  وم ،يؤدي حتمًا اىل تداخلها ،ك اللغات ضرورة اترخييةاحتكا نّ ألذلك  ،يف التطور اللغوي ه أثر مهمل

ّور والتقدم كي  ايرة هذا التط ّد هلا من مس ا فال ب ورها وتقدمه اة وتط و احلي ا لنم ة تنمو تبع ة حيّ  ا لغ دامت لغتن
اهبا  اكتس ا من والعيب يف لغتن ،ذلك ة إىل ا دعت احلاج فهي تقتبس كّلم ،ا ة هبم ون قادرة على االحاط تك

ول   اعها الص ا يف بوتقة املعرفة بدالالهتا العربية وإخض ة ما دامت قادرة على صهره بعض املفردات األعجميّ 
 .ا كالمه

اعد على إمناء روح التجدد  تعماهلا من الضرورات احليويّة اليت تس إّن اقتباس بعض األلفاظ أو اس
تطيع من  ة ومعرفة وثقافة يس انة الكاملة لغ ولتكون لديه احلص ،هه وألّمت ان لنفس ده االنس ّور الذي ينش والتط
ى أّن حكمة وقوع األلفاظ غري  ا أن ال ننس وعلين .ا ة دينن ه الطعن بلغ ّول له نفس م أفواه من تس ا جل خالهل

رة إىل أنواع ا فال غرابة أن تقع فيه االش ،يء العربية يف القرآن إنّه حوى علوم األولني واآلخرين ونبأ كل ش
 ،تعماال للعرب ا اس ا وأكثره ا وأخّفه ة أعذهب فاختري له من كّل لغ ،ته بكّل شيء ن لتتّم إحاط ات واأللس اللغ

ان  ول إال بلس ّلنا من رس "وما أرس :قال هللا تعاىل ،ل إىل كّل أّمة فالنيّب صّلى هللا عليه وآله وسّلم مرس
 .ة قومه هو له بلغ ان كّل قوم وإن كان أص اب املبعوث به من لسّد أن يكون يف الكت فال ب (06)قومه"

 و عدمهأيف القرآن الكرمي  عّربالوقوف على الرأي القائل بوجود املهو يعنينا يف هذا البحث  إّن ما
  .اس ر يف حركة االقتب ه من أث ا ل وم

 دلتهمأو  ّرب ملعرأي القائلني اب
ه من غري  نّ إ (من القرآن)حرف كثرية أ" يف :نه قالأ (هـ 62ت ) روي عن ابن عباس رضى هللا عنه

  .(07)وغري ذلك" ،ستربقإو  ابريقأو  ،والطور ،واملشكاة واليمّ  ،يلجّ  مثل س ،لسان العرب
 ،(شار)وابلفارسية  هو ابلعربية )األسد( :قال،(02)"فرت من قسورة":ل عن قوله تعاىلئه س نإو 

بن زيد  قال عديّ  ،كما وردت تلك األلفاظ على لسان شعرائنا .(قسورة)وابحلبشية  ،(اراي)وابلنبطية 
 :(من اخلفيف)العبادي 

 (01)ق  بريإا  يف ميينهقينة  فدعوا ابلصبوح يوماً فجاءت
 :(من الرمل)وقال األعشى 

 (31)غرف االبريق منها والقدح  ا   ذات غور ما تبايل يومه
 :واملشكاة …اجلبل ابلسراينية  :والطور …نية م: البحر ابلسراي الي"  :(هـ 376ت )وقال ابن قتيبة 

 (30)أي حجارة وطني " ،وك ل (سنك)أي  ،سنك :يل ابلفارسيةوالسجّ  …الكوة، بلسان احلبشة 
مت به وجاء لعرب قد تكلّ ا نّ أال إ ،ه امليزان ابلرومية نّ إ :يف لفظ القسطاس (هـ330ت)وقال ابن دريد 

 (33)يف التنزيل "
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مساء تفردت "أفرد هلا فصاًل مساه أعجمية و ألفاظاً أن يف القرآن أ (هـ931ت)يب بو منصور الثعالأوذكر 
 ت)ن اجلويين بوقال ا. (33)هي" و تركها كماأضطرت العرب اىل تعريبها اهبا الفرس دون العرب ف

ن يرتكوا هذه أدوا ار أ"لو اجتمع فصحاء العامل و  :الكرمي يف القرآن (استربق)يف استعمال لفظة  ،(هـ972
قف قلياًل عند هذه اللفظة أن أوعلي  (39)اللفظة وأيتوا بلفظ يقوم مقامها يف الفصاحة لعجزوا عن ذلك"

فالوعد  ،فهم ابلعذاب الوبيلبهم ابلوعد اجلميل وخوّ عباده على الطاعة ورغّ  هللا سبحانه حثّ  ح أبنّ وضّ أل
رفيعة ومناكح لذيذة فذكر ماكن طيبة ومآكل شهية ومشارب هنيه ومالبس أما يرغب فيه العقالء من 

رفع املالبس يف الدنيا أو  ،رفعهاأن يذكر من املالبس ما هو أهذه األمور الزم عند الفصيح وكان مما ينبغي 
فادة وذكرها ظهر لإلأوجز و أذكرها بلفظ واحد صريح  نّ أ رفع وال شكّ أثقل كان أاحلرير وكلما كان احلرير 

ن يبدله بلفظ أراد أالعريب  نّ أجاء يف موضعه ولو  (ستربقإ)لفظ  نّ إابلبالغة لذا ف كثر خيلّ أو أبلفظتني 
ال من الفرس ومل يكن هلم هبا عهد وال وضع للديباج الثخني اسم إالعرب مل تعرف احلرير  نّ ألآخر لعجز 

 .ظهم بهتلفّ  ة وجوده عندهم وندرةا عربوا ما مسعوا من العجم واستغنوا به عن الوضع لقلّ منّ إله و 
العرب كانوا على اتصال  نّ إ"  :(هـ593)يب بكر عبد امللك املتوىف أعبد احلق بن  ،ن عطيةوقال اب

وجرت اىل ختفيف ثقل  ،ت بعضها ابلنقص من حروفهاعجمية غريّ ألفاظ أفعلقت هبم  ،ابألمم األخرى
لى هذا احلد شعارها وحماوراهتا حىت جرت جمرى العريب الصريح ووقع هبا البيان وعأواستعملتها يف  ،العجمة

 (35)غريه " مبا يف لغة جهلها العريب فكجهله الصريح إننزل هبا القرآن ف
زل فيه للغات غريهم من أن" القرآن احتوى على مجيع لغات العرب و :(هـ612ت)وقال ابن النقيب 

 (36)الروم والفرس واحلبشة شيء كثري "
وهو  ،لوقوعلقوى ما رأيته أ" و  :لوقوع املعرب يف القرآن الكرمي قا (هـ 101ت )واختار السيوطي 

يف القرآن من كل لسان  :قال ،يب ميسرة التابعي اجلليلأخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أما  ،اختياري
"(37). 

ن العرب منذ أفهم مؤمنون  ،فآراؤهم ال خترج عما قاله العلماء األوائل ،ما احملدثون من علماء اللغةأ
للغة ا امستعملو  وال خشية من هذا االستعمال مادام ،لفاظ األجنبية يف لغتهماجلاهلية استعملوا كثرياً من األ

كان ورودها   ،واأللفاظ األعجمية اليت استعملت يف القرآن الكرمي ،على قدر كبري من الوعي واالحتياط
 انت تضمن اللغة العربية قبل نزول القرآن على نبينا حممد صلى هللا عليه واله وسلم كألطبقًا لواقع احلال 

القرآن الكرمي  ألنّ غرابة يف استعمال القرآن بعض األلفاظ األعجمية  الف ،الكثري من األلفاظ األعجمية
ا له حلافظون  ّ نإ حنن نزلنا الذكر و انّ إ"  :ذ قالإهللا سبحانه تعهد حبفظ القرآن  نّ ألو  ،نزل بلغة العرب

 .وسأحاول التعرض آلراء احملدثني واملعاصرين ،(32)"
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 العدد الثاين

بة ال رّ  احتواء القرآن شيئًا من الكلمات العجمية املع نّ إ ":(هـ 0375ت ) عبد القادر املغريب يقول
صبح أسلمان الفارسي قد  نّ ألموىل القوم منهم و  نّ أل ،وال ينزع عنه لباس الفصاحة ،خيرجه عن العروبة

 .(31)" سالمه واحداً من آل بيت الرسولإبعد 
لفاظ أنسري على طريقة سلفنا يف تعريب ما حنتاج اليه من ن أضرورة إىل ويدعو يف موضع آخر 

بناء لغتنا ووضعوا من كلمات األحداث أوجدها قوم من غري أ" هناك اخرتاعات  :اللغات املعاصرة فيقول
 (31)ويدل على طرق االنتفاع هبا " ،ستعمال تلك االخرتاعاتاليت تشتق ويشتق منها ما يتعلق اب ،واملعاين

ب يف العربية نكار وقوع املعرّ إ" من العبث :(م 3113ت ) مضان عبد التوابيقول الدكتور ر 
وقد وضع العلماء عالمات يعرف هبا املعرب يف العربية، استنتجوها من مقارنة  ،الفصحى والقرآن الكرمي

ظ فاللغة يف رأيه ال تفسد ابلدخيل من األلفا ،(30)املعربة " بنسيج هذه األلفاظ ،سيح األلفاظ العربيةن
ذا إتعد ميزة هلا  ،ن مقدرة اللغة على متثل الكالم األجنيبأل ،بل حياهتا يف هضم هذه األلفاظ ،األعجمية

 .ونفخت فيه من روحها ،وصبته يف قوالبها ،وزاهناأهي صاغته على 
عن غريها من اللغات يتصل  ،" املفردات اليت تقتبسها لغة ما :وقال الدكتور علي عبد الواحد وايف

من املفردات  ،فمعظم ما انتقل اىل العربية …و برزوا فيها أهل هذه اللغات أأبمور قد اختص هبا  معظمها
 .(33)خذها عنهم العرب "أو فكرية امتاز هبا الفرس واليوانن و أيتصل بنواحي مادية  ،الفارسية واليواننية

زايدة ثروتنا اللفظية عن ويدعو اىل ضرورة  ،يذهب اىل ما ذهب اليه غريه ،وهذا رفائيل خنلة اليسوعي
كما فعل العرب القدماء من   ،االقرتاض عالج انجح للعوز " :طريق االقتباس من لغات األعاجم فيقول

م جعلوها على صيغ هنّ أاليت مل يكن فيها ما يؤدي معانيها غري  ،غنوا لغتنا آبالف األلفاظ األعجميةأم هنّ أ
 ،(33)مي العجب "أذلك التحويل ما يقضي منه العجب و  وهلم من املهارة يف ،ابلعربية تشبه وأعربية 

 من الالتينية!  (الدينار)و من اليواننية (الربج)من الفارسية و (البستان)من اآلرامية و (الرتعة)قتباسهم اك
 مل يقتصر على النحو الذي أشران اليه ،بغريها، وانتقال مفردات أعجمية اليها ن احتكاك اللغة العربيةإ

م يف أكان قبل نزول القرآن الكرمي، أساليب هذه اللغات سواء أليها بعض إن انتقل أنتائجه بل كان من 
الذي متثل يف العصر اجلاهلي بشعر عدي األنصاري واألعشى الذي ازداد اتساعاً  العهد األسالمي

لعصرالعباسي راية فيه عبد احلميد الكاتب، مث تكاثر ومنا يف االمحل أن ونشاطًا يف العصر االسالمي منذ 
 .(39)ت الينا جاءت من اللغة الفارسيةلعلى يد ابن املقفع، ومعظم األساليب اليت انتق

                                                 
د. امحد عبد  –. وينظر: عوامل التطور اللغوي 92عبد القادر املغريب، ص  –االشتقاق والتعريب  _31

  10الرمحن، ص 
 .79عبد القادر املغريب، ص  –االشتقاق والتعريب  _30
 .363د. رمضان عبد التواب، ص  –فصول يف فقه العربية  _30
 .330د. علي عبد الواحد وايف، ص  –علم للغة   _33
 .329االب رفائيل خنلة اليسوعي، ص  –غرائب اللغة العربية   _33
 .337د. علي عبد الواحد وايف، ص  –ينظر: فقه اللغة   _39



 
 مهيئات ملكة الشاعر األندلسي يف القرن الرابع اهلجري

 030 

 ي  الثان ث بحامل

 تهم دّلأو ّرب معرأي املنكرين لل
 ،لغتهم لف الناس يف العصر اجلاهلي استعمال بعض الكلمات ذوات األصول األعجمية جزءًا منأ

  ،وملا جاء األسالم بقرآنه العظيم بلسان امة العرب .حيان لكثرة تداوهلاصلها يف كثري من األأولرمبا نسوا 
لكن قول هللا  وكان السلف الصاحل يدرك ذلك متاماً  ،كانت بعض الكلمات األعجمية من مقومات اللغة

هل العلم يذهبون أجعل  (36)مبني " " بلسان عريب :وقوله تعاىل ،(35)ان جعلناه قرآانً عربياً "إ"  جل وعز:
 (37)ليس فيه شيء من غري العربية "" ن كتاب هللا إاىل القول 

ن يف إ :قائل " قال منهم :يرد على القائلني بوقوع املعرب يف القرآن (هـ 319 ت)مام الشافعي الفا
وحجته يف  (32)" العرب ال بلسانإن ليس من كتاب هللا شيء أوالقرآن يدل على  ،القرآن عربيًا وأعجمياً 

 :ذلك
ولكن غاب عن بعض الناس العلم بعربيتها وال يلزم  ،لفاظ الواردة يف القرآن الكرمي عربيةن األإ -0

ن من القرآن خاصاً أذهب اىل  …سان العرب لن يف القرآن غري إ" لعل من قال  :يقول إذأبعجميتها 
حييط جبميع وال وال نعلمه  ،لفاظاً أكثرها أوسع األلسنة مذهبًا و أولسان العرب  ،جيهل بعضه بعض العرب

 .(31)ولكنه اليذهب منه شيء على عامتها حىت اليكون موجوداً فيها من يعرفه " ،نيب نسان غريإعلمه 
" وال ننكر اذا كان اللفظ قيل  :ن األلفاظ الواردة يف القرآن الكرمي مما اتفقت فيها اللغات يقولإ -3
 .(91) من لسان العرب "و بعضها قليالً أن يوافق لسان العجم أو نطق به موضوعاً أتعلماً 

كرب ألفاظ العجم فقد أيف القرآن شيئاً من  نّ أ"من زعم  :(هـ301 ت)بو عبيدة معمر بن املثىن أوقال 
وان يعلم ما فيه  ،كربأابلنبطية فقد  (طه) نّ أومن زعم  :قال .(بلسان عريب مبني) :ل يقول ّ ز وج ّ ه ع نّ أل

ر  ة واآلخ يا ابلعرب  حدمهأ ،اللفظ اللفظ ويقاربه ومعنامها واحدوقد يوافق  :قال .وهو اسم للسورة وشعار له
 (الفرند)و (استربه) فارسيةابلعربية هو الغليظ من الديباج وابل (ستربقالا)فمن ذلك  ،و غريهاأ ابلفارسي

 (90)فهو ابلفارسية والعربية واحد " (كوز)و
ا ألهنّ  امّ إا لتوافقها يف اللفظ وتقارهبا و مّ إية األلفاظ الواردة يف القرآن الكرمي عرب نّ إهذا القول  ىومؤد

 .وضعت مسميات للسور كما هي مساءأ
ايها اىل إنسبتهم  نّ إ"  :قالف محلة قوية على القائلني بورودها يف القرآن (هـ301ت)ومحل الطربي 

ملختلفة مبعىن مم األلفاظ مجيع أجناس اأا عربية، فقد يكون يف الكالم ما يتفق فيه هنّ أاألعجمية ال ينفي 
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صل ذلك  أوىل أبن يكون أحد اجلنسني أذا كان ذلك كذلك فليس إو  ؟فكيف جبنسني منهما  ،واحد
  .(إعجاز القرآن). وهذا ما ذهب إليه الباقالين يف كتابه (93)كامن عنده من اجلنس اآلخر "

ن الكرمي مما اتفقت آعجمية الواردة يف القر أللفاظ األا نّ أاىل  (هـ337ت)بو بكر بن األنباري أوذهب 
هللا عز وجل ال خياطب  نّ أله مما اتفقت فيه لغة ولغة النبط نّ إ" :قال ،مم االخرىألفيه لغة العرب ولغات ا

 .(صرية)صلها ابلنبطية أو  (ِصرهن  )ورده حول لفظة أهذا ما  .(93)العرب بلغة العجم"
 نّ أمن  ، يف احلكم العامسبقه من الصحابة والتابعني نال خيتلف عم (هـ315ت)محد بن فارس أو 

 نّ أالقرآن لو كان فيه من غري لغة العرب لتوهم متوهم  نّ أ من األلفاظ األعجمية وحجته " القرآن خال
 .(99)ويف ذلك ما فيه " ،ه أتى بلغات ال يعرفوهناتيان مبثله ألنّ الا عجزت عن امنّ إالعرب 

ا وجدت هذه األلفاظ يف لغة العرب منّ إ"  :(95) (هـ919 ت)بو املعايل عزيزي بن عبد امللك أوقال 
ت )وذكر الزخمشري  .(963) ن يكونوا سبقوا اىل هذه األلفاظألفاظًا وجيوز أكثرها أوسع اللغات و أا ألهنّ 

ن ختفى على أوال يبعد  ،ولكن لغة العرب متسعة جداً  ،لفاظ القرآن الكرمي عربية صرفةأ نّ " إ :(هـ 532
فاطر السموات )ما عرفت ما  :عندما قال (فاطر)معىن  ن عباسوقد خفي على اب ،اجللة األكابر
 .(9)" ابتدعتها :فطرهتا أي انأ :حدمهاأعرابيان خيتصمان يف بئر فقال أاتين أحىت  (3) (واألرض

 الذين هنجوا هنج سابقيهم يف القول بعدم وقوع املعرب يف القرآن الكرمي ،ا احملدثون من علماء اللغةمّ أ
يب عبيدة على من أة االمام الشافعي و لمح لالذي واص (م 0152ت )محد حممد شاكر أ" الشيخ  فمنهم

 .إليه وذهب إىل ما ذهبواعجمية يف القرآن أليقول بوقوع األلفاظ ا

 ث   الثال ث ح ب امل
 رمب  ربة يف القرآن الك ّ معرأي املعتدلني فيما ورد من ألفاظ  -0 

 .ة آن الكرمي وأثره يف اللغرب يف القر  ّ رأي الباحث يف وقوع املع -3

 ّربة يف القرآن الكريم ألفاظ مع فيما ورد من رأي املعتدلني
 ،القرآن الكرمي قد احتوى على ألفاظ أعجمية، وآراء املنكرين له ن استعرضنا آراء القائلني أبنّ أبعد 

ووازنوا بني آراء  ،وخرجوا آبراء توافقية ،البد من عرض آراء املعتدلني الذين وقفوا على هذا اخلالف
 .بتها العربرّ ن عأوانتهوا اىل القول بعربية هذه األلفاظ بعد  ،الفريقني من السلف الصاحل

تصديق  -علم أوهللا  - " والصواب من ذلك عندي (هـ333 :ت)بو عبيد القاسم بن سالم أقال 
بو عبيد ما أوقد برر  (97)صادق " ا عربية فهو صادق ومن قال عجمية فهوهنّ إفمن قال  …القولني مجيعاً 

قدموا على  أم هنّ أحد على الفقهاء فينسبهم اىل اجلهل ويتوهم عليهم أه " فسر هذا لئال يقدم ليه أبنّ إذهب 
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ومال  (92)تعظيماً للقرآن " شدّ أعلم ابلتأويل و أوهم كانوا  ،زّ  وع ثناؤه بغري ما أراده هللا جلّ  كتاب هللا جلّ 
 ،عتباراألصلعجمية ابأن املعرابت "إبن سالم فذكر  القاسم يب عبيدأاىل قول  (هـ 591ت ) اجلواليقي

لفاظ ألوها عن وحوّ  ،أبلسنتهم بوهاالكلمات األعجمية اليت وقعت للعرب فعرّ  نّ إعربية اِبعتبار احلال، و 
 .(391)" لفاظهم أصبحت عربيةأىل إالعجم 

 .واجلواليقي ،سالم بو عبيد القاسم بنأاىل ما ذهب اليه  (هـ517ت)وذهب ابن اجلوزي 

 القرآن الكريمب يف ّر رأي الباحث يف وقوع املع

 ة اس يف اللغ ره يف حركة االقتب وأث
القرآن الكرمي احتوىعلى  ن عرضت آراء العلماء القدماء واحملدثني كل حسب طريقته اتضح يل انّ أبعد 

اللغوي ألّن القرآن الكرمي  ائل النمو ال خوف منه بل هو وسيلة من وس وهذا أمر طبيعيألفاظ أعجمية 
وما  .وبعده واليزال تعمل املفردات األعجمية قبل نزول القرآن الكرمي اهنم نطق واس لسو  ان العرب نزل بلس

للناس كافة فال عجب من احتوائه على مفردات و  دام القرآن الكرمي حمتواي على علوم األولني واآلخرين
ما ذهب إليه  ،واألرجح ،الفكريةو  ري أمورهم املادية األمم لتيس أعجمية قد تعامل هبا العرب مع غريهم من

ولو تدبران دالالت األلفاظ األعجمية يف  ،الصحابة والتابعني من أّن القرآن الكرمي فيه مفردات أعجمية
اء  تخدمت فيها لوجدانها قد أضافت معان عميقة ودقيقة وفصاحة راقية لو اجتمع فصح املواقع اليت اس

 .تبداهلا أبلفاظ أخرى مبعانيها اليت وردت لعجزوا عن ذلك وأرادوا اسالعامل 
تخدام األلفاظ األعجمية كلما اقتضت احلاجة  عراء على اس األدابء والشو  هذا اإلحتواء شّجع الكّتاب

وأصبح تداوهلا  األلفظ األعجمية قد ازدادتو  انية قد اتسعت احة اللس إليها بعفوية ودون جهد ألن الس
 :فا الغرابة فيه ألسباب منهامألو 

العرب قبل اإلسالم عرفوا شيئا من معارف العلوم الطبيعية وتعمق هذا اإلجتاه عند العرب الذين  -0
نزحوا عن شبه اجلزيرة العربية وأقاموا حضارات راقية يف وادي الرافدين ووادي النيل وبالد الشام وعنوا عناية 

وجند أّن هذه احلضارات قد تفاعلت مع احلضارات اليواننية  ،والطبيةابلغة ابملعارف الطبيعية والرايضية 
 .والفارسية وأثرت فيها وأتثرت هبما أتترا كبريا من خالل ما تناقال املعارف والعلوم بينهم

إّن اجلدل الديين واملناظرات اليت بدأ العرب املسلمون يدخلون فيها مع بعضهم من جهة ومع  -3
ى من جهة اثنية جعلتهم حباجة ماسة إىل معرفة ما عند األمم األخرى مما أصحاب الدايانت األخر 

  .يفيدهم يف رفد الثقافة العربية اإلسالمية
اع الدولة اإلسالمية وانشغال العرب املسلمني ابلفتوحات هيأ لألعاجم الذين دخلوا يف دين  اتس -3

اره ألسباب قد تكون ذاتية لشعورهم بنقص اإلسالم موقعا متميزا يف بناء الفكر وتطويره واتساعه وازده
 أحساهبم وإحساسهم أبهنم دخالء حماولني استكمال مهابتهم بغرس ما يثمر النفع للبالد من جهة

 السياسية واإلقتصادية ،لرغبتهم يف نقل علومهم وما متيزت به حضاراهتم من نضج يف كافة املستوايتو 
 .واإلجتماعية والفكرية للتفاخر هبا
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يع والة أمر املسلمني العلماء على نقل وترمجة الكثري من املعارف كالكيمياء والطب والفلك تشج -9
والتاريخ واآلداب والفلسفة واملنطق وغريها من املعارف وأوفدوا الوفود إىل خمتلف البلدان للبحث عن 

آفاق العلماء يف املعرفة وهبذا العمل توسعت  ،الكتب وجلبها لإلفادة منها يف دعم احلركة العلمية والثقافية
كما أغنت اللغة العربية ابملصطلح العلمي   ،ووقفوا على الكثري من املعارف اليت توصل إليها من سبقهم

واملعرب من األلفاظ وهبذا العمل امتزجت الثقافة املرتمجة ابلثقافة األصلية ورفدهتا بعناصر جديدة كان هلا 
وعند الوقوف على العصر العباسي جنده قد متيز ابإلزدهار  .وغريمهاأثرها يف تنوع الثقافة العامة والعلوم 

الثقايف املوصول مبراكز املدنيات القدمية كالبابلية واآلشورية والسراينية والساسانية وهذا التمازج خلق بيئة 
 .ياةووجدت كل هذه الثقافات مناخا مناسبا للنمو والتطور يف كافة مناحي احل ،متنوعة اإلصول والثقافات

يتضح مما تقدم أّن املائة الثانية للهجرة متيزت حبركة انفجارية يف تدوين العلوم ووضع األسس املتينة هلا 
واستمرت هذه احلركة التطورية سواء يف اقتباس األلفاظ األعجمية أو اإلضافات أونقل األصطالحات 

 .العلمية كما هي حىت العصور املتأخرة وإىل يومنا هذا
وهذا  ،ليس وليد مرحلة بعينها وإمنا تنامى مع منو احلياة مبختلف مرافقها وسيبقى مستقبال هذا النهج

أمر طبيعي ال خوف منه بل هو وسيلة من وسائل النمو اللغوي فما أخذ من اللغات ليس خطرا حمدقا 
يكمن حقيقة ا اخلطر منّ إ ،بلغتنا ألنه جاء نتيجة طبيعية للتمازج مع اللغات األخرى دون قصد أو اقحام

اذا أبقينا أنفسنا متقوقعني داخل األطر اللغوية اليت تفتقر أحياانً اىل بعض من األلفاظ األجنبية اليت حتمل 
ما حنن يف وقتنا احلاضر نلحظ تطوراً ملموساً يف مناحي حياتنا املختلفة سيّ وال  ،يف طياهتا نوعاً من الفائدة

وعدم القدرة على  ،العلمياجلمود هذا التقوقع رمبا يؤدي بنا اىل و  ،م تقنيةأم ثقافية أكانت سياسية أ سواء
لربامج لنا مستوردون ذا أخذان بنظر االعتبار أنّ إ ،مواصلة التقدم السريع الذي حيصل يف ميادين العلم

  .ومل حتتوها معامجنا اللغوية ،واليت حتمل ألفاظا ال عهد لنا هبا كافة  العلمية
فسنا بعيدين عن مواكبة التطور العلمي وال نستعمل الكلمات األعجمية ذن ما العمل ؟ أنبقي أنإ 

وتقرر اللفظة العربية البديلة عن الكلمة  ،جتتمع جمامعنا العلمية ىل أناو ذاك وننتظر أاملخصصة هلذا العلم 
ي يقررها اجملمع العلمحىت أم نقول للطب تريث يف استخدام هذه اللفظة  ،األعجمية بداللتها العلمية

نا جند أّن اللفظة األعجمية قد سبقتنا إىل ألسن الناس وشاع استعماهلا نّ إف ،وحىت لو فعلنا هذا ،الفالين
كثرة املصطلحات وحاجة القياس إليها أو لنقل إىل   والسبب يعود اىلوأصبحت مألوفة يف نطقها وتداوهلا 

واخضاع األلفاظ األعجمية سواء عريب لتمتابعة ما حيصل من تطور يف اجملاالت كافة  التباطىء أحياان يف
وعالم هذا كله ؟ أمل يستخدم العرب األوائل  .طار اللغوي العريبالعلمية منها أو األنسانية وأتطريها ابال

مكاهنم ترمجة هذه الكلمات األعجمية أو وضع كلمات عربية هلا ابالشتقاق أو إب؟ أمل يكن ألفاظاً أجنبية 
واشرتاك  ،تسهياًل لنقل العلوم ،وحسنًا فعلوا ،كما هي  دهم قد استعملوهاا جنولكنّ  ،النحت أو غري ذلك

ن حناول تعريب أمن الضروري أو احلكمة أ .وتوافق األلفاظ واملصطلحات بني الشعوب والدول ،العلماء
 ،(ستربقإ)و (مكروب) يف كلمةكما   ،قًا واستعماالً  ة ونط ا كتاب من سهولته اللفظة األعجمية على الرغم

 .عند استعماهلا مجل وأوضحأن داللتها يف لفظها املقتبس أوحنن نعلم وندرك  ،مثال
ذا كنا فعاًل حريصني على إالعلم يف تقدم مطرد، هذا  نّ أل ،ال مربر له ،هذا املنحىيف ذن إ االنغالق 

و أهذه اللفظة  نّ أال نقيد أنفسنا وجنعلها حمصورة ونصرخ أ عليناو . تنمية حقول لغتنا املعرفية لنا وألجيالنا
 .دخلت يف طيات كتبنا وأماتت لغتنا تلك أعجمية
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هللا  نّ أم تناسوا هنّ أم أ ،(51) له حلافظون "انّ إ حنن نزلنا الذكر و " إانّ  :أمل يسمع هؤالء قول هللا عز وجل
 ." جعلناكم شعوابً وقبائل لتعارفوا انّ إ"  :سبحانه قال

فمن  ،غري مقتصر على فئة معينة دون أخرى ،ًا يف منهجهنسانيإ ،وملا كان العلم مشاعًا يف ميوله
جل التوصل اىل ألفاظ ومصطلحات علمية أن نوحد جهودان مع جهود اآلخرين من أالضروري والواجب 

وهبذا العمل نكون قد قدمنا خدمة  ،حتمل دالالت واضحة لدى اجلميع ،مشرتكة ومعروفة ،نسانيةاو أ
على  واليحصل يصاهلم اىل موقع متقدم يفتخرون به أمام األمم األخرىاجل أعظيمة ألجيالنا الالحقة من 

لكن على الرغم من هذا اليسر جند ونلحظ حماوالت هنا وهناك على  ،دون جهد وبوقت قليل هممبتغا
أّن هذه احملاوالت مل حترز تقدما  الإيف تعريب املصطلحات العلمية  مستوى اخلارطة األقليمية للوطن العريب

 ،جياد الكلمات البديلةامكانية إلعجز القائمني ابلتعريب عن حمصورة يف إطار ذلك االقليم ال وظلت 
 .قبل شيوع اللفظة األعجميةز العمل بة اىل حيّ مكانية ظهور هذه املصطلحات العلمية املعرّ اولكن لعدم 

انغالق على العصر ومنجزاته الوقوف ضد اقتباس اللفظة األعجمية النافعة واهلادفة اىل لغتنا دليل  لذا فانّ 
ال جتعلنا نتمادى يف اقتباس األلفاظ األجنبية غري أجيب  ،لكن هذه الدعوة اخلالصة ،ومضيعة للجهد

ال نطلق القول ابالستعارة من اللغات األخرى وفتح األبواب على مصاريعها لتدخل األلفاظ أو  ،الضرورية
فاحلاجة اذاً  ،يف ذلك شرط احلاجة املاسة وامللحة ىن يراعأ ولكن البدّ  ،مىت شاءتيفما و األجنبية ك

ه يضعف أبنّ  لفاظ للتشدق مبعرفة لغة أجنبية فهذا أمر الشكّ أدخال إا أمّ  ،قتباسلالالشرط األساسي 
اللغة ويؤدي اىل ظاهرة مرضية مما يؤدي ابلتايل اىل سيطرة األلفاظ األعجمية على اللغة األصلية وقد 

  .دي هباو ي

 ق  ح ل م
 الواردة يف القرآن الكرميرّبة  املعلفاظ األ
  :من االشارة اىل بدّ  ال ءاً بد
وصاحل  آدم :أمساء مجيع أمساء األنبياء اليت وردت يف القرآن الكرمي أعجمية ما عدا أربعة نّ أ -0

عن النيب صلوات هللا عليه وآله  وروي ،ضافة هود صلوات هللا عليهم أمجعنيوقيل مخسة إب ،وشعيب وحممد
حممد وإمساعيل وشعيب وصاحل وهود صلوات هللا عليهم  :مخسة أنبياء من العرب وهم :وسلم أنه قال

 ،يوبأ ،الياس ،سرائيلإ ،سحاقإ ،دريسإ ،براهيمإ :حنو ،ا أمجعني وهذا يدّل على أّن لسان العرب قدمي
 ،يوشع ،يوسف ،يعقوب ،اليسع هارون ،نوح ،موسى ،لوط ،اليسع ،عزيز ،عيسى ،سليمان ،زكراي ،داود

 .يونس
املعرب للجواليقي  :كل ما ورد يف هذا امللحق من ألفاظ معرّبة مأخوذ من مصدرين أساسيني مها  -3

 .واالتقان يف علوم القرآن للسيوطي ومصادر أخرى اثنوية
  -:بة على حروف املعجمالواردة يف القرآن الكرمي مرتّ املعرّبة سرد ابأللفاظ موهذا 
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 036 

 العدد الثاين

 االلفاظ ت
 ربةاملع

 السورة
 املعىن أصل اللفظة ورقم اآلية

طريق املاء أو صب املاء على  فارسية 02الواقعة/ قأابري 0
 هينة

 (املرعى)حشيش  أهل املغرب 30عبس/ أب 3
 -حبشية  99هود/  ابلعي 3

 اشريب هندية
 انقطعت حجته او كذاب يواننية 39البقرة/ أبليس 9
 ركن عربية 076األعراف/ اخلد 5
 -حبشية  30الكهف/ ألرائكا 6

 فراش وثري - السرر يواننية
 اي خمطئ - اعوج لغة يهودية 79األنعام/ آزر 7
 اخبار اترخيية او خرافات يواننية 03املطففني/ أساطري 2
 قبائل لغة يهودية 036البقرة/ أسباط 1

 الديباج الغليظ لغة أعجمية 53الرمحن/ استربق 01
 -ية سراين 5اجلمعة/ أسفار 00

 الكتب نبطية
 حصن أو برج يواننية 36النمل/ أ سقف 03
 عهدي نبطية 20آل عمران/ ِاصري 03
 او جرار ليست له عرى ألكوازا نبطية 70الزخرف/ أكواب 09
 -زجنية  01البقرة/ ليمأ  05

 املوجع عربانية
 نضجه اهل املغرب 53األحزاب/ انه ا 06
 -فارسية  92املائدة/ جنيلاال 07

 اننيةيو 
بشرى  – اصل لعلوم وحكم

 وفرح
 حباملس حبشية 07ص/ أواب 02
 -بربرية 009التوبة/ أواه 01

 الدعاء -املوفق أو املؤمن عربية-حبشية
 اجلاهلية األوىل قبطية 7ص/ آلخرةاامللة  31
 احلمل فارسية 01البقرة/ الربق 30
 ظواهرها قبطية 59الرمحن/ بطائنها 33
 محار انيةعرب  65يوسف/ بعري 33
 الكنيسة فارسية 91احلج/ بيع 39
 صندوق من اخلشب عربانية 396البقرة/ التابوت 35
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 037 

 االلفاظ ت
 ربةاملع

 السورة
 املعىن أصل اللفظة ورقم اآلية

 اهلالك نبطية سراءاال تتبرياً  36
 بطنها نبطية 39مرمي/ حتتها 37
 الثوب أو الدرع أعجمية 01لذارايت/ا لتخريصا 32
 - فارسية 91هود/ التنور 31

 وجه األرض آرامية
 الشريعة فارسية 6ف/الص التوراة 31
 اسم من أمساء امللوك الطغاة أعجمية /351البقرة جالوت 30
 األرواح الساحبة يف اهلواء فارسية 37احلجر/ جان 33
 الشيطان أو الساحر حبشية 50النساء/ جلبتا 33
 روح هللا أعجمية 17البقرة/ جربائيل 39
 القرب عربانية 77ملعارج/ا اجلدث 35
 الصورة أو وجه اآلدمي أعجمية 00/الرعد اجلهر 36
 - فارسية 30النبأ/ جهنم 37

 عربانية
النار اليت يعذب هبا هللا يف 

 اآلخرة
 فخار جيمع فيه املاء فارسية 31يوسف/ احلب 32
 حطب جهنم زجنية 12األنبياء/ حصب 31
 قولوا صواابً  لغة يهودية 52البقرة/ حطة 91
 سالونالغ نبطية 53آل عمران/ حواريون 90
 مثاال حبشية 3النساء/ حوب 93
 قرية مبرو فارسية 71الكهف / خرق 93
 ينتقص حقه فارسية 92احلجر/ اخلوان 99
 خليج ميعن يف الرب فارسية 092األعراف/ اخلور 95
 الفضل والكرم فارسية 2العادايت/ اخلري 96
 عمله من الفضة يواننية 31يوسف/ الدرهم 97
 املضيء يةحبش 35النور/ دري 92
 آله يستخرج هبا املاء من البئر عربانية 01يوسف/ الدلو 91
 عملة من الذهب فارسية 75آل عمران/ الدينار 51
 السب لغة يهودية 019البقرة/ راعنا 50
 -عربانية  71آل عمران/ رابنيون 53

 العامل الفقيه سراينية
 مجوع كثرية سراينية 096آل عمران/ ربيون 53
 النعم عربية 0الرمحن/ الرمحن 59



 
 

 032 

 العدد الثاين

 االلفاظ ت
 ربةاملع

 السورة
 املعىن أصل اللفظة ورقم اآلية

 البئر أعجمية 32الفرقان/ لرسا 55
 اللوح او الرواة او الكتاب رومية 1الكهف/ الرقيم 56
 حتريك الشفتني عربية 90آل عمران/ رمزاً  57
 -نبطية  39الدخان/ رهوا   52

 مستاً  -سهالً دمثاً  سراينية
 جيل من الناس لغة أعجمية 3الروم/ الروم 51
 -فارسية 07نسان/اال زجنبيل 61

 رومية-سراينية
 ليس بشجر ،عروق يف األرض
 طباً ر يؤكل 

 الصنم فارسية 32احلج/ الزور 60
 مقنعي الرؤوس سراينية 060األعراف/ سجداً  63
 -فارسية  019األنبياء/ السجل 63

 الصحيفة -الرجل  حبشية
 أوهلا حجارة وآخرها طني فارسية 23هود/ سجيل 69
كتاب جامع ألعمال الكفرة أو  لغة أعجمية 7ففني/املط سجني 65

 كثرية وشديدة
 الدهليز أو سرت الدار فارسية 31الكهف/ سرادق 66
-سراينية 39مرمي/ سري 67

 النهر الصغري يواننية-نبطية
 القراء أو الكتبة نبطية 05عبس/ سفرة 62
 اسم لنار اآلخرة لغة أعجمية 92القمر/ سقر 61
 اخلل حبشية / سكراً  71
 عني سلس ماؤها لغة أعجمية 02نسان/اال سلسبيال 70
 الضوء او احلسن حبشية 93النور/ سنا 73
 -فارسية  30نسان/اال سندس 73

 (احلرير) رقيق الديباج هندية
 زوجها قبطية 35يوسف/ سيدها 79
احلسن أو املبارك أو اجلبل الذي  حبشية 3التني/ سينني 75

  اندى هللا به موسى
 احلسن نبطية 3املؤمنون/ سيناء 76
 اخلادم أو األجري فارسية 3نسان/اال شاكر 77
 تلقاء حبشية 099ة/البقر  شطر 72
البيان الن الناس و  الشهرة -حبشية  025البقرة/ شهر 71
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 031 

 االلفاظ ت
 ربةاملع

 السورة
 املعىن أصل اللفظة ورقم اآلية

 يشتهون دخوله وخروجه آرامية
 اخلصم أو العدو عربانية 32فاطر/ شيطان 21
 الطريق رومية 6احلمد/ الصراط 20
 احلر أو اجللد فارسية 31القلم/ الصرم 23
 قطعهن -شققهن  رومية -نبطية  361البقرة/ صرهن 23
 كنائس اليهود عربانية 91احلج/ صلوات 29
 متثال يتخذ للعبادة أعجمية 57األنبياء/ الصنم 25

 01نشقاق/اال الطابق 26
 - سراينية

 رومية-فارسية
 يواننية –

 حال بعد حال مطابقة هلا يف
 الشدة

 عقد البناء أو ضرب من املالبس فارسية 325/البقرة الطاق 27
 الكاهن حبشية 356/البقرة الطاغوت 22
 -حبشية  0طه/ طه 21

 اي رجل نبطية
 مذاهب رومية 00اجلن/ الطرائق 11
 قصدا رومية 33األعراف/ طفقا 10
 -أعجمية  03طه/ طوى 13

 رجل - ليل عربانية

اجلنة أو شجرة يف اجلنة أو فرح  نديةه 31الرعد/ طوىب 13
 وقرة عني

 -سراينية  31املؤمنني/ طور 19
 اجلبل أو ما أنبت من اجلبل نبطية

 قتلت نبطية 33الشعراء/ عبدت 15
 -سراينية  73التوبة/ عدن 16

 جنات كرم وأعناب رومية

ملسناة اليت جيمع يف املاء مث ا حبشية 06سبأ/ لعرما 17
 .ينبثق

 –تركية  57ص/ غساق 12
 (الزمهرير)البارد املمنت  طخارية

 نقص حبشية 99هود/ غيض 11
 الكرم - بستان نبطية -رومية  00املؤمنون/ فردوس 011
 احلنطة عربية 60البقرة/ فوم 010



 
 

 031 

 العدد الثاين

 االلفاظ ت
 ربةاملع

 السورة
 املعىن أصل اللفظة ورقم اآلية

 شريف يواننية 0الفيل/ الفيل 013
 امللك آرامية 07النازعات/ فرعون 013
 صحفال غري عربية 10األنعام/ قراطيس 019
 الزمان أو الوقت يواننية 7األنعام/ القرن 015
 العدل رومية 02آل عمران/ القسط 016
 امليزان أو العدل رومية 35األسراء/ القسطاس 017
 داألس حبشية 50املدثر/ قسورة 012
 الزفت من مشتقات اىل النفط غري عربية 53ابراهيم/ القطران 011
 كتابنا نبطية 06ص/ قطنا 001
 يبس فارسية 39القتال/ القفل 000
 القصب يستخدم يف الكتابة يواننية 0القلم/ القلم 003
جراد قبل أن تنبت )الداب  سراينية 033األعراف/ القمل 003

 .(أجنحته
 الثوب التينية 02يوسف/ قميص 009

 75آل عمران/ قنطار 005
 - رومية
 – سراينية
 - بربرية

 فريقيةا

جلد  ملء - ةياثنا عشر ألف وق
ألف  -ثور ذهب أو فضة 

 مثانية اآلف مثقال - مثقال
 الذي ال ينام سراينية 355البقرة/ القيوم 006
 -فارسية  9االنسان/ كافور 007

 هندية
املشموم من  -  اجلنةيفعني 

 الطيب
 خادم األب عربانية 93احلاقة/ كاهن 002
 - نبطية 3حممد/ كفر 001

 امح عنا عربانية
 ضعفني حبشية 37ديد/احل كفلني 031
 ذهب أو فضة فارسية 23الكهف/ كنز 030
 ظلمتاغورت أو  فارسية 3التكوير/ كورت 033
 -آشورية  01النجم/ الالت 033

 الصنم سراينية
 العطش غري عربية 331البقرة/ اللوح 039
 النخلة لغة يهودية 5احلشر/ لينة 035
 ةأحد املالئك غري عربية 010البقرة/ ماروت 036
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 030 

 االلفاظ ت
 ربةاملع

 السورة
 املعىن أصل اللفظة ورقم اآلية

ليمون محضي اك )شجر لرتنجا حبشية 30يوسف/ متكأ 037
 املاء(أو اجمللس

 - أعجمية 07احلج/ اجملوس 032
 الذابب - رجل صغري األذنني فارسية

مكان على البحر أو املكان اذا  أعجمية 25األعراف/ مدين 031
 أقيم فيه 

 ارض واسعة فارسية 07الرمحن/ املرج 031
صغار الدر أو اخلرز األمحر)حجر  عجميةأ 33الرمحن/ مرجان 030

 نبايت يف قعر البحر(
 )عليه السالم(أم عيسى  أعجمية 93آل عمران/ مرمي 033
 الطيب فارسية 36املطففني/ املسك 033
 املبارك يواننية 77املائدة/ املسيح 039
 -حبشية  35النور/ مشكاة 035

 (موضع الفتيلة) الكوة هندية

نبت يف ) حجر كرمي لونه امحر غري عربية 31/الرمحن املرجان 036
 (قاع البحر

 مكتوب عربية 1املطففني/ مرقوم 037
 قليلة قبطية 22يوسف/ مزجاة 032
 املفاتيح فارسية 63الزمر/ مقاليد 031
 -آرامية  33البقرة/ املالك 091

 أحد األرواح السماوية عربانية
 امللك نبطية 75األنعام/ ملكوت 090
 فرار نبطية 3ص/ صمنا 093
 العصا حبشية 09سبأ/ منسأة 093
 ممتلئة به حبشية 02املزمل/ منفطر 099
 - أهل املغرب 31الكهف/ مهل 095

 عكر الزيت بربرية
 عبد هللا غري عربية 17البقرة/ ميكائيل 096
 قيام الليل حبشية 6املزمل/ انشئة 097
 اصنع ما شئت فارسية 0القلم/ ن 092
 أحد املالئكة غري عربية 010البقرة/ هارون 091
 تبنا عربانية 056األعراف/ هدان 051



 
 

 033 

 العدد الثاين

 االلفاظ ت
 ربةاملع

 السورة
 املعىن أصل اللفظة ورقم اآلية

 اليهود أعجمية 69األعراف/ هود 050
 احلكماء او التواضع سراينية 63الفرقان/ هون 053

 33يوسف/ هيت لك 053
 –عربانية 
 –قبطية 
 –سراينية 

 نيةاخور 
 هلم لك أو أسرع

 ماما نبطية / وراء 059
املشموم يف الربيع ولونه امحر يضرب  أعجمية 37رمحن/ال وردة 055

 للصفرة
 اجلبل أو امللجأ نبطية 00القيامة/ وزر 056
 قبيلة من ولد ايفت بن نوح غري عربية 11الكهف/ أيجوج 057
 -فارسية  52الرمحن/ ايقوت 052

 اللؤلؤ أو ضرب من الزهر يواننية
 يرجع حبشية 09األنشقاق/ حبور 051
 اي رجل أو اي انسان حبشية 0س/ي يس 061
 يضجون حبشية 57الزخرف/ يصدون 060
 ينضح أهل املغرب 3احلج/ يصهر 063
-سراينية 31طه/ م اليّ  063

 البحر قبطية -عربانية
 يهوذا بن يعقوب أعجمية 003البقرة/ اليهود 069

  

 ع   ادر واملراج   املص
 .م 0171 ،العراق ،وقافرواية حفص عن عاصم وزارة اال -القرآن الكرمي  

حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم  ،عبد الرمحن جالل الدين السيوطي -االتقان يف علوم القرآن  -0
 .م0179،اهليئة املصرية العامة للكتاب

حتقيق حميي الدين عبد  ،أليب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري -أدب الكتاب  -3
 .م0163،املكتبة التجارية ،احلميد
 م.0112 ،مطبعة اهلالل ،عبد القادر املغريب -االشتقاق والتعريب  -3
 ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،أليب بكر حممد بن القاسم االنباري النحوي -األضداد  -9

 م.0127 ،بريوت ،املكتبة العصرية
 ،األمنيدار  ،إعداد ممدوح حسن ،االمام حممد بن الطيب الباقالين -إعجاز القرآن  -5
 م.0113،القاهرة
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 033 

 ،بريوت ،دار الكتب ،0ط ،شرح عبد علي مهنا ومسري جابر ،أليب فرج األصفهاين -األغاين  -6
 م.0126
 ،مطبعة السعادة ،العريف تصحيح حممد سعيد ،أليب بكر أمحد اخلطيب البغدادي -اتريخ بغداد  -7
 م.0130 ،مصر

 م.0119 ،املغرب ،دار األفاق اجلديدة ،ينعبد اجمليد الذبيا -اتريخ الفقه االسالمي  -2
دار الثقافة القاهرة  ،د. نور الدين آل علي -التعريب واثره يف الثقافتني العربية والفارسية  -1

 م.0171
 ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،د. حممد حسن عبد العزيز -التعريب يف القدمي واحلديث  -01
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 األندلسي الشاعر ملكة مهيئات

 اهلجري الرابع القرن يف

 المدرس المساعد كريم عبد الواحد النصراوي
  )عليهم السالم(كلية اآلداب _جامعة أهل البيت  

 
 إبقامة واملعرفة،اللفظية املواد حتصيل من ومكنته ،الشاعر طبع وجهت اليت األسباب ابملهيئات يقصد

 .األوزان
 :أمرين حبصول(هـ629 ت) القرطاجين حازم حددها وقد

 . (2)املناظر أنيقة،املطاعم طيبة،املوضع حسنة،اهلواء معتدلة ةبقع يف النشىء :األول
 .(0)ودراسته وإنشاده ابلشعر مهتم،اللسان فصيح اجتماعي وسط يف الرتعرع :الثاين

 .األندلس يف للشاعر السببان هذان توافر ولقد 

  البيئة الطبيعية املتنوعة اجلمال::السبب أألول
 واملؤرخون اجلغرافيون وأطنب)) اخلريات ووفرة اجلو واعتدال،مجاهلاو  الطبيعة حبسن ندلس أال اشتهرت 

 حال عن كتب ممن وسواهم االندلسيون ذلك يف أشرتك،وتفصيلها اخلصائص هذه وصف يف املسلمون
 أملياه عليها تغلب.. .كبرية فجزيرة األندلس وأما: ))(هـ367 ت) حوقل ابن الةالرحّ  يقول ،(3)((األندلس

 وقد)) :يقول إذ وصفها، يف (هـ676 ت) اخلطيب بن الدين لسان ويفصل.(9)((املثمر روالشج اجلارية
 العمران وتبحر الفواكه وكثرة املياه ودرور احليوان وفراهة األقوات ولذاذة السقيا وغدق الري من هللا خصها

 يفسد إمنا ننكر وال)) اجلاحظ قول من مستمد هذا ،ولعل91 ص ،األدابء وسراج البلغاء منهاج :ينظر _0                                                 
 ،(( األايم على طباعهم يف ذلك فيعمل ،تربتهم وتفسد ماؤهم فيفسد ،النواحي من انحية اهلواء

 (70_9/71،احليوان)
 1( 91 ص)،البلغاء منهاج:ينظر _3
 السياسي األندلس أتريخ:ويراجع.03 ص،الدابة رضوان حممد1 د ،األندلس يف األديب النقد أتريخ _3

 .بعدها وما( 51 ص،)محودة حممد علي .د ،واالجتماعي والعمراين
 (. 73) ص واملمالك، املسالك _9
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 العدد الثاين

 الغرانطي غالب ناب وأورد ،(5)((سواها مما األقطار من الكثري حرمه مبا.. .اهلواء وصحة اللباس وجودة
 عطرها يف هندية 111واستوائها اعتداهلا يف ميانية ،ومياهها أرضها طيب يف شامية األندلس و)) :قوهلم

  1 (6)((وزكائها
 بيئة اجلمال،فهي من واسع تنوع من حوته مبا اجلغرافية البيئة هذه كنف يف نشأ األندلسي فالشاعر

 شحذ مما ،العامرة ومتنزهاهتا ،الوارف املثمر وشجرها ،املغردة ارهاوأطي ن اجلارية مبياهها غنية ،اهلواء نقية
  2ابلشعر املوهوبة األلسن لتنطق الشعور فاستثري ،البهجة وأشاع ،النفوس وأنعش اهلمم،
 إىل يعزوها إذ ،اصالتها وبيان األندلس أهل شاعرية تفسري يف قّيمة مالحظة أحلجاري يذكر  هذا ويف 

 من أعينهم نصب وجعله بالدهم يف تعاىل هللا كثره فيما الناس اشعر وهم)) :فيقول ،ةاجلميل الطبيعة اثر
 الطبيعية ابلبيئة منفعل واإلنسان ،(7)((الشأن هذا يف أحد ينازعهم ال 1111 والطيور واألهنار األشجار

 لتحفيز مهيئا الساحرة األندلس طبيعة فكانت. (2)ومميزات مسات من يطبعها ما بكل متأثر ،حوله من
  .رائقاً  شعراً  أفكاره يصوغ فأخذ ،الشاعر ملكة

 :الوسط االجتماعي املهتم ابللغة والشعر :السبب الثاين
 أساس على مشيد أويل تعليمي نظام قيام يتطلب الرفيع األديب واحلس؛وقواعدها اللغة ملكة بناء نإ

 يتوفرون الشباب من جيل إعداد يفيةك يف الواعي والفهم ،للدارسني العلم تلقني يف املدروس التدرج من
 .أعلى دراسية مرحلة إىل لالنتقال تؤهلهم ؛واألدب اللغة علوم من ثقافية حصيلة على

 ذلك يف ويراعى 1111 فشيئاً  شيئاً  التدرج على كان إذا مفيداً  يكون إمنا)) للمبتدئ العلم فتدريس
 ذلك يف ملكة له حيصل ذلك وعند،الفن رآخ إىل ينتهي حىت ،عليه يرد ما لقبول واستعداده عقله قوة

 مراحل أول الك تّاب وميثل1(1)((مسائله وحتصيل الفن لفهم هيأته اأهن وغايتها وضعيفة جزئية أهنا إال ،العلم
 حلقة مرحلة إىل لالرتقاء الشباب بتهيئة تتكفلومهمة، أساسية دراسية مرحلة وهي والعلم، التعلم طلب

 .(01)املسجد يف الدرس
 ابلغة،وهذا املرحلة هذه يف للفرد األديب اللغوية،والذوق لكة امل بتنمية األندلسيني عناية كانت ولقد

 األندلسيني إن (هـ212 :ت) خلدون أبن فيحدثنا .للمبتدئني اختطفوه الذي التعليم أسلوب يف يظهر
 خلطوا وإمنا ،املغرب هلأ سائر فعل كما ذلك عند يقفوا مل ولكنهم ،التعليم يف أصالً  الكرمي القرآن جعلوا

 إن إىل)) اخلط وجتويد وحفظها العربية بقوانني وأخذهم والرتسل الغالب يف الشعر رواية للولدان تعليمهم يف
 يف وبرز ،هبما والبصر والشعر العربية يف الشيء بعض شدا وقد الشبيبة إىل البلوغ عمر من الولد خيرج

                                                 
 (.9 ص،)اإلسالم ملوك من االحتالل قبل بويع من يف األعالم إعمال _5
 حامد أبو ،األلباب حتفة :جعاوير  1 03 ص ،األندلس اتريخ يف األنفس فرحة كتاب من قطعة _6

 1 011 ص ،الغرانطي
 .055/ 3 ،رياملقّ  ،الرطيب األندلس غصن من الطيب نفح _7
: ترمجة، وآخرون هويل أم، والبيئة اإلنسان.03ـ 2ص،عاصي ميشال 1د، األندلس يف والبيئة الشعر: ينظر _2

 ،اللطيف عبد عصام
  32، 07ـ 6 ص 

 .0333/  9 ،خلدون ابن مقدمة _1
 .66 /3، أمني أمحد،اإلسالم ضحى:ينظر _01
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 إىل فيسبق))بقوله النهج هذا فائدة على يعلق مث. (00)((ملةاجل على العلم أبذايل وتعلق والكتاب اخلط
 يف التنوع هذا ،ألن(03)((وقبوهلا حتصيلها إىل وتستعد،هلا النفس فتنقطع التعليم أثناء لكة امل من كثري املبتدأ

 أتليف على اللسانية القدرة وتنمية،اللغوية امللكة ترسيخ على ريب وال ساعد الدراسي املنهج مفردات
 وكثرة التعليم يف التفنن فأفادهم:))خلدون أبن يقول.للمتعلم اللغوي القاموس لثراء التعبري وحسن المالك

 اللسان يف أعرف هبا صاروا ملكة حصول العمر أول من العربية ومدارسة والرتسل الشعر رواية
 .(03)((العريب
 وابتدأت ،(09)ملساجدا يف الشيوخ حلقات يف ابلدراسة األولية الدراسة هذه اتصلت ما وإذا 

 مجيع من تنساب األدبية امللكة تنمية فجداول ،وآداهبا العربية اللغة علوم دراسة يف املوسعة ابملقدمات
 .األطراف

 .متعددة مستوايت ويف خمتلفة، مظاهر خالل من ابلشعر األندلس علماء اهتمام ويتجلى 
 :والرواايت الطرق من عدد عرب درسال حلقات يف إنشاده ينتشر الشعر جند الرواية مستوى فعلى

 املشرق يف اإلسالم بالد جاب الذي (هـ 326 ت) خلشينا السالم عبد بن حممد العامل رواية منها 
 من عاد( هـ 316 ت) الغازي هللا عبد بن وحممد ،(05)رواية السالم قبل ما شعر األندلس إىل وأدخل
بعلم حممال للمشرق العلمية رحلته  وأهل املشايخ روى وعنه ،واألخبار والعربية الشعر من كثري ًً

 عيون ومعه األندلس(هـ 356 :ت) القايل علي أبو ودخل ،(06)كلها املشروحة األشعار األندلس
 .(07)العلماء عنه فرواها العريب الشعر دواوين

 ،تهوصنع بفنه وشغلوا ،به وفتنوا)) حياته يف شعره إليهم ووصل متام أاب عرفوا قد االندلسيني وجند 
 من عدد عرب شعره انتشر وقد. (02)((ظهوره بعد املتنيب إال يدركه مل ما واحلظوة القبول من لديهم وأدراك

  :الرواايت
 شعره عنه وأخذ بغداد يف متام أاب لقي الذي(هـ 367 ت) سعيد بن مؤمن الفحل الشاعر رواية :منها 

 .(01)عليه قرأي   وكان ،األندلس وأدخله
 بن حبيب فلقي املشرق إىل رحل( هـ373 ت) املثىن بن عثمان القرطيب والشاعر دباملؤ  رواية :ومنها 
 .(31)عنه رواية األندلس خلهدوأ شعره عليه فقرأ ،أوس

                                                 
 0390- 0391/  9 ،خلدون ابن مقدمة _00
 .0372/ 9،نفسه _03
 .9/0393:سهنف _03
 عهد يف متأخر زمن يف إال املستقلة املدارس فيها تنشأ األندلس،ومل يف العلم دور هي املساجد كانت _09
 (.91 ص)األندلس، يف األديب النقد أتريخ: ينظر .نصر بين دولة
 (.0039)ت  3/05أتريخ علماء األندلس، ابن الفرضي،  _05
 33 ـ 33/  3 ،األندلس علماء أتريخ(. 306 رقم) 367 ص الزبيدي ،واللغويني النحويني طبقات _06

 رقم) 323 ص ،واللغويني النحويني طبقات :يراجع اهلجري القرن علماء من عنه اخذوا وممن(.0053 رقم)
 .وغريهم( 396 رقم) 321 ص ،( 330
 .بعدها وما 315 ص ،خري ابن فهرسة :ينظر _07
 .01 ص ،شريفة ابن حممد.د ،املغاربة أدب يف الطيب وأبو متام أبو _02
 .(69 رقم) 033/ 0 ،سعيد أبن ،املغرب حلي يف املغرب _01
 (.210رقم) 313/ 0 ،األندلس علماء أتريخ ،(301 رقم) 366 ص ،واللغويني النحويني طبقات _31
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 بن حممد هللا عبد أبو فمنهم بشعره عنواو  ،وغريهم هؤالء بعد ظهروا آخرون اندليسيون مؤدبون وهناك
 عليه قرأي   كان)الذي الغايب هللا عبد وأبو. (30)((حبيب شعر مبعاين بصر))له كان الذين القرشي األصفر

 هللا عبد أيب عنه أخذه وقد متام أيب شعر شارح( هـ335ت) الطبيخي وليد عباس أبوو  ،(33)((حبيب شعر
 كتب تذكرها مل شعره رواية يف أسانيد هلم البد)) متام أيب بشعر عنوا الذين األعالم وهؤالء.(33)الغايب

 .(39)((الرتاجم
 متام، أيب خبط قراطيسن حدامهاإ :صورتني يف متام أيب شعر – ادخل فيما – القايل علي أبو أدخلو  

 بن هللا عبد حممد أيب على فيه قرأ الذي الكاغد سفر يف متام أيب شعر من علي أبو قيده ما واألخرى
 غطت وقد ،دلساألن اىل متام أيب شعر من دخل مما أمت علي أبو ادخله ما فكان ،درستويه ابن جعفر
 . (35)األندلس علماء من الرواة اعتمدهاو  عليها السابقة الرواايت على روايته
 ،(36)املتنيب بشعر اتصاال املغربية البيئات أقدم من اهلجري الرابع القرن يف االندلسية العلمية البيئة وتعد 

 اببن املعروف بكر بن ايزكر  مرة أول يهالأ نقله فقد متعددة بوسائط ذلكو  مبكر، وقت يف عرفته إذا
َ   املشرق إىل حل قدر وكان( هـ313 ت) األشج  شعره عنه اخذو  مبصر الطيب أاب فلقي للعلم طلبا 

 يف( هـ575:ت)االشبيلي خري ابن أثبتها سندا عشر احد بني الرواية هذه سند جندو  .(37)رواية
 الشاعر اللغوي العامل رواية كانت الدرس حلقات يف املتنيب لشعر املشهورة الرواية إن غري. (32)فهرسته
 يف له راويتني عن شعره اخذ وإمنا الشاعر يلق مل وهو( هـ311 ت) فالعري اببن املعروف الوليد بن احلسني

 .(31)املغريب وإبراهيم الطائي، بكر أبو مها مصر
 اءالعلم من مجاعة أبمساء( هـ371ت) الزبيدي بكر أبو يزودان والتدريس اإلقراء مستوى وعلى 

 ،االندلسية املدن من وغريها قرطبة مساجد يف املنتشرة الدرس حلقات يف إقراءهو  الشعر بتدريس اشتغلوا
 .الشعراءو  العلماء يتخرج كان احللقات هذه ومن

 كانو  ...شعرائهم إشعارو  األندلس أهل ألخبار الناس احفظ من كان)) الغايب هللا عبد أبو فمنهم
 بصر)) :بيديالز   يقول فيما له كان األصفر اببن املعروف هللا عبد بن حممدو  .(31)((حبيب شعر عليه ي قرأ

 (377 رقم)313 ص ،نفسه _30                                                 
 (359 رقم)311 ص ،نفسه _33
 (.371رقم) 319 ص ،نفسه _33
 .09 ص ،ةبر ااملغ أدب يف الطيب أبوو  متام أبو _39
 .01 ص ،املغاربة أدب يف طيبال أبوو  متام أبو. 913 ،317 ص خري، ابن فهرسة: ينظر _35
 .بعدها ماو  15 ص ،املغاربة أدب يف الطيب أبوو  متام أبو: ينظر _36
 عنه وكتب كثريا منه ومسعنا: ))الفرضي ابن عنه قال ،(955 رقم)ت  053 /0 ،األندلس علماء اتريخ _37
 امللك عبد بن سعيد بن املنذر الشاعر العامل املتنيب شعر انه روى وممن(( رواه ما مجيعا لنا وأجاز... حدوا غري
 أيب شعر – االشج بن بكر بن زكراي – حيىي ابن عن روى) :ترمجته يف اآلابر ابن قال ،(هـ903ت) اإلمام بن

 (.0713 رقم) 3/716 ،الصلة لكتاب التكملة(( املتنيب الطيب
 .913 ص ،خري ابن رسةفه _32
 ،0 ع-0مج ،العربية املخطوطات معهد جملة ،الربيع أيب ابن برانمج نص :ويراجع ،913 ص ،نفسه _31
 ،3ع – 6مج ،املورد جملة ،الدين مجال حمسن. د ،األندلس يف املتنيب شخصية معامل ،370 ص ،0155 سنة
 .11ص ،0177 سنة
 (359 رقم) 311 ص ،اللغوينيو  النحويني طبعات _31
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 يف طريقة له كانت (353 ت) الطبيخي العباس وأبو (30)((احملدثني إشعار من وغريه حبيب شعر مبعاين
 سنح الشعر مبعاين بصرياً  وكان)) :ترمجته يف بيديالز   قال تقريبهو  املعىن ببسط تتميز والتدريس اإلقراء
 مهارة على يدل وهذا ،(33)((بذلك ع رف حىت،األمثال ويضرب يقرهبا وكان ،عنها فهمه يتبلد مل التلقني

 .املادة من ومتكن الطريقة يف
 جلبه ما أأقر  فقد ،القايل حلقة هي واحملدث القدمي العريب الشعر فيها ئر ق   دراسية حلقة اشهر ولعل 

 .الدارسني من الكثري اخذ وعنه الزهراء دينةم جامع يف الكبرية حلقته يف الدواوين من
 قد (هـ 907 ت) البغدادي احلسن بن صاعد إن ابلنثيا جونثالث اخنل األسباين املستشرق ويرى 
 يسأله مث القصيدة الطالب أيقر  إن يف تتلخص اجلاهلي الشعر درس يف جديدة طريقة األندلس ادخل

 املعاجم من استخرجها قد يكون املعاين من قائمة على امعتمد ابلشرح فيقوم األلفاظ معاين عن أستاذه
 .(33)العربية
 وهذا ،عليه شروح وضع إىل الدرس حلقات يف وتدريسه الشعر رواية حركة تؤدي إن الطبيعي ومن 

 الطبيخي وليد العباس أيب شرح هو الشروح هذه أقدم ولعل ،ابلشعر العلماء لعناية الثالث املستوى هو
 شرحان ومها.(39)متام أيب لشعر شرحه وضاع الوليد بن مسلم لشعر شرحه إلينا وصل فقد (هـ 353 ت)

 .(35)الفرضي أبن يقول كما الناس عنه أخذها
 العامل األديب إىل املتنيب لشعر أندلسي شرح أقدم( هـ 0391 ت) البغدادي ابشا إمساعيل ونسب 

 املصادر يف ذكر له يرد مل أمر وهو ،(36)(هـ 359 ت) القرطيب إابن بن حممد هللا عبد أيب اللغوي
 .(37)القدمية االندلسية

 كان فقد)) آنذاك الدارس فكر جوانب من واضح جانب تكوين يف وغريها الشروح هذه وأثرت 
 هاماً  جزءاً  فنية وميزات بالغية وإغراض ولغة خرب من يهاف ما ومعرفة معانيها وعلم العربية، األشعار حفظ
 .(32)ودراية حفظ من نفسه به الدارس وأيخذ ،الدرس اتحلق يف الطلبة على يقرر

 مراهنا،و  الشعرية املوهبة لصقل انجحة وسائل تعد الواعية مدارستهو  ،حفظه إتقان بعد الشعر رواية إن 
 الشاعر، لدى النظم ملكة تنمية يف العوامل هذه أمهية إىل القدامى العرب النقاد من البعض تنبه قدو 

 للرواية طريق ال و)) الشعر صناعة عليها تقوم اليت األسس إحدى الرواية إن أىر ( هـ313ت)فاجلرجاين
 امللكة تنمية يف احلفظ دور عن( هـ333ت) طباطبا ابن حتدثو  .(31)((احلفظ الرواية ومالك السمع إال

 ادمو  تصريو  قلبه يف أصوهلا ترسخو  ،بفهمه معانيها لتلتصق األشعار يف النظر يدمي)) أبن الشاعر فأوصى
                                                 

 .( 371 رقم) 319 ص ،نفسه _30
 .(371 رقم) 319 ص ،نفسه _33
 .66 ص ،االندلسي الفكر اتريخ :ينظر _33
 .بعدها وما 61 ص ،األندلس يف األديب النقد أتريخ :يراجع التفصيل من ملزيد _39
 .3/063 ،األندلس علماء اتريخ _35
 وآاثر املؤلفني أمساء إىل عارفنيال هدية ،537/ 0 ،الظنون كشف على الذيل يف املكنون إيضاح _36

 .99/ 3 ،املصنفني
 .012 ص ،املغاربة أدب يف الطيب أبوو  متام أبو _37
 .70 ص ،األندلس يف األديب النقد أتريخ _32
 .06 ص خصومه،و  املتنيب بني الوساطة _31
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 تلك من فيه نظر مما استفادة ما نتائج إليه أدى ابلشعر فكره جاش فإذا ،أبلفاظها لسانه بر ويذ ،لطبعه
 . (91)((األشعار

 لعلم املوجه االستيعاب نع الغالب يف املطبوع الشاعر يغينبه، والتمرس الشعر وحفظ 
 مبوسيقى اإلحساس وإمناء اللغوية السليقة وتقوية اللفظية املواد لتحصيل وسيله فاحلفظالعروض،

 عن بطبعه ستغنم املطبوع الشاعر إن أكد حني الناحية هذه يف مصيباً  كان طباطبا ابن ولعلالشعر،
 يف يعينه منه شيء إىل يفتقر الذي الشعراء من الطبع ضعيف خبالفالعروض، علم دراسة

 منميزانه،و  هي اليت لعروضاب الشعر ظمن على االستعانة إىل حيتج مل ذوقهو  طبعه صح فمن)):نظمه،فقال
 املستفادة معرفته تعترب به،حىت واحلذق ضالعرو  مبعرفة تقوميهو  تصحيحه عن يستغن مل الذوق عليه اضطرب
 (90)((معه تكلف ال الذي كالطبع

 امللكة بتنمية اهتمت وأدبية علمية بيئة يف اهلجري الرابع القرن يف االندلسي الشاعر وجد وهكذا
ًَ  للفرد (10)اللغوية،والذوق  من العليا الذروة يف الشعر وخباصة ااخالص األدب وكان .واسعاً  أمهامَا

  .حياته يف وعاشه ،قراءاته يف وتنفسه ،العلم مع الشعر فنهل ،أوساطها يف واملكانة الشرف
 املوهبة بصقل األول يتعلق ،جانبني يف منها االستفادة فرصة العلمية دراسته له وفرت وقد 

 به والعناية ،العصور خمتلف يف العريب الشعري الرتاث إىل اجتاهه خالل من النظم عمليةل واالستعداد
 من خاطره يف جيول عما التعبري يف أداته بتقومي يتعلق والثاين واملدارسة والرواية احلفظ مستوى على

 يف دارس كل مستلزمات من عدا اللذين والنحو اللغة لعلمي حتصيله من وذلك ،والصور املعاين
 مادته فتكونت ،األخرى املتنوعة معارفه ذلك على زد ،ختصصه انحية عن النظر وبغض األندلس

 مضمار خوض يروم وهو الشاعر هيأها مالئمة أدوات وجدت اليت املعارف هذه تبلور من الفنية
 .الشعر

 :مصادر البحث ومراجعه
 :املطبوعة الكتب. أ
 – بريوت ،اإلسالمي غربال دار مط ،شريفة ابن حممد. د ،املغاربة أدب يف الطيب وأبو متام أبو .0
 .م 0126 ،0 ط ،لبنان
  .م 0169 ،7 ط ،القاهرة ،املصرية النهضة مكتبة مط الشايب أمحد :األديب النقد أصول .3
 الثقافة وزارة منشورات ،اللطيف عبد عصام ترمجة ،دك سال رجيها .يج ،هويل أم :والبيئة اإلنسان .3

 . م 0171 سيما ،31 العدد ،الصغرية املوسوعة سلسلة ،عراقيةال اجلمهورية ،والفنون

                                                 
 .92 ص ،الشعر عيار _91
 عن بطبعه مستغين املطبوع و): )الفق ،الكالم هذا استمد قد القريواين رشيق ابن ولعل. 90 ص ،نفسه _90

 شيء معرفة إىل حمتاج الطبع الضعيف. و املستكرهو  منها املزاحف عن ذوقه لنبو ،عللها، و وأمسائها ،األوزان معرفة
 (.0/039 نقده،و  وآدابه العشر حماسن يف العمدة) ،((الشأن هذا من حياوله ما على يعينه ذلك من

 تفسري مر وقد .للسان البالغة ملكة حصول ومعناها)) :الذوق لفظة تفسري يف خلدون ابن يقول _93
 امللكة وهذه.......ذلك إفادة يف للرتاكيب تقع خبواص وجوهه مجيع من للمعىن الكالم مطابقة وأهنا ،البالغة

 أقرب األندلس وأهل)) :يقول ،مت((تركيبه خلواص والتفطن السمع على وتكرره العرب كالم مبمارسة حتصل إمنا
 ،خلدون أبن مقدمة((.)ونثراً  نظماً  احملفوظات من وامتالئهم معاانهتم بكثرة امللكة هذه حتصيل إىل
 .033-030ص ،الشايب أمحد ،األديب النقد أصول :وراجع(. 9/0371،0323
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 حممد بن ابشا إمساعيل :والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف على الذيل يف املكنون إيضاح .9
  .هـ 0372 ،3 ط ،طهران ،اإلسالمية املكتبة مط ،(هـ 0391 ت) البغدادي

 :اإلسالم ملوك من االحتالم قبل بويع من يف األعالم إعمال كتاب أو اإلسالمية أسبانيا أتريخ .5
 ،بريوت املكشوف دار مط ،بروفنسال ليفي .أحتقيق:  ،(هـ 776 ت) السلماين اخلطيب ابن الدين لسان

 .م 0156 ،3 ط
 ،مبصر العريب الكتاب دار مط محودة حممد علي. د واالجتماعي والعمراين السياسي األندلس أتريخ .6

 .م 0157 - هـ 0376 ،0ط
 الفرضي اببن املعروف االسدي يوسف بن حممد بن هللا عبد الوليد أبو :األندلس لماءع اتريخ .7

  .م 0166 والرتمجة للتأليف املصرية الدار مط ،(هـ 319ت)
 النهضة مكتبة مط ،مؤنس حسني :األسبانية عن نقله ،ابلنثيا جنثالث أخنل :االندلسي الفكر اتريخ .2

 .م 0155 ،0 ط ،القاهرة ،املصرية
 هـ 0322 ،0 ط ،بريوت ،األنوار دار مط ،الدابة رضوان حممد .د :األندلس يف األديب النقد اتريخ .1

 .هـ 0162-
 رسيزا :حتقيق ،الغرانطي االندلسي حامد ابيب املعروف الرحيم عبد بن حممد :األلباب حتفه .01
 .م 0163 ،مدريد ،دبويلر
 اآلابر اببن عروفامل البلنسي عيالقضا هللا عبد بن حممد هللا عبد أبو :الصلة لكتاب التكملة .00

 .م0156 -هـ 0375 ،الثاين اجلزء ،مبصر السعادة مط ،احلسيين العطار عزت حتقيق،(هـ 651 ت)
 ،هارون حممد السالم عبد :حتقيق ،(هـ 355 ت) اجلاحظ حبر بن عمرو عثمان أبو :احليوان .03

 .م 0193 - هـ 0363 ،0 ط ،مصر ،أوالدهو  احلليب ألبايب مصطفى مط
 والنشر للطباعة التجاري املكتب منشورات ،عاصي ميشيل.د ،األندلس يف والبيئة لشعرا .03

 .م 0171 ،0 ط ،بريوت ،والتوزيع
 .ت.د،5 ط ،املصرية النهضة مكتبة والطبع النشر ملتزم ،أمني امحد/  اإلسالم ضحى .09
 ،(هـ 371 ت) االندلسي الزبيدي احلسن بن حممد بكر أبو :واللغويني النحويني طبقات .05
 .ت.د ،3 ط ،املعارف دار مط ،إبراهيم الفضل أبو حممد :حتقيق
 رشيق اببن املعروف االزدي علي بن احلسن علي أبو :ونقده وآدابه الشعر حماسن يف العمدة .06

 ،القاهرة ،الكربى التجارية املكتبة مط ،احلميد عبد الدين حمي حممد :حتقيق ،(هـ 396 ت) القريواين
  .م 0155 - هـ 0379 ،3ط

 توزيع ،زغلول حممد. د :حتقيق ،(هـ 333 ت) طباطباالعلوي بن امحد بن حممد :الشعر عيار .07
 .ت.د ،3 ط ،ابإلسكندرية املعارف منشأة
 خليفة بن عمر بن خري ابن حممد بكر أبو ،(خري ابن فهرسة) شيوخه عن رواه ما فهرسة .02
 طةسبسرق قومش مطبعة يف وعاملطب األصل عن منقحة جديدة طبعة ،(هـ 575 ت) االشبيلي األموي

 .م 0171 - هـ 0311 ،3 ط ،بريوت ،اجلديدة اآلفاق دار منشورات ،0213 سنة
 القرن رجال من) االندلسي غالب ابن :األندلس اتريخ يف األنفس فرحة كتاب من قطعة .01
 .م 0156 ،مط ،البديع عبد لطفي.د :حتقيق ،(الثامن
 .م 0273 ،ليدن ،ريلب مط ،(هـ 367 ت) حوقل بن القاسم أبو :واملمالك املسالك .31
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 مط ،ضيف شوقي. د :حتقيق ،(هـ 212 ت) االندلسي سعيد ابن :املغرب حلي يف املغرب .30
 .م 0169 ،املنقحة 3 ط ،مبصر املعارف دار

 عبد علي.د :حتقيق ،(هـ 212 ت) خلدون بن حممد بن الرمحن عبد :خلدون ابن مقدمة .33
 .م 0163 - هـ 0371 سنة :3 ج ،00 ط ،العريب البيان جلنة مط ،وايف الواحد
 احلبيب حممد :حتقيق ،(هـ 629 ت) ينالقرطاج حازم احلسن أبو :األدابء وسراج البلغاء منهاج .33

 .م 0166 ،تونس الرمسية مط ،اخلوجة ابن
 ،(هـ 313ت) ،اجلرجاين العزيز عبد بن علي القاضي :وخصومه املتنيب بني الوساطة .39

 ألبايب عيسى العربية الكتب إحياء دار مط ،البجاوي حممد علي ،يمإبراه الفضل أبو حممد :حتقيق
 .م 0150 - هـ 0371 ،3 ط ،وشركاءه احلليب

 
 :الدورايت. ب

 نص.)العربية الدول جلامعة التابع بيةالعر  املخطوطات معهد يصدرها ،العربية املخطوطات معهد جملة .0
 – 353 ص ،م0155- هـ 0375 ،3ج -0 مج ،واينااله العزيز عبد. د :حتقيق ،الربيع أيب ابن برانمج
370. 
 :األندلس يف املتنيب شخصية معامل).بغداد ،العراقية اجلمهورية – األعالم وزارة تصدرها ،املورد جملة .3

 . 16 -27 ص ،.م 0177- هـ 0317 ،39-6 مج ،الدين مجال حمسن.د



 

 



 

 

 

 

  واالسلوبية االسلوب في نظرة

 (عربي ياسلوب لمنهج التنظير في محاولة)

 

 

 

 حممد حسني عبد اهلل املهداوي 
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  واالسلوبية االسلوب يف نظرة

 (عربي اسلوبي ملنهج التنظري يف حماولة)

 محمد حسين عبد اهلل المهداوي  
 الطيبني واله حممد القاسم ايب واملرسلني االنبياء خامت على والسالم والصالة ،العاملني رب هلل احلمد
 تصار و ، األدب عامل يف مهمة ةـمكان حتتل - اليوم – األسلوبية التحليالت أخذت فقد ؛وبعد ،الطاهرين

 اليت احملاوالت يف جيدون وراحوا، هبا أتثروا الذين الباحثني من كبريا عددا تستهوي األسلوبية اموضوعاهت
 املنهجية قيقةوح، جهة من األديب اإلبداع حقيقة اكتشاف يف تسهم هداية أقباس أنصافها يف تبذل

 .اثنية جهة من لألدب األسلويب للتحليل العلمية
 لنا تركه ما مع وموازنتها احلديثة األسلوبية الدراسة منها انطلقت اليت األصول بدراسة البحث هذا يعىن
 بني جيمع منهج إىل التوصل يستلزم مبا اجلرجاين القاهر عبد طرحها اليت الشمولية اآلراء يف متمثلة القدماء
 خصص: األول مباحث؛ ثالثة على مقّسم البحث هذا. القومي تراثنا شأن من يقلل ال مبا واحلداثة الرتاث

 املقصد هذا يف واألجانب العرب من احملدثون كتبه وما، القدمي العريب الرتاث يف األسلوب مفهوم الستقراء
 القاهر عبد هبا طلع اليت األفكار دراسة: والثاين(، األسلوبية) مصطلح ظهور بعد احلال إليه آل وما، 

 األسلوبية الدراسات يف فحواها ينصب اليت-العربية البالغة يف حتول نقطة دراساته بوصف -اجلرجاين
 الباحث يرتئيها اليت املقرتحات أبرز: والثالث. احملدثون األسلوبيون كتبه ما مع موازنتها خالل من احلديثة
 .الصارم التقليد عن بعيدا عريب أسلويب منهج إلجياد

 وإن،  عاله يف جل هللا من فهو خري من فيه كان فما، الواسعة املعرفة خضم يف يسري جهد هذا
 .اهلادي وهو، املوفق فهو،وسعها اال نفسا هللا يكلف الو ،عندي فمن إساءة فيه كانت

 املبحث األول

 استقراء يف مفهوم األسلوب واألسلوبية
 األسلوب يف كتاابت القدماء:

 يف اجلاحظ نقله ما إلينا وصلت إشارة أقدم ولعل، استعماله قدم قدمي( أسلوب) كلمة مفهوم نإ
 كالم يف( أسلوب) لفظ ورد مثلما، (0)األسلوب خصائص على اهلنود كالم من والتبيني البيان
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 ونرعى، الصواب إىل نستجيب أن نستطيع إننا لو حقا: "فقال، التعبري طريقة به أراد حيث(أرسطو)
 الدفاع يف نعتمد ال أن علينا ولكن، ومقتضياته األسلوب إىل حاجة لنا كانت ملا هي حيث من األمانة

 مبشاعرهم يتأثرون براهيننا إىل يصغون ممن كثريا ولكن، احلقيقة على الربهنة سوى شيء على رأينا عن
 .(3).."احلّجة إىل حاجتهم من أكثر األسلوب وسائل إىل حاجة يف فهم، بعقوهلم يتأثرون مما أكثر

، القدم منذ العرب كالم يف (اسلوب) لفظة وردت فقد، العريب املوروث يف الكلمة هذه مفهوم أما
 فهو ممتد طريق وكلّ ، أسلوب: النخيل من للسطر ويقال: "... ، منظور البن العرب لسان يف جاء

 البالغيني عند اتسعت قد يناملعا هذه انّ  بيد، (3).."واملذهب، والوجه، الطريق: واألسلوب، أسلوب
 أداء يف العرب طريقة على يّدل بعضهم عند فاألسلوب، مسارات بعدة معناها ربطوا الذين العرب؛ والنقاد
 هذه سلك من اجمليد والشاعر: "...، قال إذ( هـ376-)الدينوري قتيبة ابن عند ذلك جند مثلما، املعىن

، السامعني فيملّ  يطل ومل، الشعر على أغلب منها احداو  جيعل فلم، األقسام هذه بني وعدل، األساليب
 بني الشاعر مناسبة بضرورة قتيبة ابن إميان النص هذا من ويبدو، (9)"املزيد إىل ظمأ وابلنفوس يقطعْ  ومل

 إنشاده وقت السامع حال مراعاة مع، ذلك منه الصياغة اقتضاء حبسب ويوجز فيطيل، ومقامه القول
 اختالف إن رأى الذي( هـ313-) اجلرجاين العزيز عبد بن علي القاضي املعىن هذا يف واتبعه، قصيدته

 مناسبة بضرورة واندى. (5)خلقهم وتركيب، طبائعهم اختالف من انبع هو إمنا أشعارهم نظم يف القوم
 نزلةمب اهلزل وال، كاالستبطاء اهلجاء وال،، كالوعيد املديح وال، كاالفتخار الغزل يكون فال للمقام املقال
 ليس والسالح احلرب ووصف، والظرف ابللباقة املدح عن يتميز والبأس ابلشجاعة املدح فإن، "اجلد

 .(6).."فيه اآلخر يشاركه ال وطريق، به أملك هو هنج األمرين من واحد فلكل، واملدام اجمللس كوصف
-) امتياحل عند ذلك جند مثلما، واملوضوع ابلغرض آخرين عند( األسلوب) مفهوم يتصل وقد

 النظم مفهوم من اقرتب ورمبا. (01)(هـ956-) القريواين رشيق وابن، (1)(هـ913-) والباقالين، (2)(هـ322
 إذ(، هـ970-) اجلرجاين القاهر عبد كتاابت يف ماثال جنده وذلك، الكالم يف التعبريية اخلواص ميثل الذي
 له معىنً  يف الشاعر يبتدئ أن ومتييزه تقديرهو  ابلشعر العلم وأهل الشعراء عند االحتذاء أن واعلم: "قال

 األسلوب ذلك إىل آخر شاعر فيعمد -فيه والطريقة النظم من الضرب واألسلوب – أسلواب وغرض
 على احتذى قد فيقال صاحبها؛ قطعها قد مثال على نعال أدميه من يقطع مبن فيشبه شعره يف به فيجيء

 :األسلوبني توافق أمثلة ومن، (00)"مثاله
 [.الطويل من: ]الفرزدق قول

 (03)كبارها ربيعا أعيا وقد خبري  صغارها جييء أن ربيع أترجو
 [الطويل من: ]البعيث وقول

 (03)قدميها كليبا أعيا وقد خبري  حديثها جييء أن كليب أترجو
 هللا جار أمثال النحو هذا على األسلوب مفهوم يوظف أن القاهر عبد بعد من جاء من حاول وقد 

-) العلوي محزة بن وحيىي، (05)(هـ636-) السكاكي يعقوب وأيب، (09)(هـ532-) خمشريالز 
 السجلماسي عند جنده مثلما صياغته وطرق،  األديب النوع إىل األسلوب مفهوم يرقى وقد. (06)(هـ719

 البديع املنزع) كتبه من واحدا فسمى( أساليب) مصطلح البالغة فنون على أطلق الذي( هـ719 بعد-)
، التشبيه مثل كتابه تناوهلا اليت البالغية ابلفنون خالله من عىن الذي( البديع أساليب جتنيس يف

 .(07)والتضمني واملبالغة، واإلشارة، واالستعارة



 
 نظرة يف األسـلوب واألسلوبية

 091 

 حماولة إىل اجته إذ(، هـ212-) خلدون ابن تعريف يف القدامى عند األسلوب فكرة تبلورت لقد
 هنا ولنذكر: "قال إذ العرب والنقاد البالغيني من سابقيه جهود تخالصا فيها استلهم له مباشرة تنظريية
 الذي املنوال عن عندهم عبارة إهنا فأعلم إطالقهم يف هبا يريدون وما، الصناعة أهل عند األسلوب سلوك
 فذكر األديب اإلبداع يف األسلوب مفهوم حدد مث، (02).."فيه يفرغ الذي القالب أو، الرتاكيب فيها ينسج

 الصورة وتلك، خاص تركيب على انطباقها ابعتبار كلية املنتظمة للرتاكيب ذهنية صورة إىل" يرجع إنه
 الرتاكيب ينتقي مث املنوال أو كالقالب اخليال يف ويصريها، وأشخاصها الرتاكيب أعيان من الذهن ينتزعها

 يف النّساج أو، القالب يف اءالبنّ  يفعل كما رّصا فيه فريصها والبيان اإلعراب ابعتبار العرب عند الصحيحة
 .(01).."املنوال

 -األسلوب يف كتاابت احملدثني:
 هذه جاءت لذلك، األسلوب تعريفهم يف القدماء طرقها اليت املعاين العرب احملدثون استوعب لقد

 يقةطر " هو األسلوب إن قوهلم التعريفات تلك أبرز وكان، العام مضموهنا يف املعاين لتلك مقاربة التعريفات
 طريقة أو، الكتابة طريقة" وإنه، (31)"الكالم وأتليف، األلفاظ اختيار يف اخلاصة الشاعر أو الكاتب
 أبنه وعرفوه، (30)"والتأثري اإليضاح قصد املعاين عن هبا للتعبري وأتليفها األلفاظ اختيار طريقة أو، اإلنشاء

، (33)"صاحبه عند التفكري لنمط الكشف قوام" هو األسلوب إن وقالوا، (33)"األديب لألثر النوعية امليزة"
، اخليال وعرض، األفكار ألداء وأتليفه الكالم نظم أو، املعىن عن هبا يعربّ  اليت اللفظية الصورة" هو وقيل

 إهنا بيد،  صياغتها طرائق تعددت التعريفات وبتعدد. (39)"املعاين ألداء املنسقة اللفظية العبارات هو أو
 ابلشكل الكتابية ألدواته الكاتب اختيار طريقة هو األسلوب ان به يراد جوهري عىنً م يف تلتقي تكاد
 .عنها والتعبري أفكاره صياغة يف ابلتفرد له وحيكم، غريه عن مييزه الذي

 كلمة من (Style)( أسلوب) كلمة أخذوا قد الغربيني إن فيبدو، الغربية الدراسات يف األسلوب أما
 عندهم ويعين، (35)الشمع ألواح على به يكتبون القدماء كان احلديد من قضيبا ينوتع،  (Stylus) التينية

 اليت القواعد من النتيجة يف ويتميز، أدبية غاايت أجل من تعبريية ألدوات الكاتب استخدام" اصطالحا
 ألدوات الواعي االختيار يف يكمن" األسلوب إن بعضهم ويرى، (36)"وصواهبا األشكال معىن حتدد

 طبيعة وحتدده، التعبري أدوات اختيار عن ينتج للملفوظ وجه" هو األسلوب إن آخرون ويرى، (37)"عبريالت
 انه ويبدو، (31)"للقواعد ابلنسبة انزايح األسلوب إن" فالريي ويقول، (32)"ومقاصده الكاتب أو املتكلم

 بني تعارض إقامة خالل من لكوذ، لألسلوب فريدا تعريفا ابرت روالن ويقرتح .أالم اللغة ابلقواعد يعين
: األسلوب إن فيقول اللغة عن يتميزان والكتابة األسلوب ان االعتبار بنظر األخذ مع والكتابة األسلوب

 التحتية املادة يف تغوص كما، للكاتب واخلفية الشخصية األسطورة يف إال تغوص وال، بذاهتا مكتفية لغة"
 الكربى الشفوية املوضوعات هنائيا تستقر وحيث، ياءواألش للكلمات زوج أول يتشكل حيث للكالم
، (31)"املزاج حتويل هلذا ابإلضافة وهو الكلمة معىن بكل وراثي نظام ذات ظاهرة ويعترب.. .،لوجوده
: أفالطون قال كما أو(، بيفون) تعبري حد على (30)"نفسه اإلنسان هو" األسلوب يضحى وابلتايل

 (.33)"الشخصية ابلسمة شبيه األسلوب"
 :اآليت نستنتج التعريفات هذه جممل ومن
 .املتاحة اإلمكانيات من واسع مّدخر بني من للكاتب الواعي االختيار ميثل األسلوب إن: أوال
 .الكاتب هبا يتحكم للنص فردية خاصية األسلوب إن: اثنيا
 .ومنطلقاهتا واملواصفات املعايري نتيجة هو األسلوب إن: اثلثا
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 .النص خلق يف تسهم ظروف من به حييط وما، منشئه خاصية يعكس باألسلو  إن: رابعا
 أضيق مبعىن خّصوه ورمبا، (Rhetoric) للبالغة مرادفا جاء رمبا الغريب الفكر تراث يف األسلوب إن

 وهي، والعايل واملعتدل البسيط: للتعبري مستوايت ثالثة ميزوا وقد، (33)(التعبري مستوى) هو ذلك من
، جهة من االجتماعية ابملستوايت مرتبطة املستوايت هذه جاءت وقد، (39)فريجيل دوالب يف مصورة

 كلها النظرية هذه أصول ولعل. اثلثة جهة من البيانية وابحملسنات، اثنية جهة من األدبية وابلفنون
 على املدن يف نشأت األوىل ألن الكوميداي من أرفع الرتاجيداي إن نظرته يف اليوانين أرسطو من مستوحاة

، أمرها إخفاء يف يسهم مما القرى اهل بني نشأت األخرى حني يف، السلطان ذوي من لقرهبا التاريخ أعني
 .(35)فيها أساسيا شرطا حمسناهتا وكثرة اللغة فخامة وجيعل، الرتاجيداي تعريف يف اللغة عنصر يدخل وهو

 :لألسلوب أساسية مبادئ أربعة البالغة قدمت لقد
 (.النص، املتلقي، الكاتب) النّصي ومقامه األسلوب بني املالءمة أو املناسبة: األول
 .معني عصر يف املعتمد اللساين لالستعمال األسلوب مالءمة أي، الدقة: والثاين

 .النّصية املعاين تعدد استبعاد أي، الوضوح: والثالث
 .(36)األسلوبية ابلصور الطبيعي اخلطاب زخرفة أي، الزخرف: والرابع
 .(37)العريب األديب الرتاث يف والبالغة الفصاحة مفهوم عليها قام اليت نفسها هي املبادئ ههذ ولعل

 ممّا منظما شكال أتخذ الدراسة فيه بدأت الذي الوقت يف ويتسع، يتحدد األسلوب مفهوم بدأ مث
 .(32)األسلوبية اسم يعطيها بعضهم جعل

 األسلوبية:
 عنده األسلوبية وكانت، (Novalis) نوفاليس هامس شخص املصطلح هذا استعمل من أول لعل

 عمل) األسلوبية إن يقول الذي (Hilang) هيالنغ املفهوم هذا يف تبعه وقد(، 31)البالغة مع ختتلط
 سوسري دي السوسريي العامل يعد اليت اللسانية الدراسات مبيدان والتحقت، عنها انفصلت مث (91)(بالغي
 .األول رائدها

 استغالهلا أحكم وقد األلسين التفكري مواضعات من هي تكاملية ثنائية) على بيةاألسلو  حقل يرتكز
، وجوديتني ظاهرتني إىل لنقل أو، واقعني إىل األلسنية الظاهرة مفهوم تفكيك يف وتتمثل ،سوسري علميا
، التحليل يف تركيزه فحاولوا الثنائي هذا سوسري بعد األلسنيني كل اعتمد وقد، العبارة وظاهرة، اللغة ظاهرة

 .(90(األلسنية اجتاهاهتم بسمات تتلون مبصطلحات وتدقيقه
 :مهمتني فكرتني احلديث اللغة علم من األسلوبية أفادت فقد الفكرة هذه وحبسب
 عنده فاللغة، دقيقا متييزا بينهما ميز إذ، سوسري العامل هبا قال اليت والقول اللغة بني التمييز :األوىل

 يف الواقع يف املتحققة اللغة صورة فهو القول أما، الناس هبا يتفاهم اليت الرموز من عليه متعارف نظام
 ولكنه، األساسية صفاته يف للغة العام النظام يطابق االستعمال وهذا، معينة حالة يف معني فرد استعمال

 وهذه. اخلاصة طريقته املتكلمني من فرد فلكل، حالة إىل حالة ومن، آخر إىل فرد من تفصيالته يف خيتلف
 وهي، االستعمال يف اللغة تتخذها اليت السمات شخصت ألهنا األسلوب علم نشوء إىل قادت الفكرة

 .(93)األسلوب األدب أهل مسّاه ما تكون اليت
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 اجتماعيا نظاما بوصفها فاللغة، املواقف اختالف إىل الغالب يف ترجع اللغوية االختالفات إن :الثانية
 أبرز ومن اللغة استعمال يف اخلاصة طريقتها الناس من فئة لكل جيعل ما وهو ،متعددة أشكاال أتخذ

 :االختالف عوامل
 .الرجال بني تشيع وال النساء بني تشيع الكلمات من فكثري، اجلنس -0
 .اللغة استعماهلم يف الشيوخ وكذا، األطفال عن خيتلفون فالشباب، العمر -3
 .مثال القضاة طريقة عن ختتلف التحدث يف طريقة يستعمل فالطبيب، املهنة -3
 .اللغوي أدائها يف احلاضرة عن ختتلف فالبادية، االجتماعية البيئة -9
 .هلا مناسبا لغواي أداءً  األحيان بعض يف تتطلب واملواقف االجتماعية املناسبات -5
 من خيتار مافي يراعيه ان القائل حياول الذي املوقف تكوين يف تشرتك وغريها االختالفات هذه إن

 طريقة يتخري هلذا فهو، الناس من مجاعة أو آخر شخص إىل يريده ما يوصل أن يستطيع حىت التعبري طرق
 .(93)للموقف املناسبة التعبري

 دراسة إىل اهتمامه وّجه إذ ابيل شارل عند أوسع بشكل معاملها وتتحدد، تتسع األسلوبية أخذت هنا
 اللغة بدراسة اهتم" إنه القول ميكن حىت، (99)األدبية أشكاهلا يف توسع كل عن نظره غاضا عامة اللغة

 ظروف يف هبا يفعله أن الفرد يستطيع مبا يهتم مل أو، خاصا استعماال بدراستها يهتم ومل، وقواعد مفردات
 غري لذاته حامل نوع نوعني؛ اخلطاب فجعل اللغوي الواقع ابيل صنف وقد، (95)"حمددة وغاايت، معينة

 قد" – رأيه حبسب - املتكلم ان ذلك، (96)االنفعاالت وكل واخللجات للعواطف حامل وآخر، مشحون
 أغلب يف – ولكنه، للواقع املستطاع جهد مطابقا وعقليا موضوعيا ثواب الفكر معطيات على يضفي

 وقد، الكامل صفائها يف األان تكشف قد عاطفية عناصر -متنوعة بكثافات – إليها يضيف -األحيان
 .(97).."هلم املتلكم خيال استحضار أو، آخرين أشخاص حضور مردها اجتماعية ظروف هاتغري 

 :األسلوب من نوعني – الفكرة هذه حبسب - هناك فإن وعليه
 ومنهجه، ابأللفاظ املتكلم إرادة إثبات وغايتها، أبالغية وظيفة ذو وهو: التعبريي األسلوب :األول

 شارل) النوع هذا إىل أشار وقد، (92)ابحلياة اللغة فيه تلتقي الذي اللغوي اجملال يف التعبريية الوسائل دراسة
 خدمة يف وال، الصرف التفكري خدمة يف ليست مجيعا نتكلمها كاليت الطبيعية اللغة إن:" فقال(، ابيل
 ليست بتةوالثا األولية وظيفتها إمنا، األعلى األديب املثل وال، األعلى املنطق اعتبارها يف أتخذ وال، الفن
، احلياة خدمة يف بساطة بكل إهنا. الشعرية التفاعيل وفق واجلمل، اجلمل واختتام املنطقية القياسات إقامة

 عين مسألة وهذه ،(91)"واجتماعية بيولوجية ووظيفتها، مظاهرها وبكل، الكل حياة بل األقلية حياة ال
 اليومية احلياة جوانب عن عربوا ما لباغا اهنم إذ ،أصيل فن عندهم وهي ،القدم منذ العرب بتطبيقها

 .الفين ابلذوق احلياة آخر مبعىن أو ابألدب احلياة تربط فنية بطرائق
، غريه عن متيزه ومميزات خصائص األديب للعمل جتعل فنية وظيفة ذو وهو: األديب األسلوب :الثاين

 حتليل أي احلقيقة يف يبدأ أن جيب: "األسلوب هذا توضيح يف قال الذي(، ليوسبتزر) رواده أبرز ومن
 وبرغبة، منه مفروغا أمرا املدروس العمل كمال اعتباران مع اجلمال بنقد اللغة فقه يف دراسة وأية، للنص
 األديب األسلوب إن يبدو وهكذا، (51)..."موجزا وتربيرا دفاعا يكون أن جيب الوجدانية املشاركة يف كاملة
 .اإلبداعية النصوص ولبنة األسلوبية الدراسات مدار وهو، شأان وأجل، التعبريي األسلوب من أمسى

 إن قالوا فقد متعددة نظر وجهات من تعريفاهتم يف الباحثون وانطلق، األسلوبية تعريفات تعددت
 حتليل يف طريقة" وإهنا، (50)"األسلوب علم إلرساء املوضوعية األسس عن البحث" يف تتمثل األسلوبية
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 بني الدائم احلوار من نوع" وإهنا، (53)"اللسانيات – اللغة علم معطيات من االفادة مع النص شكل
 عن الفين الكالم به يتميز عّما حبث" أبهنا جاكبسون وعرفها، (53)"معني نص خالل من والكاتب القارئ

 ةحديث بالغة" األسلوبية إن وقالوا، (59)"اثنيا اإلنسانية الفنون أصناف وعن، أوال اخلطاب مستوايت ابقي
 مظاهر خالل من إال األسلوب ترى ال اليت املتميزة الطرق من جمموعة" وهي، (55)"مضاعف شكل ذات

 هي فيها وقيل، (57)"االخبارية األسباب جمموع وبني الشكل بني للعالقات دراسة" وهي، (56)"خاصة
 .(51)"القاعدي املعيار إزاء اللسانية للمتغريات دراسة: "أيضا وهي، (25)"اللساين التعبري دراسة"

 :يرى التعريفات هلذه املتأمل إن
 ذلك ولعل، غموض من هبا حييط ما عن الغبار جيلي واضح معىن بيان عن التعريفات هذه عجز: أوال

 لنمط املطبقة املناهج واختالف جهة من أصحاهبا هلا حدّدها اليت املنطلقات اختالف من انتج -برأيي –
 .الدقيقة غري الرتمجة من الناشئة األسباب إىل إضافة ية،اثن جهة من األسلوبيات من معني

 الدراسة من تقرّبه موضوعية أسس على تقوم األسلوب دراسة جعل أصحاهبا حاول لقد: اثنيا
 حدا ما وهذا، القدم منذ سائدة كانت اليت، الشخصية واآلراء، الذاتية االنطباعات عن به وتنأى، العلمية

 تباين كان ورمبا، األديب التذوق عن التدرجيي واالبتعاد العلمية ثوب الفن هذا إكساء حماولة إىل هبم
 املسار أدق بكلمة أو األسس تلك حتديد صعوبة يف مهما عامال الباحثون منها انطلق اليت النظر وجهات

 حىت، منها املستخلصة والنتائج، األسلوبية الدراسة اجتاهات حتديد يف عليه االعتماد ميكن الذي املوجه
 الوريث" األسلوبية بوصف ويهدمها القدمية املناهج يناهض منهجا األسلوبية اعتماد إىل ببعضهم حدا

 البالغي الدرس مكمالت من فيها ورأوا، معتدل خط يف آخرون سار حني يف، (61)"للبالغة الشرعي
 .(60)القدمي

 األصول وغياب، األسلوبية للدراسة األساسية املنطلقات حيدد واضح منهج وجود عدم إن يل ويبدو
، للنقد عرضة منها جعل قد تطبيقاهتا يف األدابء تفّرد مث،  األدبية النصوص قيمة عن ابلكشف تعىن اليت

 .النقد مشكالت حل على قدرهتا بعد لالهتام وموضعا
 :مفهومان لألسلوبية ظهر املاضي القرن مطلع ويف

 .القدماء عند اخلطابة ميدان يف اسيم ال، والفكرة الشكل بني الصلة دراسة: األول
 اليت الصالت حبث يف تتمثل وهي، األسلويب النقد دراسة أو، األسلوب يف الفردية الطريقة: الثاين

 وتعّدد، األسلوبيني بني اخلالف أساس املفهوم هذا وكان. (63)والوجدانية الفردية األدبية التعبريات بني تربط
 واألسلوبية(، الوصفية) التعبريية األسلوبية فظهرت، األسلوبيات تعدد ذلك نتائج من وكان، اجتاهاهتم

 واألسلوبية، السياق وأسلوبية، االنزايح وأسلوبية(، الفرد أسلوبية) التكوينية واألسلوبية، البنيوية
 املدرسة هناك فكان، األسلوبيات هلذه املطبقة املدارس تعددت اخلالف هلذا وتبعا، (63)اإلحصائية

(69)الروس الشكالنيني ومدرسة، واإليطالية واألملانية، يةالفرنس
. 

 الكلمات ومن، نفسه األديب العمل من تبدأ" إهنا األسلوبية للدراسة املميزة السمات أهم من إن
، جتاوزها األسلوب طالب على حيظر حدود مثة وليس، اخلاصة الكتابية القطعة يف ترتبط اليت والطريقة

 تتعرض أن شأهنا من ليس األسلوبية إن مبعىن، (65)"حتديدها ميكن إجيابية نقطة من األقل يف يبدأ ولكنه
 يف ترى اليت كتلك املختلفة األدب مذاهب بني التمييز شأهنا من ليس كما، مذاهبه أو األدب رسالة إىل

 عن للتعبري وسيلة فيه ترى اليت تلك أو، للحياة نقدا فيه ترى اليت تلك أو’ بشرية لتجربة متثيال األدب
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 نقدية الجتاهات جماله فذلك، بتقييمه األدب يف تتدخل ال إهنا كما، شخصيته تعكس أو اإلنسان ذات
 املنهج قصور يتضح هنا ومن. (66)معينة مجالية اجتاهات على مبنية أو الشخصي ابلذوق تتعلق أخرى

 منهجا متثل األسلوبية إن قوهلم يناقض ما وهذا اإلبداعية النصوص مع التعامل يف نظرته وضيق، األسلويب
 قوام خالهلا من يدرك حمّددة مقاييس تقتضي مشولية نظرة وإهنا، (67)األديب األسلوب طرق يف علميا

، األدبية الدراسة منها تنطلق ساحة النص جتعل إهنا املنهج هذا قصور من يزيد ومما، (67) األديب اإلبداع
 اليت األصول غياب يسبب ذلك ألن النقد روح على القضاء تايلوابل، عليه القياس ميكن ال فريدا وتعده

 دراسة هنا وسأورد. فيه األديب وتفرد النص قيمة الستكشاف األدبية حتليالهتم يف أساسا النقاد يتخذها
 مصطلحاته مستمدا أسلوبيا حتليال شوقي ألمحد( اهلدى ولد) قصيدة لتحليل الباحثني أحد هبا قام

 ومجاله قيمته النص فقدان يف أسهمت وقد، واضحة النص إىل اإلساءة فكانت الغربيون كتبه مما وطريقته
 وأسلوبية، التطبيقية واألسلوبية، التنظريية األسلوبية تناول تنظريي بتقدمي حتليله الباحث بدأ لقد. (62)

، األثر وأسلوبية لسياقا وأسلوبية، النماذج وأسلوبية، الظواهر وأسلوبية، الوقائع وأسلوبية، األصغر التحليل
 فيكون الكشف معيار لتحديد الرايضية املعادالت بدأت مث، التضافر ومنط، التداخل ومنط، التفاصل ومنط

 :استكشافية معايري أبربعة الباحث حدّده الذي الشعري القصيدة سر مفتاح -رأيه حبسب – التضافر
 املفاصل معيار 
 املضامني معيار 
 القنوات معيار 
 النحوية ىنالب معيار 

 مواطن تشابك) وهي املفاصل تضافر على القصيدة بناء األسلوبية الظاهرة جتليات أوىل من وكانت
 للخطاب يكون أن إىل تؤدي اليت التصاهر ظاهرة وحتاذيها(، أخرى إىل اخبارية شحنة من االنتقال
 :حماور ثالثة الشعري

 (.وآله عليه هللا صلى) حممد األمة نيب شخص وميثله( ابلفتح) املرس ل -0
 .اإلسالمية األمة مبجموع يتعلق ما وهو، إليه املرسل -3
 .ومميزات خصائص من اإلسالمي ابلدين يتعلق ما وهي، الرسالة -3
 املتلقي والطرف الداللة وبنية الشعر بنية وهو الشعري اجلهاز فيه ضم جدول إعداد الباحث حاول مث

 وهو املفهومي واجلهاز(، اإلسالمية األمة+  اإلسالم+  ه وأله()صلى هللا علي حممد) املرجعي واجلهاز
، للضمائر إحصائية ويذكر الطريق هذا يف الباحث وميضي، إليه واملرسل، والرسالة((، ابلفتح) املرس ل)

 الرايضية املعادالت إىل حيتكم مث، التينية وأخرى كبرية وأرقاما صغرية أرقاما يتضمن عموداي جدوال ويرسم
 :لفيقو 

 الشعر يزعج قد ما هو – الشعري اخلطاب يف الكالمي االنتظام بنية من صورية بنية جتريد رمنا فلو"
 على يرسم بياين خبط اإلبداعي الصوغ منط توازي يف الداخلية احلركة إىل نرمز أن ألمكننا -الشعر وأهل

 فيكون متنازال بعدها نحيني مث، معينة نقطة يف قمته فيبلغ يتصاعد منحنيا ويكون، متعامدين حمورين
 املعادلة إن ومعلوم. اجلناحان لتطابق عليه رمسته ما وفق وطويته الرأسي احملور اختذت لو متناظرين نصفاه
 :شكل من هي احتماالهتا إحدى يف البياين اخلط هذا تنشئ اليت اجلربية
 صفر=  ج+  س ب+  3س أ
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 األساسي الشرط أبن التذكري هو إمنا اإلبداع ليبوأسا اإلبداع على العاكفني حنن يعنينا الذي ولكن
 ابلكسر احملدد يكون أن هو عليا قمة سنمه الذي البياين اخلط ذلك إىل اجلربية املعادلة هذه لتحول

 يف الباحث ينطلق مث". أسفل من قمته تنازليا اخلط ألصبح سالبا جاء لو إذ، موجبة قيمة ذا( أ) العددي
 :بقوله حتليله خيتم حىت مبهمة تكون تكاد متشابكة ومصطلحات ألفاظا مستعمال التحليل

 يف حتققت التضافر ظاهرة مداره أسلويب منوذج على( اهلدى ولد) قصيدة أنبنت كيف رأينا لقد"
 حلمته نسيجا النص فجاء الرتكييب البناء يف تشكلت مث األدائية القنوات يف وأجريت، واملضامني املفاصل

 فإذا، الراتبة حد ببالغ االطراد وال، اإلشباع إىل مبفض التكثيف فال، ختالفاال وسداه، االئتالف
 اللوحات إحدى يف الشعر إبداعية به تنكشف مفتاح به وإذا، الوحدة صلب يف للتعدد صورة ابلتضافر

 ...".الشعر أمري ريشة خطتها اليت الروائع
 لفرضيات أسريا وجعله الرتكييب مجالهو ، التعبريية قيمته النص أفقد قد -برأيي – التحليل هذا إن
 القصيدة روح على قضاء ذلك ويف، النص حيتملها ال رايضية ومعادالت، مبهمة ومصطلحات، قسرية

 .الراهن عصران يف الغنائي الشعر أمجل من تعد اليت
 دهتاوراي، املتميز موقعها أتخذ، األصيلة العربية الفكرية والطروحات تتالئم منهجية إىل حباجة إننا
 ألفها مبصطلحات الناثر أو للشاعر اخلالق التميز وسر اإلبداعي اجلمال أسس عن حقا تبحث، اخلالّقة
 والذوق تتناسب حتليالت األدبية التحليالت عندئذ فتكون، أصوهلا وتعلم، مكنوانهتا إىل وتعرف، العريب
 املنهج ميثل من خري هو القدم نذم اجلرجاين القاهر عبد طرحه الذي الذي املنهج ولعل، العريب األديب
 .األصيل ومؤسسها بل، األسلوبية رائد الكثريون عّده حىت، القومي العريب

 املبحث الثاني

 عبد القاهر اجلرجاني رائد األسلوبية العربية
 فقيه وهو، اهلجري اخلامس القرن يف األدبية الرموز أشهر من واحد( هـ970-) اجلرجاين القاهر عبد
 وخالصة ذهنه عصارة فيها وأنفق، والتعلم العلم أجل من حياته وقـّف، (61)أشعري كّلمومت، شافعي
، والبالغة، والعروض والصرف، النحو يف ؛(71)(اجلليلة التصانيف صّنف)و، الكتب من كثريا ألف، ثقافته
 (،عجازاإل دالئل) كتابيه خالل من صيته وانتشر، ذاعت شهرته إن بيد، القرآنية والدراسات، والنقد

 .اخلاّلق وتفكريه، القاهر عبد ثقافته يف االكتمال دور ميثالن الذين( البالغة أسرار)و
 وقبل بل عصره علماء من الكثريين ابل شغلت مهمة قضية(اإلعجاز دالئل) لتأليف الباعث كان

 قضاايال من الكثري إىل تطرق قد نفسه وجد القضية هذه إىل يعرض ولكي، القرآن إعجاز قضية، عصره
 ونقداي بل، وبالغيا حنواي. رائعا فنيا أدبيا حتليال حيللها األدبية النصوص من هائل كمّ  أمام ووقف، النقدية
 .ألصوهلا ومؤسسا، احلديثة لألسلوبية رائدا الباحثني من كثري يعده أن احلق من كان لذلك
 القضااي يف الفصحى العربية ريةمعيا إن ذلك، املغلقة دائرته من العريب ابلنحو القاهر عبد خرج لقد"

 وما القدمي بني التواصل وشرط، دميومتها هلا حيفظ مقرر أمر( النحوية) والرتكيبية، والصرفية، الصوتية
 التطبيقي الدرس هو( اإلعجاز دالئل) يف إليه وّجه الذي الباب ولكن، املتالحقة اآلماد يف يستحدث
 بني والتوليدية، والتأخري التقدمي يف الرتتيبية: النحوية االتهح تدرس فالرتكيب، العريب للكالم التحليلي
 يف والتكوينية، حيذف وما يذكر وما ودورها املضافة العناصر يف والنظر واملركبات اجلمل من البسائط
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 درس كما. (70)"آخر طرف من بضروبه واإلنشاء، طرف من واإلثبات التقرير ويف، والتنكري التعريف
، اجلملة بناء ابحتماالت املرتبطة القيمة عن وحبث، ومجالياته اللغوي والرتكيب، ومجالياهتا الفنية الصورة
 صافية حملة النص تعطي املميزة التعبريية فالقدرة، واإلحياءات املواقف نقل يف أجزائها بني األدوار وتوزع
 وقدرته، النص ياقس حبسب درجات على ومتعة إفادة اجلمايل البعد حتقيق يف فيسهم التواصل ختلق

 مسة لألديب وحتدد، اإلبداع مواطن عن تبحث أسلوبية دراسة إىل تتحول القاهر عبد دراسة إن. التأثريية
 .ابلتفرد له وحيكم، غريه عن مييزه الذي أسلوبه وخصائص، تفّرده

 ضهمبع فيها وأدعى املعاصر الفكر شغلت اليت القضااي من للكثري اجلرجاين القاهر عبد تصدى لقد
، اإلبداعية النصوص تناول يف واجلمال الذوق تعتمد جديدة منهجية لدراسة بذلك ممهدا، والرايدة السبق

 تلك أبرز ومن، النصوص حتملها اليت األفكار مع التعامل يف املوضوعية النظرة مع ينسجم حتليال وحتليلها
 علما( سوسري دي) ن ّصب حىت يناملعاصر  ابل شغلت اليت القضية تلك( والكالم اللغة قضية) القضااي

 حركة يف والنفسية الذهنية العالقة وبيان، املصطلحني بني متيز اليت الدقيقة الفروق يف وتتلخص، عليها
، املادية ووقائعها، التصورية وانطباعاهتا، وكتابة أصواات األلفاظ بني الروابط وإقامة، اللغوية الداللة

 اخلواص متغايرة لغوية خصائص من مستخلص حمدد عنصر" وسريس عند فاللغة، اجملردة ومنعكساهتا
 فهم يف ممكنا األمر جيعل وحده الذي اجملتمع أعضاء بني االتفاق من نوع أسسه الذي النظام إنه عموما

 تربط معينة بفئة اللغة اختصاص حيث من اللغة من أوسع يكون الكالم إن مبعىن، (73).."بعضا بعضهم
 .األول املبحث يف ذكرانه ما حنو لىع حمددة روابط بينهم

 قبل من اجلرجاين القاهر عبد تناوهلا اليت للقضية ترديدا إال يكون مل هذا سوسري كالم إن والواقع
 اللغة بني ميز حني( اإلعجاز دالئل) كتابه يف موضع من أكثر يف عندها ووقف، والتحليل ابلدرس
 املفردة ابلكلمات خمتصة اللغة إن فذكر، بينهما األساسية الفروق موضحا دقيقا متييزا والكالم
 طريقه ومبا، املفردة الكلم وأبنفس، ابللغة علما يكون أن يعدو ال" املعاين هبذه العلم وإن، (73)"ومعانيها

 هي اليت املفردة األلفاظ" وإن، (79)"الفكر إبعمال إليه ويوصل، ابلنظر عليه يستعان ما دون احلفظ
 أن إىل وأشار، (75)"بعض إىل بعضها يضمّ  ألن ولكن، أنفسها يف معانيها لتعرف عتوض مل اللغة أوضاع
 الكالم ومجيع اخلرب إن، األمر ومجلة): قال، ومقاصده أغراضه عن التعبري يف اإلنسان وسيلة هو الكالم
 أبهنا وتوصف، عقله فيها ويراجع، قلبه به ويناجي، فكره يف ويصرفها، نفسه يف اإلنسان ينشئها معانٍ 

، أصحاهبا بني مشرتكة اللغة إن مفادها أساسية مسلمة من هذا يف انطلق ولعله، (76)...(وأغراض مقاصد
 .األسلوب أي، ونظمه الكالم يف يقع وإمنا، بينهم متايز ألفاظها يف يقع فال

 عملية يف النفسية الذهنية العالقة إىل تطرق والكالم اللغة بني الفروق إىل القاهر عبد تطرق ومثلما
، املتلقي إىل يصدرها أن قبل عقله يف ويقلبها، نفسه يف الكلمات يصري املتكلم إن ورأى األدبية الصياغة

 مما كله ذلك وكان وحنوه الصنيع هذا هبا يصنع أبن إال ترتيب وال نظم الكلم يف يكون ال كان وإذ: "قال
 ان من قلناه ما على األمر ذلك ابن صفته ومن فيه يكون أن يتصور ال ومما شيء اللفظ إىل منه يرجع ال

 من خلت لو وإهنا النفس يف معانيها ترتب بسبب النطق يف ترتتب الكلم وإن، النظم يف للمعىن تبع اللفظ
 ترتيب فيها جيب أن خاطر يف هجس وال، ضمري يف وقع ملا حروف وأصداء أصواات تتجرد حىت معانيها

 يقني على جيعلنا مما، والتعلم، العلم أجل من حياته كرس نسانإ من اثقبة نظرة وهذه، (77)..."ونظم
 .العريب بزيها األسلوبية الفكرة أبصالة
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 املبدع مهمة فأن هنا ومن، التعبري حتقيق يف إليه يستند اليت األساس وهي، األديب النص مادة اللغة إن
 اليت العالقات عن الكشف إىل هتدف مسات اللغة هذه من يصري أن يف تكمن -انثرا أم كان شاعرا –

 معاين مع الدقيق ابلتعامل مرورا، التعبريية وظيفته النص حتقيق إىل وصوال، واألشياء الظواهر بني تربط
 وتعريف، وأتخري تقدمي من كثرية وجوه يف الكالم فيها جيري هيئات يف داللتها تناسقت حيث الكلم

 جيعل فإنه واإلبالغ الفهم جتاوز إىل الباحث عىيس وحينما، (72)ذلك أشبه وما، وحذف وذكر، وتنكري
 وقد الفنية خصائصه له تكفل اليت العقلية العالقات عن الكشف وإشارات مسات اللغة مواصفات من

 منتزعة حياته يف ويتخيلها، أوهامه يف الشاعر يتصورها مبتدعة تكون وقد حقيقية العالقات هذه تكون
 :الداللة من نوعني هناك فانّ  هذا وعلى، النفسية جتربته من

 .مفهومية قيمة ذات تعبريية داللة
 .(71)وبيئته الشاعر خيال من مبتدعة داللة

 وتلك، الفنية الصورة وقيمة، األديب اخللق ومنبع، اإلبداع مغرس نكتشف الداللتني هاتني رحاب ويف
، األديب وتفرد، النص قيمة عن الكشف إىل هتدف اليت( ابيل شارل) عند املؤثرة العناصر هي السمات

 قبل من ذلك إىل أشار إذ القاهر عبد أفكار بنات من القضية وهذه (21) اللغة دائرة هبا يتجاوز ما وإهنا
 اللغة يف هو ليس شيئا اللفظ يف نفسه عند من يزيد أن يستطيع هل – املتكلم إىل ننظر أن ينبغي" فقال
 ليس عما اللغة يف نبحث أن تتطلب األسلوب دراسة إن يعين وهذا، (20)..."صنيعة من ذلك جيعل حىت

 -القدم منذ – اجلرجاين القاهر عبد فكر يف رسخت قد الفكرة هذه إن ومع فيه املؤثرة الزايدة وهو بلغوي
 – تتوافق جديدة مصطلحات ويؤثرون، العريب الرتاث مبصطلحات ذرعا يضيقون احملدثني من كثريا جند، 

 به جاءت اليت( احلواس تراسل) املصطلحات تلك ومن، واملعاصرة احلداثة متطلبات مع – رأيهم حبسب
 ومن،  األخرى احلاسة مدركات بصفات احلواس من حاسة كل مدركات وصف به وتعين، الرمزية املدرسة

 يوحي غامض جو خلق" أجل من، (23)(وتداخلها اخلمس احلواس ومعطيات وظائف بني اخللط) مث
 (:البعث) قصيدة يف راميه ماال قول عندهم أمثلته ومن، (23)"الغامضة ؤاهمور ، وأحالمهم أبحاسيسهم

 مججميت حتت يربد أبيض شفقا إن
 قدمي قرب وكأهنا احلديد من حلقة تعصبها اليت

 .مجيل غامض حلم خلف حزان وأهيم
 (23). هناية ال عصري فيها يزدهر اليت احلقول خالل

 ذاب نصوص على وقفوا حينما، القدامى ونقادان يوانبالغ إليها أشار ما هي الفكرة هذه ولعل
 عبد طرقها اليت األمثلة ومن،  مثمرة وأشجار وأزهار رايض من فيها وما الطبيعة أحضان يف منشؤوها

 :الشاعر قول القاهر
 السلعا زقت عاسرته فإذا ايسرته ما إذا األخالق عسل
 :القاهر عبد عليه علق

 من العسل ذائق جيد ما حسب وهبجة سرورا ميلؤك ما واملوافقة الرضا الةح يف منه جتد إنك املعىن إمنا"
 تراسل من الرمزية املدرسة أصحاب يعده حني يف،  (26)(العقلي التشبيه)بـ عليه واصطلح (25)"احلالوة لذة

 .احلواس



 
 نظرة يف األسـلوب واألسلوبية

 057 

 خلق يف تكمن االستعارة إن منهم عدد قال إذ، ابالستعارة تتعلق احملدثون هبا جاء أخرى نظرة ومثة
 يرتبطان آخر معىن من االستعاري املعىن ينقل إن بد ال وإنه، (27)"ولغويني تصوريني كونني" بني فجوة
 االبتكار)بـ تتعلق لالستعارة احلديثة النظرايت يف الفجوة إن( بالك ماكس) يقول مثلما أو، معينة بصلة
(، الداليل التنافر) وأخرى(، التوتر سافةم) هي فتارة عندهم املصطلحات وتتشعب، (22)(النقلة هلذه املالئم
 هذه ولعل. االستعاري للمفهوم احلديثة ابلنظرة تتعلق كلها وهي (21)(اإلشاري االنفصام) اثلثة واترة

 يف أصل للفظ يكون أن: "بقوله االستعارة حد حني اجلرجاين القاهر عبد كتاابت يف موجودة كلها النظرة
 يف الشاعر غري أو الشاعر يستهله مث وضع حني به اختص إنه على دالشواه تدل معروف اللغوي الوضع

 واالستعارة] اجملاز وإما: "وقال، (11)..."كالعارية هناك فيكون الزم غري نقال إليه وينقله األصل ذلك غري
 .(10)(واألول الثاين بني ملالحظة واضع وضع يف له وضعت ما غري هبا أريد كلمة فكل[ منه

 العالقة وجدلية واملضمون الشكل أو، واملعىن اللفظ قضية احملدثون تناوهلا اليت هلامةا القضااي ومن 
، مثال الروس الشكالنيني عند احلال هو كما الشكل على األسلوب بعضهم قصر حني ففي، بينهما
 وحمدودية، القضية هذه طبيعة من كال إن: "يصرح مثال( هاف كراهام)فـ، غريهم على األمر اختلط

 مفهوم إنقاذ إمكانية يرى أنه بيد، (13)"املسألة هذه مناقشة يف االستمرار دون حائال تقف يتمعرف
 : "...طرق ثالث بوساطة األسلوب

 لالستعمال ومناسب طبيعي اصطالح يكفي بل، األسلوب امسه شيء وجود إلثبات حاجة ال -0
 .احلديث يدور عما عمليا يعرف اجلميع وإن

. أ. آي فعل كما دوما املعىن يف ختتلف شكال املختلفة التعابري إن مبدأ ريذك أن للناقد ميكن -3
 املمكن من ولكنه اآلراء إبداء يف الرباعة من شيئا ذلك حيتاج وقد(، التعليم يف التفسري) كتابه يف رجياردز
 .األدبية األغراض يناسب مبا املوضوع ترسيخ
 ولكنه، املعىن اختالف دائما هو الشكل تالفاخ إن على املبدأ هذا يتقبل أن للناقد وميكن -3

 إن. املعىن ضمن مصنفا أصبح وإمنا خيتلف مل فهو، األسلوب اختالف مبدأ إنكار ذلك مع يستطيع
 .(13)"معقولة وبدرجة مناسبة بصورة يناقش أن ميكن جزء ولكنه املعىن من جزء األسلوب
 حدا حىت، املعىن يف أم كان الشكل يف ،األسلوب مفهوم تصور يف األسلوبني قصور يتضح هنا ومن
 .(19)(الفائدة عدمي افرتاضيا بناء) يصبح أن أو إللغائه الدعوة إىل ببعضهم

 استقالليته ينكرون ولكنهم األدبية الصياغة عملية يف األسلوب أمهية يدركون املعاصرين األسلوبيني إن 
 على هو وإمنا، احلالتني كال يف خمطئون وهم، بصلة الواقع إىل ميت ال افرتاضيا بناءً  يعدونه أو، املعىن عن
 اللفظ ائتالف عن الناشئة الصورة يف يتمثل األسلوب ان رأى حني اجلرجاين القاهر عبد إليه انتهى ما

 وضعوا، الصورة شأن جهلوا ملا إهنم وذلك: "قال، جبنبهما اثلثا عنصرا( األسلوب) وعدّ ، معا واملعىن
 كذلك كان إذا وإنه، اثلث وال واملعىن اللفظ إال ليس إنه: فقالوا، قاعدة ىعل وبنوا أساسا ألنفسهم

 من الغرض هو أحدمها من الغرض كان مث، لآلخر تكون ال فضيلة الكالمني ألحد كان إذا وجب
 إن حيث من املعىن إىل مرجع هلا يكون ال وأن، خاصة اللفظ إىل الفضيلة تلك مرجع يكون أن صاحبه

 أن ومعلوم: "وقال، (15)..."معا متغاير وغري متغايرا معناها يكون وأن، التناقض إىل يؤدي زعموا ذلك
 ثالثة على مبنيا الكالم جيعل القاهر عبد إن ذلك ومعىن، (16)..."والصياغة التصوير سبيل الكالم سبيل

 :رئيسة عناصر
 للنص اخلارجي اإلطار به ويعين، اللفظ. 
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 النص لفاظأ إليه تشري ما به ويعين، املعىن. 
 (.الصورة) واملعىن اللفظ بني احلاصل االئتالف به ويعين، األسلوب 

 :املثالني هذين منها نورد أمثلة عدة لذلك عرض وقد
 [.الكامل من: ]متام أبو قال

 أعالمِ  وال ابتغيت غريه من   دالئل بغري مشهور الصبح
 [الكامل من: ]املتنيب وقال

 دليلِ  إىل النهار حتاجا إذا  شيء األذهان يف يّصح وليس
، ساذجاً  غفال ابملعىن أتى قد فيه الشاعرين أحد ترى فأنت: "فقال، عليهما اجلرجاين القاهر عبد علق

 طريقة ولكن، ما حد إىل متشاهبني يكوان أن يكادان فاملعنيان، (17)"وتعجب ترق صورة يف اآلخر وترى
 .األسلوب شأن وهذا، ةابلرداء لآلخر وحكمت، ابجلودة للمتنيب حكمت الصياغة

 وكما معا واألسلوب واملعىن اللفظ اجتماع خالل من يتحقق األديب اإلبداع فإن الفكرة هذه وحبسب
 اآلتية اخلطاطة يف موضح

 األديب اإلبداع  األسلوب  املعىن اللفظ
 األسلوب سةبدرا تتعلق إمنا احملدثون تناوهلا يف أسهب اليت الفنية الصورة إن القول لنا يتيح وهذا
 معيارا الفنية الصورة) منها الفنية الصورة تناولت اليت الدراسات من كثري يف واضحا هذا ويبدو، وطبيعته

 خالل من الفنية الصورة) دراسة، اخلامس الفصل جعل إذ، الصائغ اإلله عبد للدكتور( نقداي
 بعدا قّدم الذي الصغري علي حسني حممد للدكتور( القرآين املثل يف الفنية الصورة)و، (12)(األسلوب

 يف اجلرجاين القاهر عبد كالم نتابع القول هذا ولتأكيد. (11)الكرمي القرآن يف الصورة لعناصر تطبيقيا
 :القاهر عبد قال، املعىن إخراج يف ابملتكلم مزية هي الصورة إن فيه يرى والذي دالئله

 :قوله يف ولأتق عنك أخربان: له قلنا يكون ذلك أبن اعرتف وان"... 
 أجل من عندك ذلك كان أو :له قيل، نعم قال فإذا الفصاحة؟ يف غاية إنه الناقلِ  على الطباع وأتىب

 قال وإن، اهلذاين يف دخل، حروفه أجل من قال فإن، املعىن يف حصال ومزية حسن أجل من ام حروفه
 من فصيحا يكون اللفظ إن لناق حني عليه أردانك ما فذاك: له قيل املعىن يف حصال ومزية حسن أجل من

 مزية هو صورة يف املعىن إخراج إن ويوضح، (011)(وصداه جرسه أجل من ال معناه يف تقع مزية أجل
 ال علما علمنا قد: )قال نفسه ابملتكلم

 نراه الذي على بعقولنا نعلمه ملا وقياس متثيل هو إمنا( الصورة) قولنا إن وأعلم: "الصورة يف قوله ومتام
 وفرس، إنسان من إنسان بني فكان الصورة جهة من تكون األجناس آحاد بني البينونة رأينا فلما، رانأببصا

 (013)"ذاك صورة يف تكون ال هذا صورة يف تكون خبصوصية فرس من
 [الطويل من: ]متام أيب قول يف وكما، خمتلفتني صورتني يف الواحد املعىن نرى اننا ذلك عن نتج وقد
ذا فه إ هلام لىع أضحى سي  َ  حاكم السيف يف وهو منه العفو غدا   حاكما ا
 

 [الطويل من: ]املتنيب وقول
ه لطبع كرمي من ل ح اإلحسان عادةِ  ومن   منتض احلرب يف ا لصّف  َ  غامد وا

 :فقال القاهر عبد عليها علق
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 من البيتني من واحد كل يف للمعىن إن عياان ترى فانك نفسه عن الغفلة نفى من نظر اآلن فانظر"
 يف املعىن إن: )قالوا حيث يريدوا مل العلماء وإن اآلخر البيت يف وصفته صورته غري وصفة صورة ذلك مجيع
 يف عليك عائد املعىن وإن، ذاك من تعقل الذي خيالف ال هذا من تعقل الذي إن، ذاك يف املعىن هذا

 من بوجه تباين وال فصل وال فرق ال وان، األول البيت يف عليها كان اليت وصفته هيئته على الثاين البيت
 قالوا ولكن، واألسد كالليث واحد لشيء اللغة يف وضعا قد االمسني حكم مثال البيتني حكم وإن، الوجوه
 وصفات ومزااي خبواص يفرتقان مث، واحد جنس جيمعهما الشيئني يف العقالء يقوله ما حسب على ذلك

 مث واحد جنس جيمعها اليت احللي أصناف وسائر، سواروال السوارو  ،والشنف الشنفو  ،واخلامت كاخلامت
 (013)."والعمل الصنعة يف الشديد االختالف بينها يكون

: نقول جيعلنا األدبية الدراسات يف اليوم يثار وما، اجلرجاين القاهر عبد أقوال يف جنده فالذي وهكذا
 اليت الصورة) وإن، أسلوبية دراسات يه التطبيقي مبجاهلا الفنية الصورة ميدان يف اليوم الدراسات كل إن

 الصورة: "مبارك زكي. د قال، واحدة لعملة وجهان( ابلكلمات املكتوب الرسم)و(، الذهن يف حتصل
 ام مسطورة قصيدة أيقرأ يدري ما القارئ جيعل وصفا املرئيات يصف الذي املفلق الشاعر أثر هي الشعرية
 يقرأ ألنه نفسه يناجي إنه للقارئ خييل وصفا لوجدانياتا يصف والذي، الوجود مناظر من منظرا يشاهد

 .(019)"لشاعر قطعة
، األديب اإلبداع حتقيق يف ودوره، السياق قضية على األسلوبيني بعض ركز فقد الكالم هلذا وتبعا

 هذا وسنتابع، عليها علما ريفاتري ميكائيل ونصبوا، (015)(السياق أسلوبية) مسوه خاصا منهجا لـه وأفردوا
 :قال حيث( هاف كراهام) كتبه ما مع املوضوع

 الطبيعة يف ملقى صافيا كرميا حجرا وليست، جاهزا شيئا ليست األديب للعمل العضوية الوحدة إن"
 يف أحياان يكون فقد، متنوعة بطرق العضوي الكل هذا إىل الوصول وميكن، منجز شيء هي إمنا، مهال
 الكتابة أغلب تتضمن... اإليقاع ذلك توافق اليت ابلكلمات همعرفت قبل شعري وزن الغنائي الشاعر فكر

 املختلفني الكتاب إن شاهد ومثة، شيء أي تدوين قبل الذهن يف أو الورق على أما تتم تنقيح عملية
 سلفا املتصور للمعىن جتسيد أهنا على بعضهم فرياها، خمتلف ضوء يف التنقيح من العملية هذه إىل ينظرون
 كلتا يف األفضل ومن، نفسه املعىن يف وحتوير مستمر تغريّ  إهنا على بعضهم ويراها، دقة أكثر بصورة

 وحدة تكون النتيجة فإن كمل إذا مشروع األديب فالعلم، مستقبلية نظرة املسألة يويل أن للناقد احلالتني
 أن جتريد بعملية ميكننا لذلك، أخرى ارتباطات يف أيضا حنن نعرفها لغوية عناصر من ومتكونة كاملة
 بيت يف السحرية الكلمة وإن. الكاملة الوحدة هلذه مكوانت ابعتبارها ونناقشها منفصل بشكل ندركها
 قد السياقات من سياق يف البارع غري الرتكيب وإن، خمتلفة مجلة يف متاما خاملة تكون قد معني سحري
، للمعىن فلسفتنا كانت مهما ظواهرال هذه مبثل هتتم األسلوب ودراسة، آخر سياق يف فعال أتثري له يكون
 الرئيسة األسس من واحدة الفكرة هذه ولعل. (016)."اخلالقة العملية سيكولوجية يف نظريتنا كانت ومهما

 :فقال النظم يف نظريته اجلرجاين عليها أقام اليت
 إىل ريتص أن وقبل التأليف يف دخوهلا قبل الكلمة إىل ينظر أن فينبغي كذلك هذا كان وإذا..، ."

 ال اليت املعاين من معىن اجلملة يف وتؤدي، وتعجبا واستخبارا وهنيا وأمرا أخبارا الكلم يكون هبا اليت الصورة
 من أبعد القاهر عبد وذهب، (017)..."لفظة على لفظة وبناء، كلمة إىل كلمة بضم إال إفادهتا إىل سبيل
 وحسن، النظم من مكاهنا يعترب وهو إال فصيحة اللفظة هذه: يقول أحد جتد وهل: "قال حينما ذلك

 إذن اتضح فقد: "القول إىل انتهى أن إىل، (012)"ألخواهتا مؤانستها وفضل، جاراهتا ملعىن معناها مالءمة
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، مفردة كلم هي حيث من وال جمردة ألفاظ هي حيث من تتفاضل ال األلفاظ إن الشك يدع ال اتضاحا
 ال مما ذلك أشبه ما أو تليها اليت ملعىن اللفظة معىن مالءمة يف وخالفها الفضيلة هلا تثبت األلفاظ وإن

 عليك تثقل تراها مث موضع يف وتؤنسك تروقك الكلمة ترى إنك لذلك يشهد ومما، اللفظ بصريح له تعلق
 :احلماسة بيت يف األخدع كلفظ، آخر موضع يف وتوحشك

 [الطويل من] 
ت   ل ف    وأخدعا ليتا صغاءاال من وجعت   وجدتين حىت احلي حنو تـ 

 [الطويل من: ]البحرتي وبيت
ين ن وإ ين وإ ت غ ّل رف ب ىن ش غ ل    أخدعي املطامع رق من وأعتقت   ا

 
 [الطويل من: ]متام أيب بيت يف تتأملها إنك مث، احلسن من خيفى ال ما املكانني هذين يف هلا فإن

 خرقك من األانم هذا أضججت فقد أخدعيك من قّوم دهر اي
 الروح من هناك وجدت ما أضعاف والتكدير التنغيص ومن، النفس على الثقل نم هلا جتد
 قبيحة واألخرى مجيلة إحدامها جعلت اليت املختلفة ورودها لسياقات إال ذلك وما، (011)"واخلفة

 .مستهجنة
، اجلرجاين القاهر عبد فكر يف التطبيقي ومنحاها، األسلوبية الفكرة أصالة سبق ما كل من يتضح

 البعث إىل – اليوم – حباجة وهو، األجيال عرب متواراث ظل الذي والفكري احلضاري تراثنا أصالة تايلوابل
 .اخلالقة ومنابعه، األصيلة بصفته( العريب األسلويب املنهج) يسمى ما لدينا فيكون الستلهامه جديد من

 مناذج من حتليالته:
 :الكرمية اآلية على التعليق يف القاهر عبد قال( 2)
 بعدا وقيل اجلودي على واستوت األمر وقضي املاء وغيض اقلعي مساء واي ماءك ابلعي أرض اي وقيل)
 (99/ هود( )الظاملني للقوم
 الكلم هذه ارتباط إىل يرجع ألمر إال القاهرة والفضيلة، الظاهرة املزيّة من وجدت ما جتد مل أنك... "

 وهكذا والرابعة والثالثة ابلثانية األوىل القت حيث من إال والشرف احلسن هلا يعرض مل وإن، ببعض بعضها
 هل! فتأمل شككت إن، جمموعها من وحصل، بينها ما تناتج الفضل وإن ،آخرها إىل تستقريها أن إىل

 مكاهنا يف وهي تؤديه ما الفصاحة من ألدت وأفردت، أخواهتا بني من أخذت لو حبيث منها لفظة ترى
 سائر فاعترب وكذلك، بعدها ما وإىل قبلها ما إىل تنظر أن غري من وحدها هاواعترب ( ابلعي) قل اآلية؟ من
 كان أن يف مث، أ مرت مث، األرض نوديت إن يف العظمة مبدأ إن ومعلوم، ذلك يف ابلشك وكيف، يليها ما

 أن مث ،املاء ابلعي يقال أن دون الكاف إىل املاء إضافة مث، األرض أيتها اي حنو( أيْ ) دون( اي)بـ النداء
( املاء وغيض) قيل مث خيصها مبا كذلك وأمرها السماء ونداء، شأهنا يف هو مبا وأمرها األرض نداء اتبع

 وتقريره ذلك أتكيد مث، قادر وقدرة، آمر أبمر إال يغض مل إنه على الدالة( ف ِعل  ) صيغة على الفعل فجاء
 السفينة إضمار مث( اجلودي على استوت) وهو األمور هذه فائدة ما ذكر مث( األمر وقضي) تعاىل بقوله
 يف( قيل)بـ اخلامتة يف( قيل) مقابلة مث، الشأن عظم على والداللة الفخامة شرط هو كما الذكر قبل

 حتيط هيبة تصّورك عند وحتضرك، روعة ابإلعجاز متلؤك اليت اخلصائص هذه من لشيء أفرتى، الفاحتة
 ملا ذلك كل أم النطق؟ يف تتواىل وحروف مسموع صوت هو حيث من ابللفظ تعلقا أقطارها من ابلنفس

 .(001)"العجيب االتساق من األلفاظ معاين بني
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 (قال عبد القاهر يف التعليق على بيت أمرئ القيس:0) 
 بكلكلِ  وانء   إعجازا وأردف بصلبه متّطى ملّا له فقلت

 فجعل وثّلث الصلب هلا أردف قد إعجازا له فجعل ذلك ثىّن  به بصلبه متّطى قد صلبا لليل جعل ملا"
 وإذا، قّدامه نظر إذا سواده يف الناظر يراه ما وراعى، الشخص أركان مجلة له فاستوىف، به انء قد كلكال له

 (000)."اجلو عرض يف ومدده، بصره رفع وإذا، خلفه ما إىل نظر

 (قال عبد القاهر:0) 
 قوله إىل فانظر لك ذكرت فيما ذلك من أعجب أردت وان"

 كالداننري بوجوه أنصاره دعا حني احلي شعاب عليه تسال
 يف توخي مبا انتهى حيث إىل وانتهى احلسن هلا مت إمنا وغرابتها لطفها على االستعارة هذه ترى فإنك

 شككت وإن، هلا ومؤازرته ذلك مبعاونة ولطفت ملحت قد وجتدها والتأخري التقدمي من الكالم وضع
 احلي شعاب سالت: فقل فيه الشاعر وضعه الذي مكانه عن منها كاّل  لفأز  والظرف اجلارين إىل فاعمد
 وكيف، واحلالوة احلسن يذهب وكيف احلال يكون كيف انظر مث، أنصاره دعا حني عليه كالداننري بوجوه
 .(003)..."جتدها كنت اليت النشوة تذهب وكيف كانت اليت أرحييتك تقدم

 املبحث الثالث

 حنو منهج أسلوبي عربي
 الرتاث العامل تقاسم ولو، اللسان أئمة أبهنم علماؤها ووصف، البيان أّمة أبهنا العربية امتنا عرفت لقد
 الكرمي القرآن نزل هلذا، نصيبها من البالغي واملوروث، األمة هذه تراث من القويل الفن لكان، اإلنساين
، ابخلصوصية وأوالها، اإلعجاز اتبمر  أرقى البياين إعجازه كان مث ومن، مبني عريب بلسان أنزل، بلساهنا

 جبل ولقد، احلياة متطلبات واكب ما منزلة وأعالها، العصر طبيعة وافق ما أثرا املعجزات أعمق ولعل
 وجمنة عكاظ يف األدبية العرب أسواق شاعت حىت، األلفاظ عذوبة وتوخي، الكلمة حب على العريب
 ذائقتهم وتواكب، الشعراء قرحية به جتود عما تفصح رحبا ميداان األسواق هذه فكانت، اجملاز وذي

 .األدبية
، شكل يف يوم كل وتتشكل، رمحة وال فيها هوادة ال ضروس حرب إىل الرتاث هذا يتعرض واليوم

’ يقّلدوهنم الناس فراح، جندا الغرب ثقافة استهوهتم الذين من وجتعل، لبوسا احلداثة ثياب من وتتخذ
 العرب ثقافة من حيقرون وراحوا، تظللهم حججا واملعاصرة احلداثة من متخذين، مواكبهم يف وميشون
 .التليدة وحضارهتم، الضخم تراثهم -متناسني بل– انسني، عنها بنأيهم

 هذه فاستهوت، األديب النص لدراسة جديدة فرضيات احلديثة اللسانية النظرايت طرحت لقد
 فأخطأوا جيرّبوهنا وذهبوا، التقليد فأساءوا ايقلدوهن فراحوا العرب الباحثني من كثري أفئدة النظرايت
 ميادين يف صحيح ذلك ان وهب، شيء كل يف العرب فاقوا قد الغربيني إن ذلك يف ودعوهتم، التجريب

 القومية مناهجنا إىل نطمئن جيعلنا الرتاث ذلك من إلينا وصل وما، أصيل تراثنا لكنّ ، والتكنولوجيا العم
 من أبس ال نعم، معا آن يف ومجالية تذوقية أسلوبية دراسة األدبية لنصوصا لدراسة الطريق ترسم اليت

 واألسلوبية عامة األدبية الدراسات أساس تكون ال أن جيب لكنها احلديثة النظرايت هذه من اإلفادة
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 ومفاهيمه املوروث ذلك مصطلحات مع يتعارض ال مبا القدمي ملوروثنا مكّملة جنعلها أن ولنحاول، خاصة
 .اسيةاألس

، احلديثة النظرايت طرحتها اليت املفاهيم من واحد على الضوء يسّلط أن البحث هذا حاول لقد
 للبالغة البديل الوريث أنه حبجة األدبية أوساطنا يف الغربية مفاهيمه انتشرت الذي املنهج ذلك، األسلوبية

 يف متجسدة الباحث يراها ليتا الفكرية وطروحاته، أصوله عن الغبار ليزيل البحث هذا فجاء، العربية
 .واملعاصرة احلداثة بثياب األصيلة العربية الطروحات
 :ضرورية يراها نقاط تسجيل هنا الباحث وحياول
 :األوىل

 ألنه ذلك، احلقيقة وجهتها األدبية النصوص إعطاء عن قاصرا يزال ال احلديث األسلويب املنهج إن
 من أسلوبه خلق يف تسهم ظروف من مبنشئه حييط عما متجردا وحده النص أساسها فرضية من ينطلق
 والشعرية، عامة اإلبداعية العملية كون يف القصور هذا ويتجلى. اثنية جهة من املتلقي وطبيعة، جهة

 :هي رئيسة حماور ثالثة على تنبين خاصة
 (املتكلم) النص منشئ 
 (الرسالة) النص 
 (املتلقي) املستقبل 

 إىل يؤدي منها واحد أي إغفال وإن، الثالثة األطراف هذه بني ثيقةو  صلة هناك إن يفرتض والباحث
 أسلوبه يف أثرها حتدث اليت العوامل من للكثري خيضع إنسان فهو، املنشئ حيث فمن. الدراسة يف اخللل
، صياغته طريقة من الفنية قيمته يستمد" األديب فالنص، نفسه العوامل هذه أول ولعل، نثراي أم كان شعراي

 من صدره يف جييش وما، الوجدانية وانفعالته، األديب بظرف ميّر أن بعد وظرفه، مكوانته الفوائت
 طاقات من لديها ما أقصى فتؤدي اإلحيائية خصائصها من ليفيد التعبريية مكوانته رهافة فيشحذ، عواطف

 ألديبا خيال عن تصدر نفسية صفة وهو، التعبري يف السمو مصدره األسلوب يف اجلمال" إن ذلك
 أن إنسان أي يستطيع وال، القدم منذ اإلنسانية ابلنفس لصيقة اإلحساس مسألة إن والواقع. (003)"وذوقه
 .اإلبداعي نتاجه على كله ذلك ينعكس مبا، نفسه مكنوانت عن التعبري يف أحاسيسه من يتحرر

 األسلوب طبيعة يف يؤثر كله ذلك فإن النص إنشاء إىل ابألديب حتدو اليت املواقف الختالف وتبعا
 الراثء يف الكتابة عن خيتلف -احلال بطبيعة – أسلوبه فإن، الغزل يف يكتب حينما معني فشاعر، املصاغ

 املبحث يف أثبتناه كما القدماء ذلك إىل أشار ما حنو على به اخلاص أسلوبه فلكلٍ ، املدح أو اهلجاء أو
 .األول
 عال قد كان اثبت بن كحسان فشاعر، سلوباأل تشكيل يف يسهم آخر عامل العصر أثر أن مث
 اليت اجلديدة لألجواء إال ذلك وما، (009)والسالسة السهولة حنو ومال الن أسلم فلما اجلاهلية يف شعره

 حييط وما( النص منشئ) إمهال فرضية فإن لذلك، اإلسالمي الدين ظهور بعد احلياة مظاهر هبا اصطبغت
 .بتاات بصحته احلكم ميكن ال ورمبا الدقة تعوزه أمر هو حوله عما اجمرد وحده النص على واالقتصار، به

اط ب اليت فاأللفاظ، املتلقي لطبيعة املالئم أسلوبه خيتار أن للشاعر فإن املتلقي حيث من أما  هبا خي 
 العاّمة للطبقة غريها هي املثقفة الطبقة خماطبة فإن ولدا، الريف أهل خياطب اليت غريها هي املدينة أهل
 .الشاعر هبا خياطبها خاص ٍأسلوب طبقة لكل يكون أن يتطلب وهذا
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 :الثانية
 ما ان يرى الباحث فإن املعاصرة األفكار إليه تدعو وما ،احلداثة متطلبات مراعاة من البد كان وإذا

 من وغريمها القزويين واخلطيب السكاكي يعقوب كأيب اجلرجاين القاهر عبد عصر عن املتأخرون به جاء
 فيها وأقحمت( اجلافة تقسيماهتا وضروب، والبديع والبيان املعاين يف البالغة أحباث حصرت حينما هيممفا

 وجفافا مجودا عليها وأفاضت، الفنية دائرهتا وضّيقت، األديب ابلغرض هلا عالقة ال أحباث من كثري
 .(005).(دارسها ذوق يف أدبيا أثرا ترتك أن عن أعجزها
 تصفية من مناص وال، اجلميل الفن هبذا علقت اليت اجلافة التقسيمات هذه نم نتحرر أن ضري ال إذن

 وهذا، املمّلة التقسيمات هذه دون من القويل ابلفن تعىن األديب التجديد من حبركة، تعقيد من به حلق ما
 بني تعلاملف اخلصام دابر وقطع، لنصابه احلق إعادة إىل سبيل التجديد وهذا، واملنطق الفلسفة يف اإلقحام
 .واحلداثة الرتاث

 :الباحث يرى التجديد هلذا عملية وكخطوات
 حتليالتنا يف منها فنفيد األساسية األصول منه لنأخذ وواعية متأنية قراءة العريب تراثنا قراءة إعادة-أ 

 تطرحه ما على والرايدة السبق بذلك فتحقق الفكرية مكوانهتا أصالة على دليال ولتكون، األسلوبية
 .وأفكار مناهج من احلديثة ظرايتالن

 الفنية الصور دراسة إىل بنا يفضي حنو على واملعاين األلفاظ بني العالقة دراسة على نؤكد ن -ب 
 العكس وال معىن على للفظ فضل فال تناولناه ما حنو على القاهر عبد عند هي كما هلما امتدادا بوصفها

 ملعرفة األساس الفنية الصورة دراسة إن اثنٍ  ومبعىن، الفنية رةالصو  رسم على وقدرهتما، آتلفهما مبقدار إال
 يف أنفسهم البالغيون أهنك اليت ابلتقسيمات اخلوض دون من منشئه إبداع ومقدار، مجاله وسر النص

 .منه جدوى وال، طائل ال مما إجيادها
 بصورة عناصره سةودرا، تفكيكه إىل نعمد أن دون من ودراسته األديب النص وحدة على التأكيد -ج 

 .احلقيقي اإلبداع معامل وطمس،  املراد ضياع إىل يؤدي هذا ألن مستقلة
 ابستعمال ونقداي بالغيا عليها واحلكم، األديب النص منها تكون اليت األسلوبية املقومات دراسة -د 

 الغاية ألن، السامع آذان حبملها تنوء غربية مصطلحات إقحام دون من، العريب ألفها اليت املصطلحات
 تكون أن من بد فال، املتلقي إىل مسموعا أو مقروءا وتقدميه، النص على احلكم هي األسلوبية الدراسة من
 .واملتلقي املنشئ بني املشرتكة األرضية من نوع بتحقيق مفهومة الدراسة لغة

 دراسات يف دهجن وما القدماء دراسات يف نقرؤها ما على األسلوبية تبقى أن الباحث يرى وأخريا -ه 
 .ابجلمال واإلحساس، الطموح حتقق ومسألة، الذوق مع يتمشى وعلما، ابحلياة يتصل فنّا احملدثني

 هوامش البحث
 .13/ 0: والتبيني البيان: ينظر( 0)
 006: احلديث األديب النقد( 3)
 .س ل ب  : العرب لسان( 3)
 01: القرآن مشكل أتويل: ينظر، 75/ 0: والشعراء الشعر( 9)
 .07: وخصومه املتنيب بني الوساطة ينظر( 5)
 39:نفسه املصدر( 6)
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 .039/ 0: احملاضرة حلية: ينظر( 7)
 .66، 65: القرآن إعجاز بيان :ينظر( 2)
 .075: القرآن إعجاز :ينظر( 1)
 .0/357: ونقده وآدابه الشعر صناعة يف العمدة :ينظر( 01)
 .900: اإلعجاز دالئل( 00)
 .900: نفسه املصدر( 03)
 .903: نفسه املصدر( 03)
 .0/01: التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف :ينظر( 09)
 .055، 15: العلوم مفتاح: ينظر( 05)
 .3/333، 0/052: الطراز: ينظر( 06)
 .البديع أساليب جتنيس يف البديع املنزع: الفنون هذه تناوله ينظر( 07)
 .353: خلدون ابن مقدمة( 02)
 .353: نفسه املصدر( 01)
 .62: البالغة عن دفاع( 31)
 .99: األسلوب( 30)
 .59: واحلداثة النقد( 33)
 .61: واألسلوب األسلوبية( 33)
 .93: األسلوب( 39)
 .33:العريب األسلوب علم مبادئ :ينظر( 35)
 .1: واألسلوبية األسلوب( 36)
 7:نفسه املرجع( 37)
 .22: نفسه املرجع( 32)
 .26: نفسه املرجع( 31)
 03: ابرت لروالن الكتابة يف الصفر درجة عن نقال 71: نفسه املرجع( 31)
 .33: واألسلوبية األسلوب( 30)
 .33:: نفسه املرجع( 33)
 .33: العريب األسلوب علم مبادئ: ينظر( 33)
 .03: واألسلوبية األسلوب: ينظر( 39)
 .33: العريب األسلوب علم مبادئ ينظر( 35)
 .30: يةواألسلوب البالغة ينظر( 36)
 .011: العربية البالغة يف النص أدبية: ينظر( 37)
 .5: واألسلوبية األسلوب: ينظر( 32)
 .5: نفسه املرجع: ينظر( 31)
 .5: نفسه املرجع( 91)



 
 نظرة يف األسـلوب واألسلوبية

 065 

 .39: واألسلوب األسلوبية( 90)
 .91: احلديث األديب النقد يف: ينظر( 93)
 .90: نفسه املرجع: ينظر( 93)
 .001: واألسلوبية البالغة، 32: واألسلوب األسلوبية، 37:سلوبيةواأل األسلوب: ينظر( 99)
 .37: واألسلوبية األسلوب( 95)
 .36: واألسلوب األسلوبية: ينظر( 96)
 .36: نفسه املرجع( 97)
 .010: لألدب اللغوي الرتكيب: ينظر( 92)
 .32 :(هاف كراهام: )واألسلوبية األسلوب( 91)
 .73: نفسه املرجع( 51)
 .31: األسلوب ألسلوبيةوا( 50)
 .331:األديب النقد يف اللغوي التحليل منهج( 53)
 .7: األسلوبية الدراسات دليل( 53)
 .33: واألسلوب األسلوبية( 59)
 .5: واألسلوبية األسلوب( 55)
 .6: نفسه املرجع( 56)
 .6: نفسه املرجع( 57)
 .6: نفسه املرجع( 52)
 .2: نفسه املرجع( 51)
 .301– 306 :(0129/  5جمـ) الفصول جملة: ينظر، 06: سلوبيةواأل انقد( 61)
 .301– 302: نفسه املرجع ينظر( 60)
 .032: واألسلوبية البالغة ينظر( 63)
 .79 – 33: واألسلوبية األسلوب: ينظر( 63)
 .7: األسلوبية الدراسات دليل: ينظر( 69)
 .91 :(هاف) واألسلوبية األسلوب( 65)
 .321-322: األسلوبيةو  البالغة ينظر( 66)
 .001 – 011: واألسلوب األسلوبية ينظر( 67)
 .010– 60: واحلداثة النقد: يف الدراسة هذه تنظر( 62)
 3/016: الوعاة بغية ينظر( 61)
 .3/022: النحاة أنباه على الرواة إنباه( 71)
 .03 – 03: اإلعجاز دالئل مقدمة تنظر( 70)
 .35 :(هاف) واألسلوبية األسلوب( 73)
 .15– 19: اإلعجاز دالئل: ينظر( 73)
 .361:نفسه املصدر( 79)
 .961: نفسه املصدر( 75)
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 .960: نفسه املصدر( 76)
 .360 ينظر،  12: نفسه املصدر( 77)
 .007: نفسه املصدر: ينظر( 72)
 .011: العربية احلضارة يف اللساين التفكري: ينظر( 71)
 .33 :(هاف) واألسلوبية األسلوب: ينظر( 21)
 .357: اإلعجاز دالئل( 20)
 .72: احلديث األديب النقد يف( 23)
 .72: نفسه املرجع( 23)
 .032: والنقد األدب يف( 29)
 .62: البالغة أسرار( 25)
 .61: نفسه املصدر: ينظر( 26)
 .033: الشعرية يف( 27)
 .033: نفسه املرجع( 22)
 .039 -033:نفسه املرجع: ينظر( 21)
 .31: غةالبال أسرار( 11)
 .335: نفسه ملصدر( 10)
 .33 :(هاف) واألسلوبية ألسلوب( 13)
 .33: نفسه ملرجع( 13)
: النص ونظرية األسلوبية، 033: األديب النقد يف األسلويب االجتاه: ينظر، 30: نفسه ملرجع( 19)
 .19: وإجراءاته مبادئه، األسلوب علم، 70

 .901: اإلعجاز دالئل( 15)
 .350 :نفسه املصدر( 16)
 .936– 935: نفسه املصدر( 17)
 .933– 360: نقداي معيارا الفنية الصورة ينظر( 12)
 .330– 051: القرآين املثل يف الفنية الصورة: ينظر( 11)
 .377: اإلعجاز دالئل( 011)
 .369: نفسه املصدر( 010)
 .995:نفسه املصدر( 013)
 .999-993: نفسه املصدر( 013)
 .69: لشعراءا بني املوزانة( 019)
 .32 :(بليث) واألسلوبية البالغة ينظر( 015)
 .36 – 35 :(هاف) واألسلوبية األسلوب( 016)
 .11: اإلعجاز دالئل( 017)
 .10: نفسه املصدر( 012)
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 .13-13: نفسه املصدر( 011)
 .13 – 10:نفسه املصدر( 001)
 .006:نفسه املصدر( 000)
 .030-031:نفسه املصدر( 003)
 .013: أسلوبية دراسة العميد بن الفضل ايب نثر( 003)
 .322: العرب عند النقدية النظرية( 009)
 .53: اإلسالمي األدب يف األمايل: ينظر( 005)
 .9/71: بالغة مادة: اإلسالمية املعارف دائرة( 006)

 املصادر واملراجع
 .0/0126ط/ القاهرة/ العريب الفكر دار/ السيد شفيع. د/ األديب النقد يف األسلويب االجتاه -0
/ العمري حممد/الفصاحة سر كتاب من واملنجز املشروع ضوء يف العربية البالغة يف النص أدبية -3

 .م.0126/ 9-العدد/ ولسانية أدبية دراسات
 .م.0177/ القاهرة/  مصر/ النجار العزيز عبد تعليق/ اجلرجاين القاهر عبد/  البالغة أسرار -3
 .م.0166/ 6ط/ مصر/ القاهرة/ املصرية النهضة مكتبة/ ايبالش أمحد/  األسلوب -9
. د/ لبنان/ بريوت/ القومي اإلخاء مركز/ عياشي منذر. د ترمجة/بيريجريو/ واألسلوبية األسلوب -5

 .ت
 .م.0177/ وتونس ليبيا/  للكتاب العربية الدار/  املسّدي السالم عبد/ واألسلوب األسلوبية -6
 ودار/ بريوت/ والنشر للدراسات العربية املؤسسة/ خليل إبراهيم. د/ لنصوا ونظرية األسلوبية -7

 .0117/ 0ط عمان/ والتوزيع للنشر الفارس
/ القاهرة/ املعارف دار/ الصقر أمحد. حتـ/ الباقالين الطيب بن حممد بكر ابو/ القرآن إعجاز -2

0163. 
 .ت.د/ العراق/ دادبغ/ الصفار مرهون ابتسام. د/ اإلسالمي األدب يف األمايل -1

 .القاهرة/  إبراهيم الفضل أبو حممد. حتـ/ القفطي/ النحاة أنباه على الرواة انباه -01
 مطبعة/ إبراهيم الفضل أبو حممد حتـ/ السيوطي الدين جالل/ النحاة أخبار يف الوعاة بغية -00
 .0169/ القاهرة/ احلليب البايب عيسى

 .0129/ القاهرة/ للكتاب العامة املصرية اهليئة/ املطلب دعب حممد. د/ واألسلوبية البالغة -03
/ العمري حممد ترمجة/ بليث هنريش( / النص لتحليل سيميائي منوذج) واألسلوبية البالغة -03

 .م.0121/ 0ط/ البيضاء الدار/ ساك دراسات منشورات
 زغلول حممد. ود هللا خلف حممد. حتـ/ اخلطايب حممد بن محد سليمان أبو/ القرآن إعجاز بيان -09

 .0162/ 3ط/ القاهرة/ املعارف دار/ سالم
/ 5ط/ القاهرة/اخلاجني مكتبة/ هارون السالم عبد وحتقيق شرح/ اجلاحظ/ والتبيني البيان -05
 .م.0125
 .0171/ 0ط/ القاهرة/ النهضة مكتبة/ البديع عبد لطفي. د/ لألدب اللغوي الرتكيب -06
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/ تونس/ للكتاب العربية الدار/ املسّدي السالم عبد. د/ ارةالعربيةاحلض يف اللساين التفكري -07
 .م.0120
/ بغداد/ للطباعة احلرية دار/ الكتاين جعفر. د حتـ/ احلامتي/ الشعر صناعة يف احملاضرة حلية -02
 .م. 0171
/ ومجاعته سيون احلميد عبد الدكتور ترمجة/ حبث/ اخلويل أمني/ األملانية اإلسالمية املعارف دائرة -01
 .م.0133/ اوفسيت
 .م.0167/ 3ط/ لبنان/ بريوت/ الكتب عامل/ الزايت حسن أمحد/ البالغة عن دفاع -31
 سعد مكتبة/ الداية وفايز الداية رضوان حممد. د. حتـ/ اجلرجاين القاهر عبد/ اإلعجاز دالئل -30

 .م.0127/ 3ط/ دمشق/ الدين
/ بريوت/ للدراسات اجلامعية املؤسسة/ شرمي ميشال جوزيف. د/ األسلوبية الدراسات دليل -33

 .0/0111ط/ لبنان
 .مصر/  القاهرة/ املعارف دار/ شاكر حممد أمحد. حتـ/ قتيبة ابن/ والشعراء الشعر -33
/ العراق/ بغداد/ للنشر الرشيد دار/ الصغري علي حسني حممد/ القرآين املثل يف الفنية الصورة -39
 .م.0120
 .0127/ العراق/ بغداد/ الثقافية الشؤون دار/ الصائغ اإلله عبد. د/ نقداي معيارا يةالفن الصورة -35
/ العرضي علي سيد تصحيح/ العلوي/ اإلعجاز حقائق وعلوم البالغة ألسرار املتضمن الطراز -36

 .0109/ مصر/ القاهرة/ املقتطف مطابع/ اخلديوية الكتب دار
/ مصر/ القاهرة/ والتوزيع للنشر خمتار مؤسسة/ فضل صالح. د/وإجراءاته مبادئه األسلوب علم -37

 .ت.د
/ احلميد عبد الدين حمي حممد حتـ/ القريواين رشيق ابن/ ونقده وآدابه الشعر صناعة يف العمدة -32

 .م.9/0173ط/ لبنان/ بريوت/ اجليل دار
 ت.د/5ط/ القاهرة/ مصر/النهضة مكتبة/ مندور حممد/ والنقد األدب يف -31
/ املوصل جامعة/ الكتب دار/ علي الرضا عبد. دو  مصطفى فائق. د/ احلديث األديب النقد يف -31

 .م.3111/ 3ط
/ الزخمشري هللا جار/ التأويل وجوه يف األقاويل وعيون التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف -30
 .هـ0359/ 0ط/ القاهرة/ الكربى التجارية املكتبة

 .م.0155/ لبنان/ بريوت ودار صادر دار/ املصري قياألفري منظور ابن/ العرب لسان -33
 .م0/0122ط/ بريس انرتانشيوانل مطبعة/ عياد حممد شكري/ العريب األسلوب علم مبادئ -33
 .م.0129 السنة/ 0-اجلزء/5-اجمللد/ فصول جملة -39
. مصر/ القاهرة/ البايب مصطفى مطبعة/ علي سعد امحد صححه/ السكاكي/ العلوم مفتاح -35

 .م.0137/ 0ط
/ بريوت/ اهلالل ومكتبة دار منشورات/ عاصي حجر. حتـ/ خلدون ابن/ خلدون ابن مقدمة -36

 .0122/ لبنان
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/ املعارف مكتبة/الغازي غالل. حتـ/ السجلماسي/ البديع أساليب جتنيس يف البديع املنزع -37
 .م.0121/ املغرب/ الرابط

 .0122/ 06ج/ املستنصرية آداب جملة/ شريف ريمس/ األديب النقد يف اللغوي التحليل منهج -32
 .م.0136/ 3ط/ مصر/ القاهرة/ مبارك زكي. د/ الشعراء بني املوازنة -31
/ ماجستري رسالة/ املهداوي هللا عبد حسني حممد/ أسلوبية دراسة، العميد بن الفضل ايب نثر -91
 .م3119/ القادسية جامعة

 .م.0120/ بغداد/ للنشر الرشيد دار/ طه حسني دهن. د/ العرب عند النقدية النظرية -90
 .م. 0173/ بريوت/ هالل غنيمي حممد/ احلديث األديب النقد -93
 .0121/ العرب الكتاب احتاد منشورات/ ذريل بن عدانن/ واألسلوبية النقد -93
 .م.0123/ 0ط/ لبنان/ بريوت/ للنشر الطليعة دار/ املسّدي السالم عبد/واحلداثة النقد -99
/ إبراهيم الفضل أبو حممد. حتـ/ اجلرجاين العزيز عبد بن علي/ وخصومه املتنيب بني الوساطة -95

 .مصر/ القاهرة/ 3ط



 

 

 

 

 

 فلسفة التعليم الجامعي األهلي في العراق 

 المضمون واألبعاد 
 
 
 
 
 
 
 

 األستاذ الدكتور حممد طاقة

  األستاذ املساعد الدكتور حسني عجالن
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 التعليم اجلامعي األهلي يف العراق فلسفة 

 املضمون واألبعاد 

 عميد كلية بغداد للعلوم االقتصادية، األستاذ الدكتور محمد طاقة 
رئيس قسم إدارة األعمال / كلية بغداد ، األستاذ المساعد الدكتور حسين عجالن 

 للعلوم االقتصادية

 ة  ات الدراس حمتوي
 ة  مقدم اواًل:
 يف التعليم  االستثمار اثنياً:
 اإلطار النظري لفلسفة التعليم األهلي اثلثاً:
 مشكالت التعليم اجلامعي األهلي وسبل معاجلتها: رابعاً:

 مشكالت التعليم األهلي .0
 الوسائل واإلجراءات املقرتحة ملعاجلة مشكالت التعليم األهلي .3

 األسس املعتمدة لتحديد سياسة األجور يف الكليات األهلية  خامسًا:
 التحدايت اليت تواجه التعليم اجلامعي األهلي سًا:ساد

 تزايد إعداد الطلبة  .0
 الكلفة االقتصادية للتعليم  .3
 عوملة التعليم  .3
 أمناط التعليم اجلامعي اجلديدة  .9

 ات  لتوصيا -
 مصادر الدراسة  -



  
 (حبوث املؤمتر العلمي الثاين جلامعة أهل البيت )عليهم السالم

 073 

 العدد الثاين

 

 ار البحث إط
  اواًل: مشكلة البحث:

، وضرورة انتهاج السياسات والسبل الالزمة ابلنظر ألمهية موضوع التعليم اجلامعي األهلي يف العراق
لتطويره وتفعيل دوره جنبًا إىل جنب مع التعليم اجلامعي الرمسي.. فأن مشكلة البحث تتضمن دراسة 

 وحتليل هذه العالقة، وذلك من منظور الفلسفة اليت قام على أساسها التعليم اجلامعي األهلي ذاته.
 اثنياً: أهداف البحث: 

وأبعاد هذه التجربة والدوافع الفكرية واأليدلوجية وراء قرار فتح التعليم العايل توضيح مضامني  .0
 األهلي. 

حتليل العالقة التكاملية والرتابطية ووحدة اهلدف بني التعليم اجلامعي الرمسي والتعليم اجلامعي  .3
 األهلي. 

اح السياسات والسبل توضيح التحدايت واملعوقات اليت تواجه ارتقاء التعليم العايل األهلي واقرت  .3
 الالزمة ملعاجلتها.

 اواًل: مقدمة 
اعترب الفكر االقتصادي ومنذ القدم، العنصر البشري، )وحدة اقتصادية( تساهم وبشكل فاعل يف 
خلق وزايدة ثروة األمم ملسامهته الفاعلة واملتميزة يف العملية اإلنتاجية حىت يف ظروف شيوع املكننة واالمتته، 

ثقة املطلقة يف العنصر البشري لتجعل هدف احلياة يف اجملتمعات )يف كل شيء( من اجل وتتصاعد هذه ال
اإلنسان وخدمة اإلنسان لكونه القيمة العليا يف احلياة كوحدة اقتصادية واجتماعية يف آن واحد. واحلقيقة 

إمنا هي ضرورة  أن هذه الثقة املطلقة مل تكن زعمًا تقتضيه التغريات األيدلوجية واإلجنازات الفكرية،
 موضوعية يقتضيها الفهم الواعي وامللتزم للوجود اإلنساين. 

أن فئة متعلمة من الناس ال ميكن أن ))(، Marshalويف هذا اجملال يؤكد االقتصادي الفرد مارشال )
تعيش فقرية، ذلك الن اإلنسان ابلعلم واملعرفة والوعي واإلبداع يستطيع أن يسخر كل قوى الطبيعة 

وهلذا  (رها وما يف ابطن األرض وما فوقها لصاحله واالرتقاء مبستوى معيشته وتوفري احلياة الكرمية له(ومصاد
الذي اخذ يزداد شيئًا فشيئًا يف األدبيات  Human Capitalفأن اصطالح راس املال البشري 

زايدة الثروة االقتصادية هو دليل على تصاعد هذه الثقة الكبرية بقدرة اإلنسان وأمهيتها يف خلق و 
يرى  ،J.S.Mill ((جون ستيوارت ميل))االقتصادية، هذا على الرغم من أن بعض االقتصاديني ومنهم 

إذ من الناحية العملية ال ميكن تطبيقه يف جمال التحليل  ،استخدام هذا املصطلح فيه شيء من التحفظ
قد يقلل من حريته  (اإلنساناالستثمار يف )الن تطبيق مفهوم راس املال على اإلنسان  ،االقتصادي

وخاصة  ،غري أن الكثري منهم، أن الثروة نفسها خلقت من اجل اإلنسان ،والتربير يف ذلك ،وكرامته
واالقتصادي  Fisherوفيشر  ،Listوليست  ،Smithأدم مسث  ،W.Petyاالقتصادي وليم بيت 

 لنظر إىل اإلنسان كرأس مالوجدوا إن هناك من الدوافع واملربرات اليت تسمح اب ،Marshalمارشال 
Human Capital ، حىت ماركس الذي اعترب يف نظريته )القيمة/ عمل( اإلنسان وما يبذله من قوة عمل

  .هو الذي حيدد قيمة اإلنتاج
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( Lobourد ذلك جاء االقتصادي كوب/ دوكالص الذي اعترب العنصر البشري ممثاًل ابلعمل ) وبع
وقد اثبت  Production Functionالعنصرين احلامسني لدالة اإلنتاج إضافة إىل عنصر راس املال مها 

 .Q=F( K، Lه الكمي ) ذلك رايضياً بنموذج
أذن ال ضري هناك يف اعتبار البشر مبثابة )راس املال( سواء من وجهة النظر اجملردة أو الرايضية.. وعلى 

(( أرقى أنواع Human Investmentهذا األساس اعترب الفكر االقتصادي أن االستثمار البشري ))
 . Economic Growthاالستثمار لدوره الفاعل يف حتقيق النمو االقتصادي 

واحلقيقة أن هذه األمهية البالغة للعنصر البشري وما متتلكه من طاقات خالقة البد أن تدعو إىل 
يف عملية التنمية  ضرورة اعتبار راس املال البشري كعامل مكمل لراس املال املادي ال يقل عنه أمهية

االقتصادية واالجتماعية، ومن هذا املنطلق أصبحت عملية التوسع االقتصادي حتتاج إىل راس مال مادي 
وراس مال بشري ويوجد ارتباط واضح بني هذين الرأمساليني )املادي والبشري(، ابعتبارمها يشكالن وحدة 

يث ال ميكن لنا فصل أحدمها عن األخر والبد من متكاملة يف رفع واتئر التنمية االقتصادية إىل أمام. حب
 خلق حالة متوازنة بني راس املال املادي وراس املال البشري لغرض حتقيق أعلى درجات النمو االقتصادي. 
أن عالقة التوازن واالتساق بني هذين املتغريين قد حتققت ابلنسبة للبلدان املتقدمة صناعيًا وذلك 

ى اإلنتاج، وقد تشكلت عالقة إجيابية بني راس املال املادي والبشري، حيث بسبب التطور التارخيي لقو 
متكنت هذه الدول ولكل مرحلة من مراحل التطور الصناعي والتقين من خلق الكوادر املناسبة من حيث 

 املهارة واملعرفة الستيعاب متطلبات التكنولوجيا لتلك املرحلة. 
لت تعاين من مشكلة عدم التوازن واالتساق بني راس املال املادي إما ابلنسبة للبلدان النامية فهي الزا

وراس املال البشري، بل جند يف اغلب البلدان النامية هناك فجوة كبرية بني هذين املتغريين. وأصبحت هذه 
الفجوة تشكل أحد األسباب الرئيسية يف إعاقة عملية التنمية االقتصادية واخنفاض معدالت اإلنتاج 

ة، مما أفضى ابلتايل إىل زايدة اهلوة بينها وبني البلدان املتقدمة صناعياً.. وأبعتقادان أن ذلك انتج واإلنتاجي
من إمهال اغلب االقتصاديني للعامل اإلنساين ودوره يف النمو والرتكيز على راس املال املادي فقط ولغاية 

اإلنساين ودوره يف النمو. وبدأت النصف األول من القرن العشرين حيث بدأ االهتمام جمددًا ابلعامل 
احلساابت االقتصادية تتباين يف وجهات نظرها حول هل أن التعليم )استهالك أم استثمار( واحلقيقة ال 
ميكن القول أن كل التعليم ويف كل زمان ومكان هو استثمار فقط أو استهالك فقط، بل هو يف الواقع 

الزمان واملكان. فهو من انحية سلعة استهالكية خاصة  ار واستهالك وأبمهية نسبية خمتلفة حسب استثم
Private Good  الن اإلنسان يطلب التعليم لذاته ألنه يتمتع مبا يوفر له التعليم من معرفة. ومن جانب

أخر يعد التعليم سلعة استهالكية عامة الن الدولة تقرر أن ينفق جزء من دخلها على التعليم يف ضوء ما 
دولية... والتعليم هو استثمار أيضا الن الناس ال يستثمرون يف أنفسهم أو أن الدولة هي تفرضه القوانني ال

اليت تقوم بذلك بداًل عنهم... ويف هذه احلالة فان جعل التعليم سلعة استهالكية أو استثمارية له أتثري كبري 
نفقات املخصصة له ميكن أن على القرار السياسي يف الدولة. فإذا اعد التعليم استهالكًا فهذا يعين أن ال

ختفض يف حالة األزمات االقتصادية دون أن يكون هلذا التخفيض اثر على االقتصاد يف املدى البعيد. وإذا 
اعد التعليم استثماراً فأن ذلك يعين زايدة األنفاق على التعليم ألنه ميكن أن يؤثر بدرجة كبرية على النمو 

 االقتصادي يف املدى البعيد. 
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 : االستثمار يف التعليم: ثانيًا
ومن هنا تربز أمامنا أمهية االستثمار يف التعليم وخاصة ابلنسبة للبلدان النامية اليت أمهلت هذا اجلانب 
فرتات طويلة من عمرها وألسباب عديدة نذكر منها ابلدرجة األساس ما عانته من نري االستعمار وظروف 

اسي والتبعية االقتصادية. أضف إىل ذلك أن هذه البلدان مل التخلف واجلهل واملرض وعدم االستقرار السي
متر مبراحل التطور التارخيي التدرجيي لقوى اإلنتاج كما مرت هبا البلدان املتقدمة صناعياً، كما أن الظروف 
املوضوعية والذاتية هي األخرى خمالفة ملا هو عليه يف البلدان املتقدمة صناعيًا من حيث تطور وسائل 

ج وقوة العمل والعالقة اليت تربطهما.. وإذا ما علمنا أن االجتاه يف اجملتمعات املعاصرة اليوم يهدف اإلنتا 
إىل ربط تفكري اإلنسان وجمتمعه وحياته بثورة ))العلم والتكنولوجيا(( اليت تشق طريقها أالن يف اجملتمعات 

جة فيه جبانبها )املادي والبشري( اإلنسانية. كما أن بناء اجملتمع اجلديد يتطلب تعبئة القوى املنت
واستخدامها ابلشكل األمثل كي تتحقق عملية النمو االقتصادي.. لذلك أصبحت متثل قضية االستثمار 
يف التعليم وربطها مبتطلبات التنمية االقتصادية يف اجملتمع حمل الصدارة يف التفكري التنموي وأضحت من 

ملية الضرورية لتحريك وصقل وتنمية القدرات البشرية يف جوانبها أهم القضااي وأكثرها احلاحًا بوصفها الع
العلمية أو العملية والفنية والسلوكية، فهي وسيلة تعليمية متد اإلنسان مبعارف ومعلومات ومبادئ 
وفلسفات تزيد من طاقته على العمل واإلنتاج، والعملية التعليمية هي ايضًا وسيلة فنية متنحه خربات 

ات ذاتية تعبد صقل قدراته العقلية ومهاراته اليدوية.. إضافة إىل كوهنا وسيلة سلوكية نعيد إضافية ومهار 
تشكيل سلوكه وتصرفاته املادية واألدبية ومتنحه الفرصة إلعادة النظر يف سلوكه الوظيفي واالجتماعي، فهي 

  أذن عملية ضخمة إلعادة تشكيل اإلنسان على نطاق واسع وعلى حنو اكثر إجيابية.
وعلى هذا األساس يصبح االستثمار يف التعليم ضرورة موضوعية ملحة تتطلب جهوداً جبارة جيب أن 

ائمة يف البلدان النامية، خاصة إذا حددان أن العنصر البشري هو من مجلة  تتبناها األنظمة السياسية الق
االستثمار يف التعليم يعد استثمار املتغريات األساسية اليت تؤثر يف اإلنتاجية، بل هو العنصر احلاسم فيها. و 

إنتاجي بل صناعة إنتاجية ابلدرجة األوىل ولكن بصورة غري مباشرة، وعليه اصبح إنتاج املعرفة والعلوم يف 
البلدان املتقدمة صناعة حقيقة )بقدر ما تنسجم مادته مع مستلزمات النمو( وهلذا اصبح األنفاق على 

 اعل يف عملية النمو والتطور االقتصادي. التعليم يعد استثماراً يؤثر بشكل ف

 ثالثًا: اإلطار النظري لفلسفة نظام التعليم األهلي يف العراق: 
أن تنمية املوارد البشرية وسبل التعامل معها وتشخيص معضالهتا وإجياد السياسات الالزمة ملعاجلتها 

لدولة.. ففي النظام الرأمسايل، أن يرتبط بشكل أو أبخر بفلسفة وأيدلوجية النظام السياسي واالجتماعي ل
مشكالت العمل والنشاط االقتصادي وعناصر اإلنتاج جبانبها )املادي والبشري( والسياسات التعليمية اليت 

 حتدد اجتاهات تلك العناصر )كماً ونوعاً( حتسم وحتدد وفق فلسفة وأيدلوجية ذلك النظام. 
قد إىل وجود فلسفة او أيدلوجية واضحة تعتمد يف حل إما يف الدول النامية، فال زالت هذه الدول تفت

املشاكل واملعضالت االقتصادية واالجتماعية وابلذات حتديد السياسات املالئمة لتخطيط وتوجيه وتنمية 
املوارد البشرية ضمن إطار سياسة تعليمية تنسجم ومتطلبات وظروف هذه البلدان ومرحلة التطور 

ر هبا.... ومبا أن تنمية املوارد البشرية هو هدف ميكن الوصول أليه عرب االقتصادي واالجتماعي اليت مت
سلسلة من القرارات واإلجراءات والسياسات اخلاصة ابالستثمار البشري الذي حيدده ويساهم به بشكل 
فاعل )نظام التعليم( ومنط اإلنتاج السائد يف اجملتمع. لذلك تربز يف هذه البلدان ضرورة وجود فلسفة 
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لوجية تؤطر عملية تنمية وتوجيه املوارد البشرية وإجياد نظم وأسس للعمل تبقى مستقرة ومالئمة وأيد
 ومنسجمة وطبيعة التطور التارخيي واالجتماعي هلذه البلدان. 

ووفقًا هلذه املنطلقات النظرية، فقد تباينت وجهات نظر االقتصاديني حول مضمون وأبعاد عملية 
مسايل دعا بعض االقتصاديني ومنهم " فريدمان" إىل عدم تدخل الدولة يف متويل التعليم. ففي النظام الرأ

وتوجيه املؤسسات التعليمية وتغطية كلفها عن طريق فرض األجور املناسبة، كما دعا إىل تغطية كلفة 
لذلك  التعليم املهين من قبل املستفيدين منه على أساس أن العائد من االستثمار البشري يعد مرتفع نسبياً،

فأن متويل التعليم جيب أن يكون عن طريق منح القروض اليت يعاد تسديدها للجهة الدائنة، وذلك 
ابستقطاع نسبة حمددة من دخل الفرد املقرتض املتوقع يف املستقبل، علمًا ان هذه الفلسفة قائمة اساساً 

 أرابح فردية طائلة.  على ترسيخ مبدأ امللكية اخلاصة وتعميق التفاوت الطبقي إضافة إىل حتقيق
ويف الواقع ان هذه النظرة الفلسفية للتعليم مل تلق القبول الواسع بني االقتصاديني يف البلدان النامية، 
حيث ان التعليم يوفر يف اغلب هذه البلدان جماانً من قبل الدولة. ال بسبب كونه ضرورايً أو حقًا انسانياً 

ن جمتمع إىل أخر، فالتعليم اجملاين هو جزء من سياسة فحسب، ولكن ألسباب عديدة أخرى ختتلف م
وفلسفة وأيدلوجية النظام السياسي واالجتماعي السائد يف الدولة النامية اليت تستهدف ابألساس منع 

املستوى املعيشي لألفراد واالستمرار يف سياسة دعم دخول األفراد من قبل الدولة. وعلى هذا  اخنفاض
دم جماانً ألنه لو كان مأجوراً ألصبحت هذه األجور مبثابة كلف اقتصادية تفرض األساس اصبح التعليم يق

 على دخول العوائل وابلتايل تؤثر سلباً على مستوى الدخل احلقيقي هلا. 
إما على مستوى العراق، فأن االجتاهات األساسية اليت حددهتا سرتاتيجيات تنمية املوارد البشرية 

تنطلق من مبدأ أساسي، هو أن العنصر البشري يعد )غاية ووسيلة يف عملية خالل العقود املاضية، كانت 
التنمية والبناء( يف آن واحد، وقد جتلت املالمح النظرية هلذه الفلسفة ضمن اإلطار العام للخطط التنموية 

ق اليت أعدت ونفذت خالل فرتة السبعينيات والثمانينات من القرن املاضي واليت من خالهلا خطى العرا
خطوات كبرية ومهمة يف جمال االستثمار يف التعليم وحقق قفزات نوعية كبرية يف هذا املضمار، وكانت كل 
هذه اخلطوات تستند على فلسفة واضحة املعامل مدركة ألمهية العنصر البشري وأتهيلية وتعليمه ابلنسبة 

لى خمتلف املستوايت فقد زاد حجم للتنمية. وكان للدولة الدور احلاسم يف توجيه وتوسيع قاعدة التعليم ع
االستثمارات املالية املخصصة هلذا القطاع، مما افضى إىل زايدة عدد اجلامعات واملؤسسات التعليمية 

 واالرتقاء مبستواها كماً ونوعاً خالل تلك الفرتة. 
 ولكن ظروف احلصار االقتصادي )خالل فرتة التسعينات( وانعكاساته السلبية على جممل النشاط

االقتصادي واالجتماعي يف القطر، أفضت إىل ضرورة اعتماد سرتاتيجية جديدة مالئمة لطبيعة املرحلة 
تساهم يف احلد من أاثر احلصار على تنمية املوارد البشرية وابألخص قطاع التعليم... فجاء اعتماد 

 جمال التنمية البشرية. سرتاتيجية تفضي إىل فسح اجملال أمام القطاع اخلاص ان يلعب دوره التارخيي يف 
وكان التعليم األهلي اجلامعي يف احلقيقة أحد منافذ هذه السرتاتيجية الرئيسية ابلشكل والصيغة اليت ال 
تتعارض مع دور الدولة يف توجيه ورقابة اجلامعات األهلية وحتديد سياستها الرتبوية والعلمية وفقًا لفلسفة 

ضعت الدولة منذ هناية عقد الثمانينات خطة اسرتشادية للقطاع اخلاص الدولة واجتاهاهتا الرئيسية.. وهلذا و 
حددت مبوجبها التعليمات والضوابط والسياسات التشجيعية اليت تبنتها الدولة آنذاك لتشجيع 
االستثمارات اخلاصة يف جمال استحداث الكليات واجلامعات األهلية... واحلقيقة ان الدولة يف فلسفتها 

من مبدأ أساسي هو ان العالقة بني اجلامعات الرمسية واجلامعات األهلية هي ليست هذه كانت تنطلق 
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عالقة تنافسية بل هي عالقة متكاملة أحدمها مكمل لألخر واعتربت التعليم األهلي أحد الروافد املتممة 
ضرورة وجود أو املكملة للتعليم اجلامعي الرمسي... أن املنطلقات األساسية هلذه الفلسفة كانت تنطلق من 

قطاع خاص ضمن إطار النشاط االقتصادي العام للدولة... ولكن حجم ونوع ومكان هذا النشاط حتدد 
يف ضوء قدرة أجهزة الدولة )القطاع العام( على السيطرة واألشراف واإلدارة وتتحدد وفقًا لتطور وسائل 

النشاط جيب أن يرتبط ابلظروف العلم والتقنية وانعكاساهتا على ذلك النشاط. كما أن حجم ونوع هذا 
املوضوعية والذاتية لتطور اجملتمع.. ومن هنا يتضح بشكل جلي األسباب اليت جعلت الدولة أن تسعى 
لتكوين تعليم جامعي أهلي مبستوى عايل من القدرة والكفاءة.. ويف ضوء ارتفاع واتئر النمو والتطور 

طلبا متزايدا لاللتحاق مبراحله املختلفة.. واستجابة هلذا االجتماعي يف العراق بدا النظام التعليمي يواجه 
( السماح بتأسيس جامعات وكليات أهلية.. وابلرغم من حمدودية هذا القرار 0127الطلب تقرر يف عام)

يف السنوات األوىل، أال انه أشر حالة جديدة وخمتلفة جذرايً عن السياقات املتبعة سابقًا يف العراق، واليت 
يم فيها رمسيًا حصراً. وقد جاء هذا التوجه لتلبية الطلب اإلضايف على التعليم العايل وكونه يكون التعل

يشمل التعليم اجلامعي فقط. مما جعل أتثريه على جممل النظام التعليمي كبريًا وحددت العالقة بني هذا 
البحث العلمي، حيث بلغ النوع من التعليم والتعليم اجلامعي يف العراق من خالل وزارة التعليم العايل و 
%( ابملقارنة مع طلبة 37جمموع الطلبة يف الكليات األهلية يف السنوات األخرية ميثل حوايل نسبة )

الكليات احلكومية، وعلى هذا األساس أوجد التعليم األهلي كي يسهم مع التعليم الرمسي يف عملية التنمية 
س السليب. وعلى أساس العالقة والتعايش الصميمي بني البشرية وعلى أساس التنافس اإلجيايب وليس التناف

 القطاعني، الن فلسفة اهلدف هي واحدة ومتحدة وغري جمزءة. 
ووفقًا هلذه الفلسفة يتوجب على التعليم الرمسي ان يدعم التعليم األهلي ويسانده ويسهل مهمته ويف 

التارخيي الذي جيب ان يلعبه القطاع  مجيع اجملاالت ألنه جزء منه ومكمل ملهمته وساند له وجيسد الدور
اخلاص يف اجملتمع. ويف حالة عدم ممارسة هذا الدعم فأن املؤسسة الرمسية تكون قد عجزت يف فهم فلسفة 
التعليم األهلي واالسس اليت على أساسها انبثق هذا التعليم. ومن خالل جتربتنا اخلاصة جند ان املؤسسات 

 فلسفة التعليم األهلي الهنا صاحبة املصلحة احلقيقية يف إجناح هذه التجزئة. التعليمية األهلية ندرك متاماً 

 رابعًا: مشكالت التعليم اجلامعي األهلي وسبل معاجلتها: 
 املشكالت:  

تعد اجلامعات والكليات األهلية، أحد روافد النشاط اخلاص اليت ينصب نشاطها العلمي والرتبوي 
لتنمية جبوانبها االقتصادية واالجتماعية، ذلك أن الكليات األهلية، هي وهياكلها التنظيمية يف جماالت ا

إحدى مؤسسات التعليم العايل اليت تقع عليها مسؤولية وواجبات مهمة حاليًا يف جمال إعداد وخلق 
 الكوادر الوظيفية والعلمية املتخصصة القادرة على قيادة األنشطة اإلنتاجية املختلفة يف اجملتمع. 

املسؤولية تفرض عليها ان تكون مبستوى علمي وثقايف وتنظيمي يؤهلها إىل ان تتنوع يف ان هذه 
أهدافها وأنشطتها العلمية والرتبوية مبا يفضي إىل خلق كوادر متخصصة يف خمتلف األنشطة االقتصادية، 

جني واإلقبال هذا إذا أخذان بنظر االعتبار التزايد السريع يف حجم التعليم الثانوي من حيث عدد املتخر 
 املتزايد من قبل الطلبة على هذه الكليات. 

مما تقدم يتضح ضخامة املشكلة أو املشكالت اليت تواجه مؤسسات التعليم األهلي، حيث انه يف ظل 
التطور الكمي والنوعي هلذه املؤسسات، البد وان تربز بعض املردودات السلبية واملشكالت اليت تواجه 
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ليت قد تعيق حركة منوه وكفاءة أداءه اإلنتاجي )الرتبوي والعلمي( وتوفري الظروف هذا الوليد )البكر( وا
  -اإلجيابية السليمة للعملية الرتبوية. من أهم هذه املشكالت هي:

نقص الكادر التدريسي يف كثري من االختصاصات وعدم استقراره سنوايً، حيث أصبحت تشكل  .0
ها بعض جلامعات العربية يف دول اجلوار واجلامعات اخلليجية عوامل االمتيازات واالغراءات املادية اليت متنح

جذب مهمة ورئيسة ألغلب األساتذة والتدريسيني من ذوي االختصاصات العلمية واهلندسية واإلدارية 
واحملاسبية املطلوبة ابستمرار لسد حاجة األقسام العلمية للكليات األهلية، نتيجة لذلك اضطرت بعض 

ية إىل غلق بعض األقسام العلمية لعدم توفر الكادر التدريسي من ذوي األلقاب العلمية الكليات األهل
 الالزمة الستمرار عمل هذه األقسام حسب شروط وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. 

اغلب الكليات واجلامعات األهلية ال متتلك أبنية )مملوكة( والبناايت اليت تشغلها حاليًا غري مناسبة  .3
هنا مل تصمم كأبنية جامعية تتناسب مع التطور الكمي والنوعي هلذه الكليات لذلك أصبحت اغلب أل

الكليات األهلية تعاين من نقص مستدمي يف جمال ختصيص القاعات الدراسية واملرافق اإلدارية الذي ال 
 يتناسب املوجود منها حالياً مع األعداد املتزايدة للطلبة. 

يزات امللحقة هبا يف بعض األقسام للكليات األهلية، وقد كان ذلك نتيجة نقص املختربات والتجه .3
طبيعية حلجم األضرار وعمليات النهب والسرقة اليت تعرضت هلا بعض الكليات األهلية أسوة مبؤسسات 
الدولة األخرى، حيث ان املوقف املايل لبعض الكليات األهلية مل يسمح بتعويض وإعادة شراء هذه 

ضف إىل ذلك ان الكليات األهلية مل تشمل ابملنحة املالية والتعويضات اليت حصلت عليها التجهيزات أ
ادة أعمار أبنيتها املتضررة وجتهيز  اجلامعات الرمسية... لذلك اعتمدت بعض الكليات األهلية على إع

على ميزانية هذه الكليات  خمترباهتا من املواد املسروقة على إمكاانهتا الذاتية مما شكل ذلك عبئاً مالياً ثقيالً 
 يف ظل إمكاانهتا املالية احملددة. 

عدم االستقرار يف سياسة القبول يف اجلامعات والكليات األهلية سنوايً... ويرجع سبب ذلك إىل  .9
عدم حتديد أهداف كمية ونوعية للتعليم اجلامعي األهلي عندما تعد وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

اجلامعات الرمسية سنوايً... لذلك يف ضوء عدم التنسيق والتعاون املسبق يف هذا اجملال خطة القبول يف 
تعاين الكليات واجلامعات األهلية من اخنفاض نسب القبول سنواًي وحتقق خططها السنوية يف القبول 

هتا املالية نسب احنراف كبرية جداً، مما يفضي إىل حتقيق فاقد بشري كمي يؤثر سلبًا على مؤشرات ميزانيا
التخمينية السنوية وابلتايل حيول ذلك دون حتقيق أهدافها املالية واملادية والرتبوية احملددة سنواًي يف هذه 
اخلطط... واحلقيقة ان هذا الفاقد البشري املتحقق نتيجة اخنفاض نسب القبول يؤدي ابلنتيجة إىل عدم 

اقتصادي وكذلك عدم استغالل املصادر التعليمية استغالل الطاقات املتاحة يف الكليات األهلية بشكل 
املتوفرة يف البيئة احمللية أو ابستخدام وسائل وأدوات تعليمية ابهضة الثمن نسبة للوسائل املتاحة مما يفضي 
ابلتايل إىل ارتفاع كلفة التعليم اجلامعي األهلي من خالل زايدة نسبة )األجور الدراسية( اليت حتددها الكلية 

 . األهلية
 الوسائل واإلجراءات املقرتحة ملعاجلة املشكالت:  

بغية االرتقاء مبؤسسات التعليم اجلامعي األهلي وجتاوز املشكالت اليت يعاين منها نقرتح الوسائل 
  -واإلجراءات اآلتية:
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نقرتح ضرورة إجراء دراسات اقتصادية لقياس كفاءة أداء النشاط التعليمي للكليات األهلية على  .0
القطر، وحتديد مؤشرات األداء الفعلية هلذه الكليات )أي حتديد معايري معينة( تقاس على ضوئها  مستوى 

 كفاءة أداء الكليات األهلية يف اجملال الرتبوي والعلمي. 
ضرورة تقدمي التسهيالت والدعم املادي والعلمي والفين للكليات األهلية ومشوهلا بوسائل الدعم  .3

 مها وزارة التعليم العايل إىل الكليات الرمسية. أبشكاله املختلفة اليت تقد
العمل على دراسة إمكانية استقدام كوادر تدريسية من اجلامعات الرمسية يف بعض االختصاصات  .3

العلمية النادرة واملتميزة ورفدها للكليات األهلية لتدعيم مسرية رفع املستوايت النوعية لطاقات الكليات 
 األهلية. 

تدريسية عامة واملدرسيني املساعدين بشكل خاص على التقدم واإلنتاج يف جمال تشجيع الكوادر ال .9
 اصة هبؤالء الكوادر دون املساس مبوضوعيتها ودقتها.  راءات الرتقية العلمية اخل البحث العلمي واختزال إج

العمل على زايدة نسبة االكتتاب يف بعض الكليات األهلية هبدف االستثمار والتوسع يف جمال  .5
ألبنية وزايدة حجم راس املال التشغيلي وذلك ملواكبة التطور والتوسع وحتقيق أهداف املؤسسة التعليمية ا

األهلية، سواء يف جمال األبنية واإلنشاءات أو يف جمال توفري التجهيزات واملستلزمات األخرى الالزمة 
 للعملية الرتبوية. 

ة اختيار املفردات واملناهج الدراسية مبا يتناسب ضرورة إعطاء الكليات األهلية االستقاللية يف حري .6
وخصوصية هذه الكليات والتطور العلمي والنوعي فيها وعدم تقيدها يف السياقات املعمول هبا ابلكليات 

 الرمسية املناظرة. 
من املتعارف عليه ان الطلبة ميثلون املدخالت األساسية للعملية الرتبوية يف الكليات األهلية، ويف  .7

الوقت حجم املخرجات الرئيسية اليت متثل اهلدف األول للتعليم اجلامعي األهلي.. لذا نقرتح تكثيف نفس 
اجلهود الرتبوية والعلمية يف جمال التعليم الثانوي من خالل إعادة النظر يف املناهج العلمية والرتبوية وطرق 

 والرتبوي للطالب يف املرحلة الثانوية. التدريس وإجياد الوسائل واإلجراءات الالزمة لرفع املستوى العلمي 
نقرتح استحداث وحدات متخصصة داخل الكليات األهلية، تعين أبعداد الدراسات والبحوث عن  .2

واقع الطلبة )تربوايً واجتماعياً( ومعرفة األسباب اليت تدفع البعض منهم حنو التسرب وعدم االلتزام ابلدوام 
ألسس واإلجراءات اليت ميكن ان تقلل من نسب التسرب بغية للخروج مبؤشرات على ضوئها ميكن وضع ا

االستفادة منها يف الكليات األخرى. وال ننسى هنا ضرورة إعادة تفعيل دور األشراف الرتبوي يف الكلية 
 األهلية لتشخيص أسباب هذه الظاهرة واحلد منها. 

قها ألهدافها ومناقشة مسرية اغلب الكليات األهلية التعقد مؤمتر سنوي تقوميي ملناقشة مدى حتقي .1
الكلية خالل عام وخطة العمل للعام القادم... لذلك نقرتح االستمرار سنواًي يف عقد مثل هذه املؤمترات 
على مستوى الكليات واجلامعات األهلية يف القطر ملناقشة خطط عمل هذه الكليات من انحية األهداف 

 سبل الالزمة ملعاجلتها. واملعوقات اليت تواجهها واقرتاح السياسات وال

 خامسًا: األسس املعتمدة لتحديد سياسة األجور يف الكليات األهلية: 
ان الكلية األهلية بشكل عام هي مشروع تربوي خدمي يستهدف املنفعة العامة للمجتمع وليس الربح 

نواًي مل يكن املادي، لذلك فان األسس اليت تعتمدها إدارة هذه الكليات يف ختطيط األجور الدراسية س
قائماً اساساً على قاعدة الربط بني العرض والطلب على هذه اخلدمة وحتقيق أقصى ربح ممكن. وكذلك مل 
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حتدد األجور وفق طريقة التقديرات االرجتالية، وإمنا يعتمد يف حتديد احلد األدىن لألجور على مبدأ حتقيق 
هة والظرف االقتصادي واالجتماعي للطلبة من جهة املوازنة واالتساق الوثيق بني ظرف الكلية املايل من ج

أخرى، وابلشكل الذي خيفف العبء عن كاهل الطلبة اخذين بنظر االعتبار ان امللتحقني ابلكليات 
األهلية هم من الطبقات املتوسطة وليس كلهم من ذوي الدخول العالية. واحلقيقة ان هذا املبدأ يناقش 

الس الكليات قبل حتديد األجور الدراسية سنوايً، وعليه فأن ويدرس بدقة وبشكل مفصل من قبل جم
  -سياسة حتديد األجور تعتمد األسس التالية:

األجور الدراسية للطلبة متثل املصدر الرئيسي إليرادات الكليات األهلية سيما وان هذه الكليات  .0
ممول أو مساهم فيها، لذلك متول ذاتياً ولن تتلقى أي دعم مايل خارجي من جهة رمسية ومل يكن هناك أي 

فأن األجور الدراسية تعد املورد املايل الوحيد وهي تغطي معظم النفقات والفقرات اليت تتكون منها امليزانية 
%( من فقرات امليزانية ألغلب 71التخمينية السنوية وخاصة فقرة األجور والرواتب اليت تشكل اكثر من )

 الكليات األهلية. 
طرأت على مستوايت األجور والرواتب للتدريسيني وأساتذة اجلامعات الرمسية قد ان التغريات اليت  .3

أفضت إىل حدوث فجوة واسعة بينها وبني مستوايت أجور أساتذة الكليات األهلية وقد أملت الضرورة 
ملا إىل سد هذه الفجوة وأجراء املوازنة واالتساق املمكن بينهما عن طريق زايدة نسبة األجور الدراسية )طا

هي املصدر الوحيد خللق هذه املوازنة( وقد سامهت هذه املعاجلة إىل حد ما يف عدم تسرب التدريسيني 
 واستقرار الكادر التدريسي وجذب االختصاصات اجليدة للكليات األهلية من داخل وخارج القطر. 

يف خلق وتطوير  ان زايدة حجم األنفاق االستثماري يف الكليات األهلية والتوسع اجلديد واملستمر .3
أنشطتها املختلفة واملتمثل ابستحداث األقسام العلمية اجلديدة وبناء املرافق اخلدمية واإلدارية واإلنشائية 
والقاعات الدراسية واملختربات العلمية وتوفري املستلزمات األساسية الالزمة لسري العملية الرتبوية وضمان 

ظيفية ميلي عليها بشكل أو آبخر رفع نسبة األجور الدراسية استمرارها وتعني املالكات التدريسية والو 
 سنوايً. 

ان ارتفاع أجور الدراسة سنوية مرتبط ابلتغريات االقتصادية اليت مير هبا البلد، خاصة اذا علمنا أن  .9
عدم استقرار األسعار يكون له أتثري ابرز وواضح على األجور الدراسية. وتبقى املعادلة هنا صعبة 

فكيف تستطيع إدارة الكلية أن حتقق حالة من التوازن بني رفع األجور ودخل عائلة الطالب ؟  التحقيق.
هذا األمر يف احلقيقة ينبغي أن يرتك إىل إدارة الكليات األهلية لدراسته بعناية ودقة خللق حالة من التوازن 

 املطلوبة. 
ال تتجاوز  3119/3115ذا العام أن نسبة التغري يف األجور الدراسية جلميع الكليات األهلية هل .5

%( وهي النسبة اليت تقع ضمن إطار النظرة الشمولية وتوجيهات وزارة التعليم العايل والبحث 35نسبة الـ)
العلمي، وذلك لزايدة فرص التوسع يف قبول الطلبة واستيعاب الفائض منهم وتقليل العبء على اجلامعات 

 الرمسية. 
ان يشار أليها يف هذا اجملال، ان احلد األعلى لألجور الدراسية السائد  ومن األمور املهمة اليت ينبغي .6

حاليًا يف الكليات األهلية وأبدق االختصاصات العلمية بعكس ان الكلفة احلقيقية للتعليم العايل ابلنسبة 
د من للطالب يف العراق تعد منخفضة جدًا مقارنة أبجور اجلامعات األهلية يف الدول اجملاورة، وكذلك تع

 أدىن مستوايت األجور الدراسية يف املنطقة واجلامعات العالية. 
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ورغم كل ما ورد أعاله، فأن إدارة الكليات األهلية على فهم ودراية واضحة للظرف االقتصادي  .7
واالجتماعي الراهن الذي مير به البلد يف هذه املرحلة لذلك فقد اعتمدت بعض السياسات واإلجراءات 

  -ء األجور الدراسية على الطالب منها:اليت ختفف من عب
 العمل مببدأ تقسيط األجور الدراسية ملساعدة الوضع املايل للطلبة.  .أ 
تشكيل صندوق التكامل االجتماعي يف الكليات ملساعدة الطلبة غري القادرين على دفع  .ب 

 األقساط. 
احل الدراسية من األقساط اعتماد مبدأ إعفاء الطلبة املتفوقني يف االمتحاانت النهائية جلميع املر  .ج 

 السنوية. 

 سادسًا: التحديات اليت تواجه التعليم اجلامعي األهلي: 
اعتادت اجلامعات العراقية منذ زمن بعيد ان تستقبل وخترج آالف من اخلرجيني من املؤهلني 

كات من ابالختصاصات العلمية واإلنسانية واالجتماعية املتنوعة وعملت على رفد اجملتمع ونفسها ابملال 
محلة الشهادات العليا.. لكن يف العقد األخري من القرن املاضي شهد العامل تطورات تكنولوجية وعلمية 
أبجتاهات خمتلفة )إلكرتونية منها واتصاالتية ومعلوماتية وهندسية( أصبح مبوجبها راس املال البشري املعريف 

ليم العايل مبا فيه )األهلي( حتدايت جديدة أهم مكون للثروة.. لذلك فقد فرضت هذه التغريات على التع
فضاًل عن التحدايت اليت كان يواجهها سابقاً. وإذا كان العراق ال خيتلف عن ابقي دول العامل يف مواجهته 

  -هلذه التحدايت أال ان أتثرياهتا عليه اكثر حدة ويظهر ذلك بشكل واضح من خالل املؤشرات التالية:
 لبة: داد الط زايد إع اواًل: ت

لقد تزايدت إعداد الطلبة يف السنوات األخرية مبعدالت كبرية، حيث تشري إحصاءات )منظمة  
اليونسكو(، ان معدل تزايد الطلبة يف اجلامعات العراقية )الرمسية واألهلية( ابتداًء منذ منتصف التسعينات 

ن عدد أعضاء اهليئات التدريسية بلغ أعلى معدل مقارنة ابملعدالت املتحققة يف الدول اجملاورة.... ومع ا
هو اآلخر قد تزايد، لكن نسبة عدد التدريسيني مبرتبة األستاذ إىل عدد الطلبة ال تزال حىت دون مستواها 
يف دول العامل الثالث، وإذا كانت مسة اجملتمعات أالن هي كوهنا جمتمعات معرفة، فأن حاجة سوق العمل 

اجلامعية، مما يعين ذلك زايدة يف إعداد الطلبة امللتحقني أو الراغبني تتوجه اكثر فأكثر إىل محلة الشهادات 
يف االلتحاق ابلتعليم العايل بشقيه )الرمسي واألهلي(، وهي ليست زايدة كمية عامة فحسب وإمنا ذات 
اجتاه نوعي جنمت عن التخصصات اجلديدة أو عن اإلضافة التكنولوجية للتخصصات األخرى، ومع هذا 

ضافة يف االختصاصات وتزايد اإلقبال عليها تربز مشكلة توفر التدريسيني من ذوي التنوع واإل
 االختصاصات ومحلة األلقاب العلمية ما سيقود إىل اخنفاض نسبة التدريسيني إىل الطالب مرة أخرى. 

 اثنياً: الكلفة االقتصادية للتعليم: 
ى صعيد األنفاق وتعترب نسبة األنفاق على يواجه التعليم العايل بشكل عام )الرمسي واألهلي( أزمة عل

التعليم عموماً قياساً إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف العراق وغريه من األقطار العربية هو األعلى من بني مجيع 
دول العامل، وان نسبة األنفاق على التعليم العايل قياسًا إىل مجيع مراحل التعليم يف الوطن العريب هي من 

ية ولرمبا األعلى من بني مجيع الدول العربية كما يشري ذلك تقرير، )الربانمج اإلمنائي لألمم النسب العال
املتحدة يف التسعينات(.... لذلك فأن التحدي الذي يواجه لتعليم العايل يف العراق يف ظل هذه التغريات 

م العايل والكلفة املتزايدة هلذا العلمية والتكنولوجية هو يف موازنة املعادلة بني الطلب املتزايد على التعلي
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التعليم يف ظل وضع اقتصادي قاسي يعاين منه االقتصاد العراقي املدمرة قاعدته اإلنتاجية يف ظل هذه 
الظروف، ويف نفس الوقت ينبغي ان تتحقق هذه املعادلة ضمن قيد أو إطار حتسني نوعية هذا التعليم 

 وضمان جودته. 
 اثلثاً: عوملة التعليم: 

ت ظاهرة العوملة إىل زايدة حدة نزف العقول، ملا توفره اجملتمعات املتقدمة من إمكاانت للبحث أد 
العلمي وفرص للعمل يف التخصصات اجلديدة، ولكن الشيء اجلديد الذي بدأ يظهر إىل الوجود وبشكل 

عات أو فروعاً حتداًي للجامعات لوطنية هو تلك الدعوة لفتح الباب أمام اجلامعات األجنبية لتؤسس جام
هلا يف الدول النامية ومنافسة اجلامعات الوطنية، كل ذلك حتت شعار " حترير السوق " وقدرة اجلامعات يف 
الدول املتقدمة على توفري املهارات والتخصصات العلمية اليت يتطلبها ))حترير السوق((.. هذا التحدي 

 الوطن العرب مبجمله يعد حتدي خطري ما مل تطور الذي تواجهه اجلامعات العربية ونظام التعليم العايل يف
اجلامعات العربية إمكاانهتا وتزيد من كفاءاهتا ونوعية الدراسة فيها، فأهنا مهددة بغزو اجلامعات األجنبية 
هلا يف عقر دارها... وهكذا بتوسع مفهوم اجلامعات األهلية مستقباًل ال ليقتصر على الوطنية منها 

 هلا اجلامعات األجنبية وفروعها يف بلدان أخرى غري بلداهنا.  فحسب وإمنا قد يضاف
  -رابعاً: أمناط التعليم اجلامعي اجلديدة:

أفرزت التوجيهات اجلديدة يف ظل التطورات التكنولوجية والسيما تكنولوجيا املعلومات، طروحات عن 
جديدة، فهناك اجلامعة اإللكرتونية إمكانية زايدة فاعلية وكفاءة التعليم العايل ابتباع وسائل تكنولوجية 

واجلامعة االفرتاضية والتعليم عن بعد إلكرتونيًا والتوئمة بني اجلامعات.. وتستند كل هذه املفاهيم على 
قدرات شبكة االنرتنيت والرباجميات املتطورة... وابلرغم من ان هذه األساليب احلديثة يف التعليم قادرة على 

الطلبة وتنوع االختصاصات واخنفاض نسبة األستاذ إىل الطالب إضافة إىل أهنا جتاوز حتدي ازدايد إعداد 
تفتح الباب أمام األستاذ اجلامعي للتواصل مع زمالئه يف الوطن العريب والعامل.. لكن هذه األساليب 
بطبيعتها ذات تعقيد تكنولوجي عال يتطلب توفر املالكات املتخصصة هبا فضاًل عن كلفها االقتصادية 

كلفة أدامتها وتطويرها ومتابعة التغري السريع هلا... مث ان هنالك مسألة تربوية يقتضي اإلجابة عليها.. اذا و 
اعتمدان هذا األسلوب أذن ما هو دور األستاذ ؟ وهل ميكن التعويض عنه ابلكامل وهل ميكن االستغناء 

 عن أسلوب احلوار والدرس املباشر ؟ 
اضي وهو )حياكي الواقع وليس الواقع(، مث كيف ميكن تقيم مؤهالت فالطالب هنا أمام أستاذ افرت  

األستاذ املشرف ومؤلف املادة الدراسية، كيف ميكن احلكم على جناح هذه األساليب يف التعليم، ما هي 
املوازنة بني اجلانب التجاري واجلانب الرتبوي.. هذه األسئلة وغريها حتتاج إىل أنظمة لقياس كفاءة األداء 

 ليمات لالعرتاف ابلشهادة والوحدات الدراسية. وتع

 سابعًا: التوصيات:
مل يتعرض الباحث يف هذه الفقرة إىل ذكر التوصيات، حيث ان ما جاء ابحملور اخلاص ابلوسائل 
واإلجراءات املقرتحة ملعاجلة املشكالت... هي مبثابة توصيات فعلية، استندت اصاًل على التحليل 

  منت الدراسة لذلك جتنب الباحث إعادة هذه التوصيات منعاً للتكرار. االقتصادي الذي ورد يف
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 ستاذ الدكتور إبراهيم لليل العال،، مركز الدراسات االقليمية، جامعة الموللاأل

 :اجلذور
، حني أتسست الكلية اجلامعة مببادرة 0163تعود جذور التعليم األهلي احلديث يف العراق إىل سنة 

رية(. ويف الغي اسم الكلية اجلامعة ليحل حمله اسم )اجلامعة املستنص 0162من نقابة املعلمني، ويف سنة 
( اخلاص ابعادة تنظيم اجلامعات لتصبح اجلامعة املستنصرية مؤسسة 013صدر القرار املرقم ) 0179سنة 

 من مؤسسات التعليم الرمسي.

 الواقع:
، إذ أتسست بعض الكليات 0122مل يشهد التعليم األهلي العايل يف العراق اهتماماً كافياً إال يف سنة 

( تسع كليات يرتكز معظمها يف بغداد، وبعض 1) 3113سابق يف نيسان األهلية حىت سقوط النظام ال
أتسست جامعات وكليات  3113احملافظات كنينوى ودايىل واألنبار والبصرة. وبعد التاسع من نيسان 

أهلية منها )جامعة أهل البيت( يف كربالء، والكلية اإلسالمية اجلامعة األهلية يف النجف، وكلية دجلة 
قالت  3115لية.. وقد اصدرت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أعالاًن يف مطلع شباط اجلامعة األه

( املعدل معرتف 03فيه ان الكليات األهلية اليت أتسست مبوجب قانون اجلامعات والكليات األهلية رقم )
قوق واالمتيازات هبا من قبل الوزارة وكذلك يف مجيع احناء التعامل وان خرجيي هذه الكليات يتمتعون ابحل

نفسها اليت يتمتع هبا خرجيو الكليات الرمسية يف اجلامعة العراقية، وان الكليات املعرتف هبا من قبل الوزارة 
( كلية وهي كلية الرتاث اجلامعة األهلية، وكلية املنصور اجلامعة األهلية، وكلية الرافدين اجلامعة 05حاليًا )

هلية، وكلية بغداد للعلوم االقتصادية األهلية اجلامعة وكلية بغداد للصيدلة األهلية وكلية املأمون اجلامعة األ
األهلية وكلية احلدابء اجلامعة األهلية وكلية املعارف اجلامعة األهلية، وكلية الريموك اجلامعة األهلية وجامعة 

يف النجف وكلية مدينة أهل البيت )عليهم السالم( األهلية يف كربالء، وكلية الدراسات اإلنسانية اجلامعة 
 العلم اجلامعة يف الكاظمية املقدسة ببغداد.
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يف حبثنا هذا والذي أنمل يف أن تكون له فائدة، سبق أن قدم كجهد علمي إىل وزارة التعليم العايل 
وابلتعاون مع األستاذين الدكتورين مهدي فاضل العبيدي  3111من آب سنة  31والبحث العلمي يف 
 ( وكما يلي:0الفضلي سيتناول فقط الكليات الوارد أمسها يف املخطط رقم )وجعفر حممد جواد 

 )بغداد( 0122كلية املنصور اجلامعة وأتسست سنة 
 )بغداد( 0122كلية الرتاث اجلامعة وأتسست سنة 

 )بغداد( 0122كلية الرافدين اجلامعة وأتسست سنة 
 )بغداد( 0122كلية املعارف اجلامعة وأتسست سنة 

 )املوصل( 0113دابء اجلامعة وأتسست سنة كلية احل
 )البصرة( 0113كلية شط العرب اجلامعة وأتسست سنة 

 0116كلية الريموك اجلامعة )دايىل( وأتسست سنة 
 0111كلية املأمون اجلامعة )بغداد( وأتسست سنة 

 0116كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة )بغداد( وأتسست سنة 
 علمية:األقسام والتخصصات ال

( تفاصيل األقسام اليت تضمها هذه الكليات ومما يلحظ من املخطط أن هناك تبايناً 3ويف املرفق رقم )
( أقسام بينما 2( أقسام، فعلى سبيل املثال تضم كلية املنصور اجلامعة )2-9يف عدد األقسام يرتاوح بني )

 نرى ان كلية املعارف اجلامعة التضم سوى أربعة أقسام.
من املخطط ان اختصاصات العلوم املالية واإلدارية والقانونية تكاد تكون القاسم املشرتك  كما يتضح

بني الكليات األهلية، حيث أن معظمها ضمت الدارة األعمال واحملاسبة والقانون، هذا فضاًل عن اهتمام 
امًا مع )الثورة الكليات األهلية بعلوم احلاسبات وهندسة الرباجميات وحبوث العمليات وأييت هذا انسج

 ( سنوات. 01املعلوماتية( اليت ابتدأت منذ قرابة )
ومثة مالحظة أخرى وهي ان الكليات األهلية التعطى العلوم الصرفة والطبية والصيدالنية واهلندسية 
اهتمامًا يذكر ويبدو ان ذلك يرجع إىل صعوبة استحداث مثل هذه األقسام ملا تتطلبه من مستلزمات 

 ية وهذا ال يتوفر للكليات األهلية يف الوقت احلاضر.خمتربية وبشر 
 (2املرفق رقم )

 الكليات األهلية يف العراق
 املوقع القسم الكلية ت

 كلية الرتاث اجلامعة 2
 القانون )صباحي ومسائي(

بغداد، املنصور، شارع النقاابت، 
 37039ص.ب: 

 ادارة األعمال
 اللغة االنكليزية

 احملاسبة

 كلية املنصور اجلامعة 0
 علم احلاسبات

 بغداد، ساحة األندلس،
 35111ص.ب:

 هندسة الربجميات
 العلوم التجارية واملصرفية

 ادارة األعمال
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 املوقع القسم الكلية ت
حبوث العلميات )حبوث 

الصف الثاين + نظم 
 املعلومات الصف الثاين(

 دورة أتهيلية

 كلية الرافدين اجلامعة 0

 حبوث العلميات

 516داد، حي املستنصرية، حملة بغ
 ،75زقاق 
 96136ص.ب:

 علوم احلاسبات
 اإلحصاء

 نظم املعلومات احلاسبات
 التسويق

 هندسة الربجميات
 احملاسبة

 دورة أتهيلية

 كلية املأمون اجلامعة 1

 اللغة العربية
رمضان،  09بغداد، االسكان، شارع 

 ،61613ص.ب: 
 0309يد:رمز الرب 

 اللغة االنكليزية
 التاريخ
 اجلغرافية

 العلوم التجارية
 علم احلاسبات

 كلية شط العرب 5

 اللغة العربية
البصرة، حي األندلس، دور اهلندية، 
 تقع يف وسط املدينة يف منطقة املعقل

 البصرة 01ص.ب: 

 اللغة االنكليزية
 التاريخ
 اجلغرافية

 العلوم التجارية
 علم احلاسبات

 كلية املعارف اجلامعة 8
 اللغة العربية

 حمافظة األنبار، الرمادي
 )مركز املدينة(

املصرفية و  العلوم املالية
 )صباحي ومسائي(

 القانون)صبحي ومسائي(

 كلية احلدابء اجلامعة 7

 القانون)صباحي ومسائي(
بغداد، الساحل األيسر خلف قاعة 

 الربيع
 0125ص.ب: 

 العلوم احملاسبية
 العلوم املالية واملصرفية

 علوم احلاسوب
 دورة أتهيلية
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 املوقع القسم الكلية ت

كلية بغداد للعلوم  6
 االقتصادية اجلامعة

 أول عام
بغداد، حي رمضان، االسكان، حملة 

 33الدار  30، زقاق 635
 احلاسبات

 اقتصاد )اثين(
 جتارة )اثين(

 لوم املالية واملصرفية)اثين(الع

 كلية الريموك اجلامعة 9
 اللغة العربية

 دايىل، بعقوبة، تقاطع القدس
 331ص.ب: 

 اللغة االنكليزية
 علوم الرايضيات واحلاسبات
 القانون)صباحي ومسائي(

 
ترتكز يف  % من هذه الكليات51التوزيع اجلغرايف للكليات األهلية نالحظ ان أكثر من من حيث 

بغداد يف حني ان حسن التوزيع يتطلب توزيعها على احملافظات وخباصة تلك اليت تفتقر إىل التعليم 
اجلامعي، ولكن قوة الطلب على هذا النوع من التعليم يف بغداد، وسهولة توفري مستلزماته، جعلته يتوجه 

 هذا التوجه.
ية فيمكن القول أبن التعليم األهلي يف العراق وفيما يتعلق بتطور اعداد الدراسني يف الكليات األهل

شهد تطورًا ملحوظًا ليس من حيث عدد مؤسساته، وامنا من حيث اقبال الطلبة لالخنراط فيه، أو عدد 
( قسمًا علمياً، كذلك مشول بعض الكليات اجلامعة أقسام 92االقسام العلمية اليت وصلت إىل )

( تبني عدد الطالب الدارسني )املوجودين( يف الكليات األهلية 0للدراسات املسائية وأدانه احصائية رقم)
ويتضح من  0112/0111و 0122/0121موزعني حسب السنة والكلية ونسبة النمو السنوي للمدة 

. إذ كان عدد الطلبة 0121ـ  0122هذه االحصائية ان هناك تباين يف اعداد الطلبة املقبولني منذ عام 
( طالباً، لكن العدد أخذ ابالزدايد فوصل خالل العامل 0703هلية ال يتجاوز )املقبولني يف الكليات األ

 ( طالباً وطالبة.01226إىل ) 0111ـ  0112الدراسي 
 0121ـ  0122وهناك احصائية أخرى تتعلق بتطور اعداد التدريسيني يف الكليات األهلية ففي العام 

( تدريسيًا يف 53)ثالث كليات فقط( يزيد عن ) مل يكن عدد التدريسيني العاملني يف الكليات األهلية
( تدريسياً موزعا على تسع كليات وبنسبة منو سنوية 331إىل ) 0111ـ  0112حني وصل عددهم سنة 

% ويدل هذا على ان الكلية األهلية وفرت فرص عمل جديدة للتدريسيني من محلة 201تصل إىل 
 درة الكفاءات العلمية إىل خارج القطر.الشهادات العليا وقد قلل هذا إىل حد ما حاالت ه

 (2احصائية رقم )

 السنة
 12-11 12-17 17-16 21-22 الكلية

 3211 3675 3215 730 الرتاث
 3911 3515 3570 601 املنصور
 3132 3250 3260 360 الرافدين
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 3225 3100 3271 - املأمون
 0510 0963 0791 - شط العرب

 0313 0905 0312 - املعارف
 0502 212 663 - دابءاحل

 0330 171 362 - الريموك
بغداد للعلوم 
 0151 276 560 - االقتصادية
 01226 02611 07695 0703 اجملموع

 %2و6 %96و5 %06 - سنة النمو السنوية
 

 (0املرفق رقم )
 الكليات األهلية

 الرتاث
بغداد 
0122 

 القانون ادارة أعمال اللغة االنكليزية احلاسبة
 مسائي()صباح و 

 املنصور
بغداد 
0122 

دورة 
أتهيل
 ية

نظم 
معلومات 
الصف 

 الثاين

حبوث 
عمليات 
الصف 

 الثاين

حبوث 
 العمليات

ادارة 
 األعمال

للعلوم 
والتجارة 
 واملصرفية

هندسة 
 الرباجميات

علم 
 احلاسبات

 الرافدين
بغداد 
0122 

دورة 
أتهيل
 ية

هندسة  احملاسبة
 التسويق الرباجميات

نظم 
معلومات 

 سباتاحلا
علوم  االحصاء

 احلاسبات
حبوث 
 العمليات

 املأمون
بغداد 
0122 

علم 
 احلاسبات

العلوم 
 التاريخ اجلغرافية التجارية

اللغة 
االنكليز 

 ية
 اللغة العربية

 شط العرب
البصرة 
0122 

 دورة أتهيلية
علم 

احلاسبات 
صباحي 
 ومسائي

 ادارة األعمال اللغة االنكليزية
 القانون

صباحي 
 ومسائي

 وم السياسيةالعل

 املعارف
 0122األنبار

 القانون
 صباحي ومسائي

 العلوم املالية واملصرفية
 اللغة العربية صباحي ومسائي
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 احلدابء
 املوصل
0122 

علم  دورة أتهيلية
 احلاسوب

العلوم املالية 
العلوم  العلوم االدارية واملصرفية

 احملاسبية
 القانون

صباحي 
 ومسائي

بغداد للعلوم 
 االقتصادية

بغداد 
0122 

العلوم املالية 
 واملصرفية )اثين(

 اقتصاد
 أول عام احلاسبات )اثين(

 الريموك
دايىل 
2998 

 القانون
 صباحي ومسائي

علوم الرايضيات 
 اللغة العربية اللغة االنكليزية واحلاسبات

 
ات ، حق طلب أتسيس مجعي03( من قانون اجلامعات والكليات األهلية املرقم 5لقد حصرت املادة )

أو كليات أهلية يف النقاابت املهنية واجلمعيات واملؤسسات اخلاصة ذات النفع العام واملعروفة ابهتمامها 
العلمي أو الثقايف أو الرتبوي، وأن يكون قد مضى على أتسيسها ما ال يقل عن مخس سنوات، كما 

على أن يكونوا من  (1أجازت تقدمي طلب أتسيس جامعة جملموعة من التدريسيني ال يقل عددهم عن )
محلة شهادة الدكتوراه ومبرتبة ال تقل عن أستاذ مساعد من املتخصصني واملهتمني ابلشؤون الرتبوية 

 والتعليم.
ومثة مالحظة حول هذه املادة، وهي ان وضع بعض اجلمعيات والنقاابت املهنية املالية واإلدارية جيعلها 

تيسرت هلا القدرة والرغبة يف أتسيس تعليم أهلي، فان حافز غري قادرة على االطالع هبذه املهمة وإذا ما 
الربح سيكون هو احملرك األساسي لعملها... كما ان التدريسيني ال ميتلكون املال الكايف ومن هنا فاهنم 
سيلجؤون إىل األثرايء لتمويل إنشاء الكليات األهلية وعندئذ سوف ال يكون هؤالء اال واجهة أخرى 

 املال. للجهة صاحبة رأس
% من صايف الوفر السنوي للجامعة أو الكلية 01( من القانون على أن يوزع 32وقد نصت املادة )

%( ان وجدت حافزاً الستثمار أموال كبرية يف قطاع 01على اجلهة املؤسسة، فهل ميكن أن متثل هذه الـ )
ل الكلفة وأبجورعالية، وهو أمر ال التعليم العايل األهلي؟ اجلواب سيكون سلبيًا اال إذا قدمنا تعليمًا قلي

ينسجم مع األهداف اليت رمسها القانون هلذا النوع من التعليم، وال يتفق مع تطلعات اجملتمع، وهذا جيعل 
وضع التعليم العايل األهلي، يف ظل هذا الواقع يعيش يف مأزق حقيقي، فال هو قادر على التطور 

واجملتمع راغبان يف التخلي عنه، ألن له دوراً ميكن أن يكون فاعالً لألهداف اليت رمسها القانون، وال الدولة 
 يف خدمة التطور العلمي للمجتمع.

لقد كان لشيوع نزعة السوق والبحث عن الربح أثر كبري يف إابحة اجملال للقطاع اخلاص، وقد جاء 
الثمانينات وأبرز ما يف هذه ذلك انعطافاً للتوجهات االقتصادية اجلديدة اليت بدأ العامل يشهدها منذ مطلع 

التوجهات الدعوة إىل تقليل دور الدولة والعمل على اجتذاب االستثمار اخلاص. ولكن حقائق الواقع اآلن 
% من جممل نفقات التعليم العايل 05تشري إىل إسهام القطاع األهلي يف الوطن العريب مل تصل إال إىل 

 للبلدان اليت توجد فيها مؤسسات أهلية عامة.
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وال تزال مسألة متويل التعليم العايل األهلي ونوع الرسوم اجلامعية املستوفاة تشغل اهتمام القائمني على 
شؤون هذا النوع من التعليم، فضاًل عن الدولة والرأي العام. كما أن هنالك تبايناً بني اجلامعات والكليات 

ك فان التطور الذي يشهده العامل اآلن اجلامعية األهلية نفسها يف جمال استيفاء الرسوم. ومن دون ش
ومؤسسات التعليم العايل بشكل خاص يتطلب متوياًل كبرياً الميكن للدولة أن تتواله مبفردها والبد إذن من 
مشاركة مؤسسات اجملتمع وشرائحه كما أنه من أجل بناء مؤسسات تعليمية وحبثية تقوم بدور مهم يف نقل 

 القرن احلادي والعشرين. اجملتمع ليواكب تطور العامل يف
(، 00-3ويف ما يتعلق ابلكادر التدريسي املوجود يف هذه الكليات وكما هو موضح يف املرفقات )

ميكن القول ان معظم العاملني من التدريسيني يف هذه الكليات هم من مرتبة )مدرس مساع، مدرس( 
( اساتذة والشك 6ستاذ يصل عددهم إىل )وابستثناء كلية املأمون اجلامعة اليت تضم تدريسيني من مرتبة أ

 إن ذلك ينعكس على املستوى العلمي للطلبة يف هذه الكليات.
لقد أثبتت جتربة االمتحاانت املركزية واسهام طلبة الكليات األهلية فيها أن هنالك ضعفًا شديدًا يف 

اق واليت انعقدت ببغداد مستوى طلبتها العلمي لذلك أوصت ندوة خمتصة ابلتعليم العايل األهلي يف العر 
بضرورة أن تقوم الكليات األهلية، وطبقاً ملا أفرزته جتربة االمتحاانت املركزية من نتائج، إبعادة  0122سنة 

النظر يف واقعها بشكل جدي وتقومي مسريهتا بشكل جدي بكل أمانة وجرأة انسجاماً مع ما هو مطلوب 
يت حققتها الكليات األهلية يف اجلامعات املركزية للعام منها واإلحصائية التالية تبني نسب النجاح ال

 .0112-17الدراسي 
 نسبة النجاح الطلبة الناجحني اجلامعة الكلية
 %70 0197 0921 املأمون
 %90 719 0710 الرافدين
 %31 559 0937 املنصور
 %33 637 0131 الرتاث
 %33 327 0330 الريموك

 %35 391 0323 شط العرب
 %33 077 223 احلدابء

 %02 12 555 بغداد للعلوم االقتصادية
 %9 52 0313 املعارف
 %39 9110 00291 اجملموع
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 الكليات األهلية

 (0مرفق رقم )
 اسم الكلية: املنصور اجلامعة

 احملافظة: بغداد
 2966سنة التأسيس: 

 األقسام العلمية
 الكادر التدريسي على مالك القسم

األقسام املقرتح 
مدرس  هااستحداث

استاذ  مدرس مساعد
 أستاذ مساعد

 قسم القانون 0 - 0 3 2 علم احلاسبات 0

   - 0 - 00 هندسة الراجميات 3

العلوم التجارية  3
   - 0 3 2 واملصرفية

   - 3 3 9 ادارة األعمال 9

 حبوث العمليات + 5
   - 0 3 5 نظم املعلومات

       دورة أتهيلية 6
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 الكليات األهلية
 (1مرفق رقم )

 اسم الكلية: الرتاث اجلامعة
 احملافظة: بغداد
 2966سنة التأسيس: 

 

 األقسام العلمية
 الكادر التدريسي على مالك القسم

 األقسام املقرتح استحداثها
مدرس 
استاذ  مدرس مساعد

 أستاذ مساعد

0 
 القانون

)صباح 
 ومسائي(

5 3 3 0   

   3 0 - 9 ادارة أعمال 3

   0 3 0 2 النكليزيةاللغة ا 3

   - 3 3 3 احملاسبة 9

 
 يف قسم القانون. 0هنالك لقب علمي )أستاذ مشارك( عدد 
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 الكليات األهلية
 

 (5مرفق رقم )
 اسم الكلية: الرافدين اجلامعة

 احملافظة: بغداد
 2966سنة التأسيس: 

 

 األقسام العلمية
 الكادر التدريسي على مالك القسم

 حداثهااألقسام املقرتح است
مدرس 
استاذ  مدرس مساعد

 أستاذ مساعد

   0 3 3 1 حبوث العمليات 0

   - - 3 6 علوم احلاسبات 3

   - 0 6 3 االحصاء 3

نظم معلومات  9
   - 3 3 6 احلاسبات

   0 3 9 9 التسويق 5

هندسة  6
   - 0 0 7 الرباجميات

   - 0 3 3 احملاسبة 7

       دورة التأهيلية 2
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 ليات األهليةالك
 

 (8مرفق رقم )
 اسم الكلية: املأمون اجلامعة

 احملافظة: بغداد
 2992سنة التأسيس: 

 

 األقسام العلمية
 الكادر التدريسي على مالك القسم

 األقسام املقرتح استحداثها
مدرس 
استاذ  مدرس مساعد

 أستاذ مساعد

 القانون 0 0 3 5 3 اللغة العربية 0

 علوم تربوية ونفسية 3 0 3 3 2 اللغة االنكليزية 3

   - 3 0 5 التاريخ 3

   3 - 0 2 اجلغرافية 9

   3 0 9 3 العلوم التجارية 5

   0 - 0 2 علم احلاسبات 6
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 الكليات األهلية
 

 (7مرفق رقم )
 اسم الكلية: املعارف اجلامعة

 احملافظة: االنبار
 2990سنة التأسيس: 

 

 األقسام العلمية
 على مالك القسم الكادر التدريسي

 األقسام املقرتح استحداثها
مدرس 
استاذ  مدرس مساعد

 أستاذ مساعد

 قسم التاريخ 0 - - 9 0 اللغة العربية 0

3 
العلوم املالية 

 واملصرفية
)صباحي 
 ومسائي(

0 0 0 0   

3 
 القانون

)صباحي 
 ومسائي

7 3 - 3   
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 الكليات األهلية
 

 (6مرفق رقم )
 لعرب اجلامعةاسم الكلية: شط ا

 احملافظة: البصرة
 2990سنة التأسيس: 

 

 األقسام العلمية
 الكادر التدريسي على مالك القسم

 األقسام املقرتح استحداثها
مدرس 
استاذ  مدرس مساعد

 أستاذ مساعد

   - 3 0 0 العلوم السياسية 0

3 
 القانون

)صباحي 
 ومسائي(

01 6 3 -   

   0 - 3 3 ادارة األعمال 3

   - 0 - 9 للغة االنكليزيةا 9

5 
 علم احلاسبات

)صباحي 
 ومسائي(

5 0 0 -   

       دورة أتهيلية 6
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 الكليات األهلية
 

 (9مرفق رقم )
 اسم الكلية: احلدابء اجلامعة

 احملافظة: نينوى
 2991سنة التأسيس: 

 

 األقسام العلمية
 الكادر التدريسي على مالك القسم

 هااألقسام املقرتح استحداث
مدرس 
استاذ  مدرس مساعد

 أستاذ مساعد

0 
 القانون

)صباحي 
 ومسائي(

 اللغة االنكليزية 0 - 0 5 2

   - - 0 6 العلوم احملاسبية 3

   0 - 5 - العلوم االدارية 3

العلوم املالية  9
   - - 9 - واملصرفية

   - 3 0 7 علم احلاسوب 5

       دورة أتهيلية 6
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 الكليات األهلية
 

 (22مرفق رقم )
 اسم الكلية: الريموك اجلامعة

 احملافظة: دايىل
 2991سنة التأسيس: 

 

 األقسام العلمية
 الكادر التدريسي على مالك القسم

 األقسام املقرتح استحداثها
مدرس 
استاذ  مدرس مساعد

 أستاذ مساعد

   - 3 01 6 القانون 0

   - - 0 3 علوم احلاسبات 3

3 
 اللغة االنكليزية

)صباحي 
 ومسائي(

3 - 0 -   

   - 0 - 3 اللغة العربية 9
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 الكليات األهلية
 

 (22مرفق رقم )
 اسم الكلية: بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة

 احملافظة: بغداد
 2998سنة التأسيس: 

 

 األقسام العلمية
 الكادر التدريسي على مالك القسم

 األقسام املقرتح استحداثها
مدرس 
استاذ  مدرس مساعد

 أستاذ مساعد

   3 3 3 0 االقتصاد 0

   - 0 9 3 احلاسبات 3

العلوم املالية  3
   - 0 3 - واملصرفية

   - 3 3 5 التجارة 9
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 خطة استحداث:
( معلومات دقيقة عن خطة استحداث، ومن خالل ما متكنا من 3111ال تتوفر لدينا )يف سنة 

 اء كليتني اهليتني يف بغداد مها:احلصول عليه يتضح انه هنالك مقرتح إلنش
( هو 3115كلية صيدلية أهلية وقد فتحت فيما بعد ابسم )كلية بغداد للصيدلة( وعميدها اآلن ) .0

 األستاذ الدكتور فؤاد حسن.
كلية بغداد للفنون اجلميلة، وتضم هذه الكلية ثالثة ختصصات هي: الرسم، التصميم اخلزيف  .3

 فقة أولية من جملس الوزراء قد حصلت إلنشاء هذه الكلية.)السرياميك(... وقد علمنا أن موا
أما على مستوى )األقسام العلمية( فإن هنالك مقرتحات لفتح أحدمها للعلوم النفسية والرتبوية واآلخر 
للقانون يف كلية املأمون اجلامعة، وفتح قسم للغة االنكليزية يف كلية احلدابء اجلامعة، وقسم للتاريخ يف كلية 

رف اجلامعة وقسم للقانون يف كلية املنصور اجلامعة والنعرف مدى توفر االمكاانت النشاء مثل تلك املعا
 األقسام أو الكليات.

 املستلزمات املادية والبشرية:
تعاين معظم الكليات األهلية من ضعف واضح يف مستلزماهتا املادية والبشرية. فعلى صعيد املستلزمات 

تقر إىل بناايت خاصة هبا وإىل مكتبات متطورة كما ان الكادر التدريسي املادية نرى أن الكليات تف
والوظيفي فيها حمدود ويف مستوايت متواضعة ويتطلب األمر افساح اجملال ملعاجلة هذا املوضوع من خالل 

دد اعتماد مبدأ )االعارة الداخلية( حيث نقرتح أن توافق وزارة التعليم العايل والبحث العلمي على اعارة ع
من التدريسيني وخاصة من الذين حيملون مراتب علمية عالية إىل الكليات األهلية ملدد ترتاوح بني سنة 

 وثالث سنوات وأبجور ومكافئات جمزية.
 أمور أخرى ومقرتحات:

أهداف اجلامعة  0116لسنة  03لقد حددت املادة الثانية من قانون اجلامعات والكليات األهلية رقم 
لية وذلك بـ )األسهام يف احداث تطويرات كمية ونوعية يف احلركة العلمية والثقافية والرتبوية أو الكلية األه

والبحث العلمي مبختلف نواحي املعرفة النظرية والتطبيقية مستنرية ابلرتاث العريب اإلسالمي والرتبية الوطنية 
حدة مبا ينمي جذوة اإلميان واالبتعاد والقومية األصيلة، وتلتزم ابخلط الوطين املستند إىل وحدة الشعب والو 

عن منهج اإلحلاد(. وقد القت هذه املادة مسؤولية كبرية على الكليات األهلية، ومعىن هذا أن الكليات 
 األهلية ميكن أن ال تكون رديفاً للكليات الرمسية وحسب وإمنا تكون قدوة وحافزاً.

يف شؤون التعليم العايل البد أن أيخذ  ان التصور املستقبلي الذي ميكن أن يقف عنده أي ابحث
بنظر االعتبار، حقيقة ابرزة صارت تفرض نفسها وهي أن األذهان أصبحت مهيأة لقبول )دور واسع( 
ميكن أن يقوم به القطاع اخلاص )األهلي( يف مضمار تطوير التعليم العايل، وليس ابلضرورة أن يكون هذا 

التعليم العايل، وإمنا البد من ابراز )التعاون( و)التكامل( بني القطاع منافسًا للقطاع الرمسي يف حركة 
القطاعني يف جمال ترصني العملية التعليمية والرتبوية وحتقيق قفزة نوعية يف أدائها والسعي ابستمرار لتنشيط 

 مفاصلها ومعاجلة مشاكلها.
ق التعليم األهلي مسؤوليات كما أن االجتاهات االقتصادية والسياسية الثقافية املعاصرة تلقي على عات

واسعة يف جمال عدم تكرار العيوب والنواقص اليت يعاين منها التعليم العايل الرمسي، والبحث ابستمرار عّما 
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هو جديد ومتطور سواء كان ذلك على صعيد املناهج الدراسية، أو االستعداد لتلبية احتياجات اجملتمع 
 وسوق العمل.

 ير مؤسسات التعليم العايل )األهلي(:إزاء ذلك، نقرتح مايلي لتطو 
ينبغي أن يظل التعليم العايل األهلي حتت اشراف الدولة ضمااًن لتنمية املصاحل الوطنية والقومية  .0

العليا، وحرصًا على املبدأ الرئيسي للتعليم العايل وهو انشاء جيل يؤمن ابهلل والوطن، ويسعى إىل حتقيق 
 .م وبناء اجملتمع املتطوراألهداف السامية يف احلرية والتقد

يف ضوء املقرتح األول نرى ضرورة أن تتكفل الدولة بتوفري بعض املستلزمات املادية للتعليم العايل  .3
األهلي وخاصة ما يتعلق ابألبنية واألجهزة واملستلزمات األخرى والأبس من تقدمي القروض واملنح اليت 

 ات التعليمية األهلية مببدأ االعفاء الضرييب وما شابه.تسددها الكليات األهلية على أقساط ومشول املؤسس
مشول التدريسيني والعاملني يف مؤسسات التعليم العايل األهلي ابالمتيازات واحلقوق اليت يتمتع هبا  .3

 التدريسيون والعاملون يف مؤسسات التعليم العايل الرمسي.
 الرمسي للعمل يف الكليات األهلية وملدة اعتماد مبدأ االعارة الداخلية للتدريسيني يف التعليم العايل .9

 ترتاوح بني سنة وثالث سنوات.
دعوة الكليات األهلية لفتح أقسام ليست موجودة يف مؤسسات التعليم العايل الرمسي واالبتعاد عن  .5

تكرار ماهو موجود يف الكليات واجلامعات الرمسية وفيما يتعلق ابملناهج والكتب الدراسية ينبغي أن ال 
ط التماثل بني الكليات الرمسية والكليات األهلية يف الكتب املنهجية، وقد يصار إىل أتليف جلان يشرت 

خاصة يف الكليات األهلية إلعداد كتب منهجية تليب احتياجات أقسامها مع ضرورة احملافظة على مستوى 
 رصني من التأليف.

اجلوانب العلمية واالدارية واملالية البد من استحداث )جملس أساتذة( يكون مبثابة جهة رقابية على  .6
لكل كلية ويتألف من عدد من التدريسيني من ذوي اخلربة واالختصاص من داخل وخارج الكلية ويتم 
اختيارهم من قبل جملس العمداء فليس من املعقول أن يكون )جملس الكلية( هو املخطط واملنفذ للعملية 

ألمناء، وميكن يف هذا  تشكيل جملس يضم عمداء الكليات العلمية والتعليمية خاصة بعد الغاء جمالس ا
األهلية ويكون مقره يف بغداد ابسم )جملس العمداء( يتوىل رسم السياسة العامة للكليات األهلية ومراقبة 

 تنفيذها والعمل على تطويرها على أن جيتمع مرة واحدة كل شهر.
ة التدريسية يف الكليات األهلية يوفر هلم نقرتح انشاء نظام خاص للرواتب واحلوافز ألعضاء اهليئ .7

االستقرار األكادميي واالقتصادي واالجتماعي وحيفزهم على القيام ابلبحوث العلمية. كما يؤدي يف الوقت 
 ذاته إىل جذب الكفاءات العالية للعمل فيها.

التعليم العايل االستمرار يف التعاون والتنسيق يف جمال تبادل اخلربات العلمية والكمية يف مؤسسات  .2
)الرمسي( و)األهلي( وادخال ممثل للتعليم العايل األهلي يف جملس وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

 ألغراض التنسيق واالطالع.
تطالب الكليات األهلية إبفساح اجملال هلا بفتح أقسام للدراسات العليا ووفق الشروط والضوابط  .1

عايل الرمسي، اال أننا نرى وجوب الرتيث يف هذا اجملال ريثما تتوفر املعمول هبا يف مؤسسات التعليم ال
االمكاانت واملستلزمات العلمية وعدم االقتصار على ختصصات حمدودة كالقانون واحلاسبات واالدارة.  
كما ان الضرورة تقتضي ولوج عصر املعلوماتية ونشر مفاهيمها النظرية والتطبيقية بني طلبة التعليم األهلي 

 ا يتناسب مع حاجة اجملتمع وتطلعاته املستقبلية.ومب
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 املصادر:
من أيلول  1يف  3639يف جريدة الواقع العراقية، العدد  0116لسنة  03نص القرار املرقم  .0

0116. 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، جهاز التفتيش، مديرية التعليم األهلي، احصائيات خمتلفلة  .3

 العراق.حول الكليات األهلية يف 
 .0112وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، ندوة النهوض ابلتعليم األهلي، بغداد،  .3
د. مصعب عبد السالم طه ومعن وعد هللا جار هللا، ))التعليم العايل األهلي يف العراق: جتربة  .9

 05اق املنقعد ملدة وآفاق(( حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي السنوي الثاين حول التعليم العايل األهلي يف العر 
 يف كلية احلدابء اجلامعة يف املوصل. 0111تشرين الثاين  06 –

د. خالد الزعيب ود. ليلى عبد هللا سعيد، اجلوانب التشريعية للجامعات األهلية اخلاصة، حبث مقدم  .5
 إىل املؤمتر العلمي السنوي الثاين حول التعليم العايل األهلي يف العراق املشار إليه أعاله.

د. إبراهيم خليل العالف، التلعيم العايل يف الوطن العريب: الواقع والتصورات املستقبلية، حبث منشور  .6
 .3111(، 3يف جملة حبوث مستقبلية تصدرها كلية احلدابء اجلامعة، العدد )

د. مسارع حسن الراوي، الكليات اجلامعة األهلية يف العراق، جتربة اجلامعة املستنصرية، حبث مقدم  .7
 (.6 املؤمتر العلمي السنوي الثاين املشار إليه أعاله يف اهلامش رقم )إىل

 3نص اعالن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حول الكليات املعرتف هبا يف جريدة الزمان  .2
 .3115شباط 



 

 

 

نحو تفعيل اتجاهات المسار العلمي 

ألستيعاب خريجي االعداديات المهنية في 

 ليالتعليم الجامعي األه

 
 
 
 
 
 

 أ.د. عباس حسني جواد
 املدرس املساعد عبد اجلواد البيضاني الطلبة  

السيد صادق جعفر القزويين 
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حنو تفعيل اجتاهات املسار العلمي ألستيعاب خرجيي االعداديات املهنية يف 

 التعليم اجلامعي األهلي

 أ.د. عباس حسين جواد/ رئيس جامعة أهل البيت
 عد / عبد الجواد البيضاني / مدير قسم التسجيل وشؤون الطلبة المدرس المسا 

 السيد لادق جعفر القزويني / مدير قسم األعالم والعالقات العامة 

 املقدمة:
تعد البحوث العلمية امليدانية الركيزة األساسية اليت ينطلق منها التخطيط السليم والبناء املستقبلي، إذ 

 وحات واملعوقات وتعمل على تقوميها.إهنا تكشف عن املستجدات والطم
ومن هذه البديهية نطل على مشكلة البحث املتمثلة بشرحية من الطلبة من خرجيي االعدادايت املهنية 

فنية، إذ أن توظيف قدرات هذه الشرحية العلمية و ال امن قدراهت ملا يهدرواليت تعاين من البطالة والتعطيل 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية جيعل منها أداة فاعلة يف تدوير  ومبا ينسجم واملتغريات واملستجدات

 عجلة التنمية الشاملة.
ومما الشك فيه أن التعليم املهين حيتل موقعا متميزا يف العملية العلمية والرتبوية جلميع البلدان النامية 

 دة بسوق العمل من جهة أخرى،واملتقدمة على حدٍّ سواء لتأثريه يف عجلة التنمية من جهة ولعالقته الوطي
وهذه اخلاصية فرضت على هذا القطاع من التعليم أن يتسم ابلتوازن والتكامل وفق اسرتاتيجيات وخطط 

 .ومناهج دراسية وتدريبية تساهم يف حتقيق ما يصبو إليه اجملتمع يف خمتلف جماالت التنمية
قد أغفلت  جتدهاطط والربامج اخلاصة به واقع التعليم املهين يف العراق من منظور اخل وعند استقراء

املستجدات اليت طرأت على مسرية هذا القطاع ومل أتخذ ابلبدائل العملية املتوافرة لتوجيه تلك الطاقات 
 .املسرية العلمية والرتبوية يف عراقنا اجلديد البشرية توجيها علميا وتقنيا تلتقي يف احملصلة النهائية مع أهداف

ألخطاء ومواطن اخللل وما متخضت عنه مسرية التعليم املهين من نتائج قاصرة إن مبدأ تشخيص ا
إذ ال ميكن أبي حال أن نبين  وحمدودة يف استثمار تلك الطاقات يستدعي ازالت افرازات العقود السابقة،
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ل قاعدة متينة على أسس هشَّة وبعد ذلك نبدأ مرحلة جديدة تتمثل بوضع اخلطط والربامج البديلة لتأهي
 واستثمار هذه الطاقات البشرية وانتشاهلا من غياهب الضياع والبطالة...

 مباحث هي: أهداف البحث فقد مت تبويبه على مخسةولتحقيق 
 املبحث األول: منهجية الدراسة.

 املبحث الثاين: واقع التعليم املهين.
 املبحث الثالث: اجتاهات تغيري املسار العلمي للطالب.

 دراسات امليدانية.املبحث الرابع: ال
 املبحث اخلامس: االستنتاجات والتوصيات.

مت إتباعه يف إعدادها  حيث تناول املبحث األول أمهية وأهداف ومشكلة الدراسة واألسلوب الذي
يف حني اختص املبحث الثاين بواقع التعليم املهين واخلطط واملناهج الدراسية املعتمدة  هذه الدراسة،

بينما تناول املبحث الثالث اجتاهات تغيري املسار العلمي للطالب،يف حني تناول وخمرجاته يف العراق. 
املبحث الرابع الدراسة امليدانية،إذ متثل يف استعراض النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل استمارة 
االستبيان والبياانت اإلحصائية للسنوات السابقة، وأخريا اختص املبحث اخلامس ابالستنتاجات 

 واملقرتحات والتوصيات اليت هتتم بواقع التعليم املهين يف العراق اجلديد.

 املبحث األول
 منهجية الدراسة والدراسات السابقة :أوالً 

 تضمنت املنهجية مشكلة الدراسة وأهدافها،واملنهجية املتبعة يف إعدادها.
 مشكلة الدراسة: - أ

الرتبوية يف العراق، و  حتتل أمهية ابرزة يف املسرية العلميةيعد التعليم املهين من القطاعات التعليمية اليت 
وتتجسد هذه األمهية يف حجم اإلنفاق احلكومي املخصص له هبدف إعداد الطلبة املقبولني يف 

ملستوى  ياالعدادايت املهنية ملختلف اختصاصاهتم..وابلرغم من هذه األمهية إال أن خمرجاته احلالية ال ترتق
وجه وعلى وجه اخلصوص يف السنوات العشر املاضية إذ أن هناك أعداد كبرية من خرجيي ذلك اإلنفاق والت

االعدادايت مل تتهيأ هلا فرص التوضيف املالئمة الستثمار طاقاهتا فضال عن أن نصيب التعليم املهين من 
اورة واملتقدمة التحديث احلاصل يف املناهج والربامج التعليمية كان حمدودا إذا ما قورن بتجارب الدول اجمل

على حد سواء إضافة إىل ذلك فان هناك ميال وسط متخذي القرار على مستوى الرتبية والتعليم ابجتاه 
تضييق فرص القبول أمام املتخرجني من االعدادايت املهنية يف الكليات واملعاهد املناظرة حيث اقتصر 

ملشكلة عمقا هو عدم وجود تشريعات وضوابط القبول على نسبة حمدودة من املتفوقني دراسيًا ومما يزيد ا
مرنة تسمح للمتبقني منهم بتغيري مسارهم الدراسي حنو الدراسات غري املناظرة وعلى وجه اخلصوص 
اإلنسانية منها علما أبن االختالف بني الدراسة املهنية والفرع العلمي يقتصر على املواد التخصصية 

املتمثلة ابللغة العربية واللغة اإلنكليزية والرتبية الدينية فهي قاسم مشرتك  أما املواد اإلنسانية والتطبيقية فقط،
 بينهما بكل تفاصيلها املذكورة يف ثنااي البحث.

 أهداف الدراسة  –ب 
  تتجسد أهداف الدراسة مبا أييت:
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نية التعرف على واقع خمرجات التعليم املهين يف العراق من حيث توجيه طاقات هذه الكوادر امله -أ
 وفيما إذا كانت هذه اخلطط اخلاّصة ابالستثمار استطاعت أن تستجيب للمتغريات واملستجدات البيئية.

البحث عن قنوات بديلة لتأهيل هذه الكوادر البشرية ومبا جيسد ويعزز املسرية العلمية والرتبوية  –ب 
 لقطاع الرتبية والتعليم يف العراق أسوًة ابلبلدان اجملاورة.

ع املؤسسات اجلامعية وعلى وجه اخلصوص األهلية منها على توجهات وطموحات هذه إطال –ج 
الشرحية من الطلبة من أجل العمل على هتيئة هذه املؤسسات العلمية إلاتحة الفرص الدراسية هلم 

 واستقطاهبم بغية إعدادهم علمياً وتربوايً مبا ينسجم والتطلعات املستقبلية الطموحة هلذه الشرحية.
بلورة مشكلة البحث أمام املعنيني يف الشأن العلمي والرتبوي بغية تلبية طموحات هذه الشرحية  –د 

من الطلبة من خالل إصدار أنظمة وتشريعات جديدة تستجيب للمستجدات ذات العالقة وتكفل 
اجملاالت لقدراهتم العلمية واإلنسانية ومبا يعزز مسرية التنمية يف  رجيي التعليم املهين توظيف أمثلخل

 االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
نشر الوعي بني صفوف طلبة التعليم املهين من خالل جتاوز مبدأ اخليار الواحد املتمثل ابلقبول  -هـ 

 .يف الكليات املتناظرة فقط وحتفيزهم على الدخول يف مسارات علمية أخرى تليب ميوهلم واجتاهاهتم
 لدراسة:احدود  -جـ
تعليم املهين ال، وخلضوع كربالءود الدراسة الصفوف املنتهية يف اإلعدادايت املهنية يف  تضمنت حد –أ 

التابعة لوزارة الرتبية لذا مت اعتماد طلبة  (املديرية العامة للتعليم املهين)لقوانني وضوابط موحدة إبشراف 
 .ة يف العراقمتثل مجيع طلبة الصفوف املنتهياإلعدادايت املهنية يف حمافظة كربالء كعينة 

 .31/3/3115ولغاية  0/01/3119استمرت الدراسة للفرتة من  –ب 
 :أسلوب الدراسة -د
اعتمدت الدراسة يف جانبها النظري عدد حمدود من البحوث والدراسات سريد ذكرها يف فقرة  –أ 

مع الطلبة  الدراسات السابقة هذا فضاًل عن ذلك فقد قام الباحثون بعقد العديد من اللقاءات والندوات
الذين هم عينة البحث والكادر التدريسي الفين واألكادميي واملشرفني املهنيني ومدراء اإلعدادايت املهنية، 

 حيث متخض عن ذلك رفد البحث مبعلومات جديدة ومهمة أغنت اجلانب النظري وامليداين فيه.
ملنتهية يف اإلعدادايت املهنية أما يف اجملال امليداين فقد ضمت استمارة استبيان لطلبة السنة ا –ب 

اشتملت على حماور متعددة منها تعريفية وأخرى ترتبط برغبة الطلبة يف مواصلة الدراسة يف االختصاصات 
 املتناظرة وغري املتناظرة واملعوقات اليت تواجههم.

 اثنياً: الدراسات السابقة 
 م(. 3119الواقع واآلفاق املستقبلية  دراسة صباح داوود حسني وآخرين )التعليم املهين يف العراق -0

هدفت هذه الدراسة إىل التعريف بواقع التعليم املهين يف العراق وسبل تقوميه مبا ينسجم واملتغريات 
اجلديدة حيث تضمنت بياانت وإحصاءات حول أعداد الطلبة واملالكات التعليمية واألكادميية واملهنية 

 عراض املقررات الدراسية ألقسام التعليم املهين كافة.است واملنشآت واملختربات فضال عن ذلك
 (.0111دراسة بشري عبد العباس وآخرين )نتائج االمتحاانت املهنية العامة: دراسة تقوميية،  -3

 0111ولغاية  0113هدفت هذه الدراسة إىل استعراض نتائج االمتحاانت من العام الدراسي 
 ونسب النجاح للفرتة املذكورة.
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منهما يف كشف مؤشرات  اإلفادةر اإلشارة إليه فإن البحثني املشار إليهما يف أعاله قد متت ومما جتد
إىل معاجلة املشاكل اليت تواجه خرجيي هذا يف دراستهما واقع التعليم املهين يف العراق ومل يتطرق الباحثان 

ملية تغيري املسار الدراسي القطاع من التعليم خصوصًا فيما يتعلق مبواصلة دراستهم اجلامعية من جهة وع
 من جهة أخرى، وهذا ما تضمنته هذه الدراسة ابلبحث واالستقصاء.

 املبحث الثاني

 واقع التعليم املهين يف العراق
 أوال: أهداف التعليم املهين

 تتجسد أهداف التعليم املهين يف العراق ابآليت:
متكينهم من و  اخلربات العمليةو  علوماتإكساب الطلبة امللتحقني ابعدادايت التعليم املهين ابمل -0

 القيام ابألعمال امليدانية اإلنتاجية املتنوعة.
تزويد الطلبة ابملعارف النظرية األساسية ملساعدهتم على استيعاب اجلوانب التطبيقية األساسية  -3

مبا يعزز و  فةلالختصاصات املهنية إلدارة األعمال اليت يكلفون هبا على وفق ختصصهم يف امليادين املختل
 .االقتصادية اليت ينشدها اجملتمعو  يف إحداث التغيريات االجتماعية مسامهتهم

استثمار تدريب الطلبة بورش املختربات املوجودة يف االعدادايت املهنية لغرض اإلنتاج وفق  -3
 .الوطنية املشاريع اإلنتاجية املرسومة لتعزيز مسامهة طلبة التعليم املهين يف تطوير الثروةو  اخلطط
تعزيز روح العمل اجلماعي لدى الدارسني ، و العمل على تشجيع االجتاهات االجيابية حنو العمل -9

 اإلميان أبمهيةو  يف خمتلف اختصاصات التعليم املهين من اجل بناء كوادر مهنية مؤهلة تتوفر لديها الرغبة
 (.9-3، ص0162قيمة العمل )حسن، عبد الرحيم، حسني، و 

 ل تطور التعليم املهين يف العراق اثنيا: مراح
اهلمم و  انطلقت الطاقاتو  انكسرت الكثري من القيود 0139بعد أن أتسست احلكومة العراقية عام 

إذ تركز اهتمام القيادات السياسية آنذاك على إرساء البىن التحتية  ،لبناء الوطن السيما يف جمال التعليم
فيما يتعلق ابلتعليم و  البشرية يف ذلك الوقتو  مكاانت املاديةلقطاع التعليم على الرغم من حمدودية اال

يف بغداد، إال أنَّ مسرية هذا القطاع من التعليم  0137املهين فقد أتسست أول مدرسة صناعية عام 
 حيث اتسع أفق االهتمام ابلقطاعات الصناعية 0152بقيت متعثرة حىت قيام النظام اجلمهوري عام 

فعلى سبيل املثال  ،يف احلقبة اليت تلت تغيري النظام امللكي زاد االهتمام ابلتعليم املهينو ، التجاريةو  الزراعيةو 
وزاد عدد االعدادايت  ،( إعدادية صناعية50( اعدادايت إىل )9زاد عدد االعدادايت الصناعية من )

)كرمي،  ( إعدادية. وهكذا احلال ابلنسبة لالختصاصات األخرى51( اعدادايت إىل )3الزراعية من )
 (00، ص3119

( يوضح 0اجلدول رقم )و  * ومن اجلدير ابلذكر فان أعداد املقبولني يف التعليم املهين آخذ ابلتناقص
( كان العدد الكلي للطلبة 12-17،17-16،16-15،15-19ذلك. ففي األعوام الدراسية )

على التوايل مما يبني ( 33625، 33112، 33311 ،36552) املشرتكني يف االمتحاانت املهنية الوزارية
خباصة و  ابن هناك تسرب أو عزوف عن الدراسة يف التعليم املهين مما يتطلب من املعنيني يف وزارة الرتبية

ومن  ،املديرية العامة للتعليم املهين البحث عن األسباب املؤدية إىل مثل هذا العزوف هذا من جانب
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فتح مسارات جديدة لقبول ، و الرتبويةو  يةملعتلزمات الساملجانب آخر فإن األمر يستلزم أيضا توفري مجيع 
خرجيي هذا القطاع يف التعليم اجلامعي إلعداد هذه الكوادر إعدادا علميا ومهنيا مبا يضمن املسامهة 

 الفاعلة خلرجيي هذا القطاع من التعليم يف مسرية العراق التنموية.
 املناهج الدراسية و  اثلثاً: ااخطط

 زراعي، ،جتاري ،صناعي) يف الوقت احلاضر خططا دراسية تبعا لفروعه الرئيسية هينيعتمد التعليم امل
جمموع حصصها األسبوعية ونسبها املئوية و  ( يوضح عدد املواد الدراسية3اجلدول رقم )( و منزلية مهنو 

 حسب الفروع املهنية. 
( مواد دراسية وبواقع 7اعي )سبيل املثال إن عدد املواد األكادميية اليت ت درَّس يف الفرع الصن وعلى

( 61( مواد دراسية وبواقع )3يف حني إن عدد املواد التخصصية ).% 93( ساعة أسبوعيا وبنسبة 51)
 %. 52ساعة أسبوعيا وبنسبة 

عنوان كتاب دراسي منهجي يف املواد األكادميية  313* ومن املالحظ فان هناك أكثر من 
إذ أنَّ غالبية  مل ختضع لعملية التحديث منذ سنوات عديدة ،والتخصصية ، وان معظم الكتب املنهجية 

التطور والتغيري احلاصلة يف جماالت التعليم املهين هذه الكتب والكراريس حباجة إىل حتديث ملواكبة حالة 
املتنوعة، ولضمان فتح آفاق واسعة ملسارات الطالب الدراسية بداًل من حتديده خبيار أو مسار واحد كما 

ل يف الوقت احلاضر، إذ إن مثل هذا التحديد يقف عائقا أمام حتقيق رغبات وطموحات هذه هو احلا
األعداد الكبرية من الطلبة وحيرم اجملتمع من االستفادة من طاقات كبرية ميكن أن يكون هلا دوراً رايدايً يف 

، 0162رحيم، حسني، التنمية املستقبلية أببعادها االقتصادية واالجتماعية والسياسية. )حسن، عبد ال
 (.06ص

اللغة العربية، اللغة ) * ومما جتدر اإلشارة إليه، فان الطالب يف التعليم املهين يتلقى مواد دراسية أكادميية
اإلنكليزية، اللغة الكردية، الرتبية اإلسالمية ،الرايضيات( وغريها من املواد بعدد ساعات ال يقل عن عدد 

  .ويفرتقان يف املواد التخصصية العلمي األكادميي، قرينه يف القسم ساعات نفس املواد اليت يتلقاها
ومن خالل مالحظة اخلطط الدراسية لواقع الدراسة املهنية بفروعها  ( يوضح ذلك،3واجلدول رقم )

يتلقى نفس املواد اإلنسانية واجلداول  (مهين وعلمي)نستطيع القول ابن طالب التعليم اإلعدادي املختلفة 
علما إنَّ مدّرِسي املواد اإلنسانية يف االعدادايت  ذلك ابلتفصيل. توضح (01، 1، 2، 7، 6، 5، 9)

املستلزمات األخرى أن تكون   رمما يفرتض عند توف املهنية وألكادميية هم من محلة البكالوريوس حصراً،
يف املواد اإلنسانية،  كفاءة خرجيي الدراسة املهنية مساوية أو التقل عن كفاءة أقراهنم خرجيي الفرع العلمي

إاّل انه من املفارقات انك جتد خرجيي الفرع العلمي تفتح هلم أبواب اجلامعات على  وعلى الرغم من ذلك
  وحيرم من هذه الفرصة أقراهنم خرجيي الدراسة املهنية. مصراعيها وبدون استثناء،

 املبحث الثالث

 اجتاهات تغيري املسار العلمي للطالب
تعليمية والرتبوية اجتاهات متنوعة لتغيري املسار العلمي للطالب ومن بني أهم األجتاهات تتبىن النظم ال

 اليت مت اعتمادها اآليت:
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تغيري املسار العلمي للطالب من خالل النقل بني االختصاصات املتقاربة اليت تشرتك مع بعضها  أواًل:
غيري مساره العلمي يف السنة االوىل من بعدد من املواد االساسية وذلك بعد جناح الطالب الراغب يف ت

دراسته اجلامعية ومبعدل حتدده اجلهات املعنية يف النظام التعليمي وخري مثال على ذلك، ما كان معمول به 
يف النظام التعليمي اجلامعي يف العراق، حيث فتح ابب االنتقال للطلبة الدارسني يف أقسام علوم احلياة 

كليات الطب شريطة أن يكمل الطالب الراغب بتغيري مساره العلمي السنة   التابعة لكليات العلوم إىل
االوىل من دراسته اجلامعية بنجاح وبدرجة امتياز. كذلك احلال ابلنسبة لطلبة اقسام الكيمياء الراغبني 

اىل   ابالنتقال اىل كليات الصيدلة، وطلبة أقسام الفيزايء الراغبني بتغيري مسارهم العلمي من هذه األقسام
 كليات اهلندسة وغريها.

وعمومًا ميكن القول، إن تـنفيذ هذه السياسة يعتمد على توافر الرغبة واالستعداد النفسي لدى 
الطالب يف مواصلة الدراسة، وضرورة وجود مقررات دراسية مشرتكة بني املسار السابق واملسار الالحق 

 دراسته يف املسار اجلديد. مبعىن أخر. امتالك الطالب خللفية علمية تؤهله مواصلة
اما االجتاه الثاين لتغيري املسار العلمي يتمثل ابلسماح للطالب املتخرج يف اختصاص جامعي  اثنيًا:

من املقررات االساسية لالختصاص  اً معني إكمال دراسته العليا يف أختصاص أخر شريطة ان يدرس عدد
وخري مثال على  دراسته العليا يف ذلك االختصاص. اجلديد وعند جناحه فيها يسمح له ابلقبول او مواصلة

ذلك، سبق وان اصدرت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي تعليمات بشان السماح خلرجيي اختصاصات 
اهلندسة و  الزراعة حمددة مثل قبول خرجيي كلييتابلدراسات العليا يف اختصاصات  لاللتحاقة معينة يجامع

ليه، هبا حالياً. ومما جتدر االشارة إ ات، علمًا ان هذه التعليمات اوقف العمليف الدراسات العليا للحاسب
 على نطاق واسع يف دول العامل املتقدم. سائدفان هذا االجتاه 

وهو ان يقوم الطالب الراغب بتغيري مساره العلمي من خرجيي معاهد اعداد اثلث هناك أجتاه  اثلثاً:
ء امتحان البكلوراي مع طلبة االعدادايت العامة بفرعيها العلمي واألديب املعلمني واألعدادايت املهنية أبدا

ويف حالة إجتيازه االمتحان بنجاح، يسمح له ابلتقدمي اىل الكليات احلكومية او االهلية، علمًا ان قبوله 
 خيضع لضوابط معينة تضعها اجلهات املعنية يف وزاريّت الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي.

يتمثل االجتاه الرابع يف الدورات التأهيلية، حيث ابدرت الكليات االهلية خالل العقد األخري  ابعاً:ر 
من القرن املاضي بفتح دورات اتهيلية خلرجيي التعليم املهين الذين مل تتاح هلم فرصة اكمال دراستهم 

 اجلامعية يف املؤسسات العلمية احلكومية.
التأهيلية إذ ميثل النوع االول الدورات التأهيلية  تعني من الدوراومن اجلدير ابلذكر فان هناك نو 

مقررات عامة وملدة سنة كاملة بعدها يتم توزيع الناجحني فيها على  فيهاالشاملة اليت يتلقى الطالب 
 من االقسام العلمية ذات العالقة ابملقررات الدراسية اليت متت دراستها يف الدورة التاهيلية. أما النوع الثاين

الدورات التاهيلية فيطلق عليها ابلدورات التخصصية حيث يتلقى الطالب يف هذه الدورات مقررات او 
مواد دراسية ختصصية ذات صلة مباشرة ابملقررات الدراسية لقسم معني دون غريه، وخري مثال على ذلك 

رت هذه املؤسسات العلمية جتربة جامعة أهل البيت وكليات املأمون والرافدين والرتاث وغريها، حيث ابد
التخصصات العلمية، )البيضاين، ختصصية يف القانون واحلاسبات وغريها من ودورات بفتح دورات شاملة 

 (.3-0، ص3119
فرصة إكمال الدراسة للراغبني من خرجيي الدراسة املهنية إال  إذ أنهوعلى الرغم من امهية هذا األجتاه، 

العلمي اوقفت مؤخرًا العمل بنظام الدورات التاهيلية علمًا ان الوزارة مل ان وزارة التعليم العايل والبحث 
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تبادر بطرح نظام اخر كبديل ميكن من خالله تلبية طموحات طلبة الدراسة املهنية والعمل على اعداد هذه 
 الكوادر البشرية للمسامهة يف تنفيذ خطط التنمية الشاملة.

كنولوجية اليت تتسم بسرعة التغيري تستدعي من املسؤولني يف جمال إن املتغريات واملستجدات البيئية والت
الرتبية والتعليم العمل على إستيعاب ومواكبة هذه املستجدات من خالل تبين نظم تعليمية وتربوية تتسم 
 ابملرونة وقادرة على مواكبة التجديد واالبتكار اسوة ابلعديد من دول العامل اليت مارست هذه التجربة.

ا يتعلق بذلك فقد استجابت مؤخرًا وزارة الرتبية هلذا املتغري إذ احتضنت هذه الفئة من خرجيي وفيم
املدارس املهنية مبختلف أقسامها وفسحت امامهم اجملال بقبوهلم يف معاهد إعداد املعلمني إذ عملت على 

على املقررات االكادميية اليت  تغيري مسارهم العلمي من األجتاه املهين اىل األجتاه األكادميي معتمدة يف ذلك
 تلقاها هؤالء الطلبة يف االعدادايت املهنية. 

 الرابعاملبحث 

 حتليل البياناتو عرض
فقرة وزعت على عينة تتكون من  03البياانت على استمارة استبيان تضمنت  عاعتمد الباحثون يف مج

العدادايت املهنية يف حمافظة كربالء، طالب وطالبة من املستمرين يف الدراسة يف الصفوف املنتهية ل 311
لذا فان  البشرية يف مجيع حمافظات العراقو  ومبا أن هذه االعدادايت تتماثل يف املناهج واإلمكانيات املادية

يف التعليم املهين وبغية الوقوف على  السنة االخريةهذه العينة متثل من وجهة نظر الباحثني مجيع طلبة 
 ة مبشكلة البحث نستعرض هنا إجاابت أفراد العينة وكاآليت:بعض املؤشرات ذات العالق

 آليت:ا)قبولك يف االعدادية بناًء على رغبتك( متثلت اجاابت أفراد العينة ك -0
 %21  نعم
 %31  كال

يتضح من اجاابت افراد العينة ان عدد كبري من الطلبة ا ملستمرين يف الدراسة املهنية كان بسبب 
رغبة يعد من االمور املهمة يف تنمية وصقل قدراهتم العلمية وامليدانية واالرتقاء مبستوى رغبتهم ، وان توفر ال

 .ادائهم العلمي والرتبوي واملهين ومما يؤهلهم ملواصلة دراستهم اجلامعية
 )اختيارك للدراسات املهنية كان بسبب( -3
 %95    رغبتك -أ 

 %33   ظروف اقتصادية  -ب 
 %33  عيشتعلم مهنة لكسب ال -جـ 

يبدو من هذه النسبة ان العامل االقتصادي يشكل دافعا قواي يف توجه الطلبة حنو الدراسة املهنية 
ا كان حيث اخنرط اغلب هؤالء الطلبة يف هذه الدراسة يف وقت كان العراق مير بظروف اقتصادية قاسية مم

اسية. وفيما يتعلق بذلك ،فانه ميكن العلمية للطلبة والتحكم يف ميوهلم الدر  هلا اثر ابلغ على التوجهات
القول ان هناك عالقة طردية بني حتسني الوضع االقتصادي ورغبة الطلبة يف مواصلة دراستهم اجلامعية، 
فضال عن ان املستجدات البيئية تؤشر ان الوضع االقتصادي للعراق مقبل على التغيري حنو االفضل، مما 

 .الدراسة اجلامعية تزداد تبعاً لذلكيدلل على ان نسبة الراغبني يف مواصلة 
 يف حالة اإلجابة على السؤال )أ( بكال:)إن أسباب عدم رغبيت يف الدراسة املهنية( - 3
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 %16  تعارض االختصاص مع رغبيت وامكاانيت  .أ
 %9  ب. ارغب يف مواصلة دراسيت الثانوية

اسة يف التعليم املهين كان بسبب الراغبني يف الدر عدم يظهر من هذه االجاابت ان افراد العينة من 
يف الفقرات السابقة ابن للظروف  وميوهلم مما يؤكد ما ذهبنا إليه امكاانهتم معاالختصاص  ضتعار 

 االقتصادية أتثري كبري على اختيار الطالب ملساره العلمي.
 ()ارغب مبواصلة دراسيت اجلامعية -9

 %15  نعم 
 %5  كال

مما يدلل على  ،% منهم يرغبون يف اكمال دراستهم اجلامعية15 يتضح من اجابة افراد العينة ان
البحث العلمي بتلبية و  التعليم العايلو  ضرورة اهتمام اجلهات املعنية يف الدولة وخباصة وزاريت الرتبية

تعديل و  مناهج التعليم املهينو  طموحات هذه الشرحية من الطلبة وذلك من خالل حتديث خطط
 ىبتغيري مسار الطالب ملواكبة املتغريات واملستجدات البيئية املتنوعة اليت طرأت علاالسرتاتيجيات اخلاصة 

 العاملي هبدف متكني هذه الكوادر من املسامهة يف تنفيذ اخلطط واملشاريع التنموية.و  املستوى الوطين
 )ارغب مبواصلة دراسيت اجلامعية يف الدراسات( )يف حالة اإلجابة ب)نعم(: -5

 %71  املناظرة 
 %31  االنسانية

ية يف % منهم يرغبون مواصلة الدراسة اجلامع71تظهر اجاابت افراد العينة على هذه الفقرة ان 
 .% منهم يف مواصلة الدراسة يف الكليات االنسانية31صاصات املناظرة يف حني يرغب االخت
 )يف حالة عدم قبويل يف االختصاص املناظر ارغب يف تغيري مسار دراسيت( -6
 %10  م نع

 %1  كال
% من افراد العينة يرغبون يف تغيري مسارهم الدراسي يف حالة عدم 10يالحظ من االجاابت ان 

يتطلب  قبوهلم يف االختصاص املناظر مما يدلل على ان نزعة الطموح العلمي قائمة لدى هذه الشرحية ، اذ
ق من اهتمام لعالقته مبتغريات التنمية من اجلهات املعنية يف الدولة مراعاة هذا اجلانب واعطائه ما يستح

 واالستقرار االقتصادي واالجتماعي.
)يف حالة عدم قبولك يف الكليات املناظرة لالختصاص املهين هل ترغب مبواصلة دراستك يف  -7

 الكليات االنسانية؟(
 %25  نعم 
 %05  كال

ة الدراسة يف االختصاص املناظر يتضح من هذه االجاابت ان غالبية الطلبة من الذين مل تتهيأ هلم فرص
لديهم الرغبة يف مواصلة الدراسة يف االختصاصات االنسانية مما يدلل على ان معظم طلبة التعليم املهين 

 ،تلبية طموحاهتم يف مواصلة الدراسة اجلامعية ومن اجلدير ابلذكر يبحثون عن مسارات بديلة متكنهم من
ليم العايل والبحث العلمي قد اغفلت هذا اجلانب وحددت قبول فان اجلهات املعنية وخباصة وزارة التع

وعلى الرغم من ان املؤسسات  .هذه الشرحية من الطلبة بنسبة حمدودة جدا وابالختصاصات املناظرة فقط
اجلامعية االهلية قد ابدرت اىل استقطاب هذه الفئة من الطلبة من خالل اقامة دورات أتهيلية يف 
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البحث العلمي ابدرت مؤخرا اىل الغاء هذه و  واالنسانية اال ان وزارة التعليم العايلاالختصاصات العلمية 
 مبا يضمن االستفادة من قدراتو  التجربة الرائدة دون االهتمام بتلبية طموحات طلبة التعليم املهين

 امكاانت هذه االعداد الكبرية من املوارد البشرية يف تنفيذ املشاريع التنموية املختلفة.و 
هل ترغب مبواصلة دراستك يف الكليات عدم حصولك على فرصة يف الكليات الرمسية )عند  -2
 (االهلية

 %13  نعم 
 %2  كال

تظهر اجاابت افراد العينة ان غالبية طلبة التعليم املهين يرغبون مواصلة الدراسة يف الكليات االهلية يف 
امهية الدور الذي ميكن ان تقوم به هذه الكليات مما يدلل على  ،حالة عدم قبوهلم يف الكليات احلكومية

أتهيل نسبة كبرية من خرجيي االعدادايت املهنية علما ان فاعلية هذه املؤسسات العلمية و يف جمال اعداد
البحث العلمي اعادة النظر يف السياسة اليت تتبناها يف الوقت احلاضر جتاه و  يتطلب من وزارة التعليم العايل

 دراسي لطلبة التعليم املهين.تغري املسار ال
)يف حالة االجابة بـ)نعم( هل توافق على االشرتاك بدورة ملدة سنة تؤهلك ملواصلة دراستك يف  -1

 الكلية االهلية(
 %51  نعم 
 %51  كال 

% من الطلبة الراغبني يف إكمال دراستهم اجلامعية يف الكليات االهلية ال مانع لديهم من 51يبدو ان 
% من املستجوبني ال يرغبون ابالشرتاك يف 51يف حني أن هناك  ةدورة اتهيلية ملدة سنة دراسياالشرتاك ب

 .مثل هذه الدورة
الباحثون مقابلة مع عدد من افراد العينة وقد تبني من  أجرىولغرض تعزيز اجلانب العملي فقد 

هنم أتهيلية تعود اىل االعتقاد اب املعلومات اليت مت احلصول عليها ان مربرات عدم الرغبة يف االشرتاك بدورة
 .ادايت العامة من الناحية العلميةلون شأان عن طلبة االعدال يق

 )ال ارغب يف مواصلة دراسيت يف الكليات االهلية بسبب( -01
 %25    أ. التكاليف املالية

 %05  فرص العمل املتاحة للخرجينيحمدودية  ب.
  للكليات االهلية. النظرة املتدنية اىل املستوى العلمي ج

ومن اجاابت افراد العينة على هذه الفقرة يبدو ان غالبية طلبة التعليم املهين يواجهون صعوابت مالية  
كوهنم ينتمون لعوائل من ذوي الدخل احملدود مما يصعب على هذه العوائل حتمل تكاليف دراسة ابنائهم 

 من اجلهات املعنية يف وزارة التعليم العايل انطالقا من ذلك فأن األمر يستلزم. و يف الكليات االهلية
املساعدة للطبة واملؤسسات العلمية االهلية وذلك من خالل تقدمي بعض و  البحث العلمي مد يد العونو 

خباصة املساعدات واملنح املالية واعفاء الكليات االهلية من بعض الرسوم اليت ميكن و  التسهيالت
 دراسية لتحفيف األعباء املالية عن كاهل عوائل طلبة التعليم املهين.االستفادة منها يف ختفيض االجور ال

 )هل هناك صعوبة يف دراستك للمواد اإلنسانية يف اإلعدادية( -00
 %5  نعم 
 %15  كال
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الطلبة مل يواجهوا صعوابت يف دراستهم للمواد االكادميية ذات  من اجاابت افراد العينة ان غالبية يتضح
 ات االنسانية.العالقة ابالختصاص

اليت درستها  (وغريها ،االسالمية ،الكردية ،االنكليزية ،العربية –هل تعتقد ان املواد االنسانية ) -03
 يف االعدادية تؤهلك ملواصلة دراستك اجلامعية يف الكليات االنسانية(

 %17  نعم 
 %3  كال 

عتقدون أبن املواد االنسانية اليت يبدو من اجاابت افراد العينة على هذه الفقرة ان غالبية الطلبة ي
درسوها يف االعدادية تؤهلهم ملواصلة الدراسة اجلامعية يف الكليات االنسانية، مما يدلل على قدرة الطلبة يف 

ومبا حيقق مينحهم الثقة الالزمة ملواصلة الدراسة اجلامعية  املذكورة وهذا بدورهاستيعاب مفردات املواد 
 ها.الطموحات اليت يصبون الي

 املبحث اخلامس

 االستنتاجات والتوصيات
 االستنتاجات: -أ
حيتل التعليم املهين موقعًا متميزًا يف العملية والرتبوية جلميع البلدان النامية واملتقدمة على حد سواء  .0

 لتأثريه يف عملية التنمية من جهة ولعالقته بفرص العمل من جهة أخرى.
ملهين يف العراق اغلقت املستجدات اليت طرأت على مسرية هذا أن اخلطط والربامج اخلاصة ابلتعليم ا .3

 القطاع ومل أتخذ ابلبدائل العلمية املتوافرة لتوجيه تلك الطاقات البشرية توجيهاً علمياً وتقنياً.
 إن اعداد الطلبة املقبولني يف التعليم املهين يف العراق اخذ ابلتناقص. .3
دراسية اكادميية مثل اللغة العربية واللغة االنكليزية واللغة  أن الطالب يف التعليم املهين يتلقى مواد .9

الكردية والرتبية االسالمية والرايضيات بعدد ساعات ال يقل عن عدد ساعات نفس املواد اليت تتلقاها 
 قرينه يف القسم العلمي االكادميي ويفرتقان يف املواد التخصصية.

 اهات متنوعة لتغيري املسار العلمي للطلبة.تبىن النظام التعليمي والرتبوي يف العراق اجت .5
 ان العامل االقتصادي يشكل دافعاً قوايً يف توجه الطلبة حنو األخنراط يف الدراسة املهنية. .6
 تتوفر لدى غالبية طلبة التعليم املهين الرغبة يف اكمال دراستهم اجلامعية. .7
 ت االنسانية.مبواصلة دراستهم اجلامعية يف الكليا % من املستجوبني31يرغب  .2
يرغب غالبية طلبة التعليم املهين الذين مل تتوفر هلم فرص القبول يف الكليات املناظرة لتغيري مسارهم  .1

 الدراسي.
يسعى غالبية طلبة التعليم املهين الذين مل تتوفر هلم فرص القبول يف الكليات احلكومية مواصلة  .01

 دراستهم يف الكليات االهلية.

 التوصيات  -ب
يف  للتعليم املهين ابلتنسيق مع املختصني واألكادميينيالدراسية واخلطط  ى حتديث املناهجالعمل عل .0

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي هبدف األرتقاء ابملستوى العلمي لطلبة هذا القطاع واتهيلهم ملمارسة 
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كمال دراستهم اجلامعية اص وإاتحة الفرصة للراغبني منهم ألخلالعمل املهين يف مؤسسات الدولة والقطاع ا
 خباصة األنسانية منها.و يف التخصصات املناظرة وغري املناظرة 

اللغة  –اللغة االنكليزية  –مبا أن طلبة التعليم املهين يتلقون مواد دراسية أكادميية )اللغة العربية  .3
فس املواد اليت دد ساعات ال تقل عن عدد ساعات نبعالرتبية االسالمية( وغريها من املواد  –الكردية 

يتلقاها أقرانه يف القسم العلمي االكادميي ويفرتقان يف املواد التخصصية لذا نوصي بفتح اجملال امام خرجيي 
لدراسة يف االقسام اللغوية واالنسانية وخباصة االسالمية منها يف الدراسة اجلامعية لالتخصصات املهنية 

 العلمي.اسوة أبقراهنم خرجيي الدراسة الثانوية القسم 
وعالوة على املربرات السابقة فأن هناك مسوغات اخرى تدفع ابجتاه قبول طلبة التعليم املهين يف  

 كليات الشريعة االسالمية وهي:
إن املقررات الدراسية لكليات الشريعة االسالمية ترتبط ابملواد االنسانية اليت سبق األشارة إليها  .أ 

لمًا ولديه الرغبة يف مواصلة سأبستثناء كون الطالب املقبول م وال تتطلب خلفية أكادميية يف مواد أخرى
 أي ختصص من ختصصات كلية الشريعة اإلسالمية.دراسته يف 

يف تزويدهم ابلعلوم واملعارف الشرعية خلرجيي التعليم املهين تسهم مثل هذه الفرصة  هتيأتإن  .ب 
ومن جهة أخرى  ،اديء السامية. هذا من جهةوالفقهية ليكونوا نواة صاحلة لبناء جمتمع متسلح ابلقيم واملب

كوادر بشرية عرضة آلفة البطالة ليفًا مثمرًا الفرصة تعد أستثمارًا انجحًا وتوظميكننا القول إن مثل هذه 
  وغريها من الظواهر الجتماعية الضارة.

رجيي الدراسة يات األنسانية وخباصة االسالمية منها خللإعادة العمل بنظام الدورات التأهيلية يف الك
املهنية وذلك لغرض تعزيز استعدادهم لدراسة يف التخصصات االسالمية واالنسانية هذا من جهة ومن 
جهة أخرى فان هذه الدورات التاهيلية الشاملة او املتخصصة هتيئ هذه الشرحية من الطلبة للدراسة يف 

 السابقة.  مه يف دراستهبيئة يغلب عليها الطابع األكادميي وهي قطعاً ختتلف عما تعود علي
 املصادر:

حسني، صباح داوود، عبد الرحيم، سعد إبراهيم، حسن زاهد وارد، حنو تعليم مهين أفضل: حتليل  .0
الواقع احلايل للتعليم املهين افضل: حتليل الواقع احلايل للتعليم املهين واقرتاح اسرتاتيجيات تطويره، الناشر 

3111. 
نتائج األمتحاانت املهنية، دراسة نوعية، مطبعة اعدادية  عبد العباس بشري، حسني، صباح، .3

 .0111الصناعة، 
كرمي، ايس، النهوض ابلواقع التعليمي يف حمافظة كربالء مع ورقة عمل مقدمة اىل املديرية العامة  .3

 .3119حلافظة كربالء، 
 . 3119ت، البيضاين، عبد اجلواد، تغيري املسار العلمي، ورقة عمل مقدمة اىل جامعة أهل البي .9

 
 (2جدول رقم )

 عدد الطالب السنة

0113/01119 33167 
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0119/0115 36552 

0115/0116 33311 

0116/0117 33112 

0117/0112 33625 
 .37، ص0111اس، حسني، باملصدر: عبد الع

 
 ( 0جدول رقم )

 نسبها حسب الفروع املهنيةو  يوضح عدد املواد الدراسية وجمموع احلصص األسبوعية
 جمموع احلصص عدد املواد الدراسية فرعال

 اسبوعيا()
النسبة 
 املئوية

 7اكادميي  الصناعي
 0فين )ختصصي(

52 
89 

10% 
56% 

 5اكادميي  التجاري
 27فين )ختصصي(

06 
51 

12% 
59% 

 8اكادميي  الزراعي
 26فين )ختصصي(

01 
61 

09% 
72% 

 8اكادميي  املهن املنزلية
 20فين )ختصصي(

17 
59 

11% 
55% 

 .06، ص3119املصدر: حسني، عبد الرحيم، حسن، 
 

 (0جدول رقم )
 يوضح عدد ساعات املواد املشرتكة يف الفرع العلمي واالختصاصات املهنية

 املهن املنزلية زراعي جتاري الصناعي الفرع العلمي نوع الدراسة
      املواد الدراسية
 3 3 3 3 3 اللغة العربية

 9 9 9 9 9 اللغة االنكليزية
 3 3 3 3 3 الرتبية االسالمية
      اللغة الكردية

  
 (1جدول رقم ) 
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 التعليم الصناعي::أوال
 ااخطة الدراسية الختصاص التعليم الصناعي كافة / عدا اختصاص )الرسم اهلندسي(

 الثالث الثاين االول املادة الدراسية ت
 3 3 3 الرتبية االسالمية 0
 3 3 3 اللغة العربية 3
   3 لغة الكرديةال 3
 3 3 3 اللغة االنكليزية 9
 3 3 3 الرتبية الرايضية 5
 3 3 3 الرايضيات 6
 3 3 3 الطبيعيات 7
 9 9 9 العلوم الصناعية 2
 3 3 3 الرسم الصناعي 1

 06 06 06 التدريب العلمي 01
 31 31 90 اجملموع 

 3 3 3 حاسبات )للمدارس املشمولة هبا( 00
 90 90 93 اجملموع 
 .07، ص3119املصدر: حسني، عبد الرحيم، حسن،  

 (5جدول رقم )
 التعليم الصناعي

 (.ااخطة الدراسية الختصاص )الرسم اهلندسي
 الثالث الثاين االول املادة الدراسية ت
 3 3 3 الرتبية االسالمية 0
 3 3 3 اللغة العربية 3
   3 اللغة الكردية 3
 3 3 3 اللغة االنكليزية 9
 3 3 3 لرتبية الرايضيةا 5
 3 3 3 الرايضيات 6
 3 3 3 الطبيعيات 7
 9 9 9 العلوم الصناعية 2
  3 6 الرسم اهلندسي 1
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 الثالث الثاين االول املادة الدراسية ت
  0 9 اخلط العريب واالنكليزي 01
 3  9 انتاج اخلرائطو  طبع 00
   3 الرسم الطبوغرايف 03
 6 5  الرسم االنشائي 03
 6 5  الرسم املعماري 09
  9  نيكيالرسم امليكا 05
  3  الرسم الكهرابئي 06
 39 90 32 اجملموع 

  3 3 حاسبات )للمدارس املشمولة هبا( 07
 39 93 91 اجملموع 

 .02، ص3119املصدر: حسني، عبد الرحيم،
 (8جدول رقم )

 ااخطة الدراسية للتعليم التجاري
 الثالث الثاين االول املادة الدراسية ت
 3 3 3 الرتبية االسالمية 0
 3 3 3 اللغة العربية 3
   3 اللغة الكردية 3
 9 9 9 اللغة االنكليزية 9
 3 3 3 الرتبية الرايضية 5
  3 3 اآللة الكاتبة العربية 6
  3 3 اآللة الكتابية االنكليزية 7
   3 مباديء االدارة وتنظيم املكتب 2
   5 مباديء احملاسبة 1

   3 مباديء التسويق 01
   3 التأمني 00
   3 الرايضيات 03
  3  القانون التجاري 03
  3  مباديء االحصاء 09
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 الثالث الثاين االول املادة الدراسية ت
  3  الرايضيات املالية 05
 3 3  االقتصاد 06
  5  نظام حماسب موحدو  حماسبة حكومية 07
 3   املراسالت التجارية 02
 9   حماسبة التكاليف 01
 3   ادارة االفراد 31
 3   ادارة املخازن 30
 6   ة املتخصصة والشركاتاحملاسب 33
 33 31 33 اجملموع 

  3 3 حاسبات )للمدارس املشمولة هبا( 33
 33 33 39 اجملموع 

 .01، ص3119املصدر: حسني، عبد الرحيم، حسن، 
 (7جدول رقم )

ااخطة الدراسية للتعليم التجاري )للمدارس املشمولة بتدريس مادة احلاسوب بدال من مادة 
 الطابعة(

 الثالث الثاين االول الدراسية املادة ت
 3 3 3 الرتبية االسالمية 0
 3 3 3 اللغة العربية 3
   3 اللغة الكردية 3
 9 9 9 اللغة االنكليزية 9
 3 3 3 الرتبية الرايضية 5
   3 نظام التشغيل 6
   3 مبادئ حاسبات 7
  3  تطبيق على احلاسبة 2
  3  نظام تشغيل متقدم 1

 3   هزةتطبيقات جا 01
 3   قواعد بياانت  00
   3 تنظيم املكتبو  مبادئ االدارة 03
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 الثالث الثاين االول الدراسية املادة ت
   5 مبادئ احملاسبة 03
   3 مبادئ التسويق 09
   3 التأمني 05
   3 الرايضيات  06
  3  القانون التجاري 07
  3  مبادئ االحصاء 02
  3  الرايضيات املالية 01
 3 3  االقتصاد 31
  5  ظام حماسب موحدنو  حماسبة حكومية 30
 3   املراسالت التجارية 33
 9   حماسبة التكاليف 33
 3   ادارة االفراد 39
 3   ادارة املخازن 35
 6   احملاسبة املتخصصة والشركات 36
 37 31 33 اجملموع 

  3 3 حاسبات )للمدارس املشمولة هبا( 37
 37 33 33 اجملموع 

 .31، ص3119،، املصدر: حسني، عبد الرحيم، حسن
 (6جدول رقم )

 ااخطة الدراسية الختصاص املهن املنزلية

سل
سل

الت
 

 الثالث الثاين االول املادة الدراسية
 عملي نظري عملي نظري عملي نظري

  3  3  3 الرتبية االسالمية 0
  3  3  3 اللغة العربية 3
      3 اللغة الكردية 3
  9  9  9 اللغة االنكليزية * 9
  3  3  3 الرايضيات ** 5
 3  3  3  الرتبية الرايضية 6
     3 0 الرسم اهلندسي *** 7
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     0 0 صحة اجملتمع 2
 5 0 3 0 3 0 التغذية 1

 3 0 3 0 3 0 خياطة املالبس 01
   3  3  االانقة 00
     3 0 االجهزة املنزلية 03
  3     تربية الطفل 03
 3 0 3 0   عناصر الفن 09
    3   املنسوجات  05
 3 0 3    اشغال يدوية 06
  3 3 0   العالقات العائلية 07
  3 3    فنون تشكيلية 02
 06 30 06 01 09 31 اجملموع 

39 35 37 
 .30، ص3119املصدر: حسني، عبد الرحيم، حسن، 

 
 (9اجلدول رقم )

 ااخطة الدراسية للتعليم الزراعي

سل
سل

الت
 

 الثالث الثاني ولال  المادة الدراسية
 عملي نظري  عملي نظري  عملي نظري 

  3  3  3 الرتبية االسالمية 0
  3  3  3 اللغة العربية 3
      3 اللغة الكردية 3
  3  3  3 اللغة االنكليزية 9
 3  3  3  الرتبية الرايضية 5
      3 الرايضيات 6
    3   االحصاء 7
  3     احملاسبة الزراعية 2
    3   االقتصاد الزراعي 1

  3     ادارة املزارع 01
     3 0 الرتبة واستصالح االراضي 00
     5 3 احملاصيل احلقلية 03
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سل
سل

الت
 

 الثالث الثاني ولال  المادة الدراسية
 عملي نظري  عملي نظري  عملي نظري 

 9 3     احملاصيل الصناعية والعلفية 03
     5 3 املشاتل واحلدائق 09
   9 3   حماصيل اخلضر 05
 9 3     انتاج الفاكهة 06
     5 3 تهتربية احليوان وصح 07
   5 3   تربية الدواجن 02
 3 0     تغذية احليوان 01
   9 3   الصناعات الغذائية 31
 3 3     االلبان 30
 3 0     وقاية املزروعات 33
   3 3   تربية النحل 33
 3  3  3  املكننة الزراعية 39

 01 31 01 31 30 01 اجملموع 
91 31 31 

 .33، ص3119رحيم، حسن، املصدر: حسني، عبد ال
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 استمارة استبيان
 كال  نعم قبولك يف االعدادية املهنية بناء على رغبتك -0
 اختيارك للدراسات املهنية كان بسبب: -3

  أ.رغبتك 
  ب. ظروف اقتصادية

  جـ.تعلم مهنة لكسب العيش
 دراسة املهنية.ان اسباب عدم رغبيت يف ال :( بـ)كال(0يف حالة االجابة على الفقرة ) -3

  امكانيايت و  أ. تعارض االختصاص مع رغبيت
  مواصلة دراسيت الثانوية بـ. ارغب يف

   ارغب مبواصلة دراسيت اجلامعية  -9
 :يف حالة االجابة بـ)نعم( ارغب مبواصلة دراسيت اجلامعية يف الدراسات -5
  اإلنسانية   املناظرة  

 ص املناظرة ارغب يف تغيري مسار دراسيتيف حالة عدم قبويل يف االختصا -6
   

يف حالة عدم قبولك يف الكليات املناضرو لالختصاص املهين هل ترغب مبواصلة دراستك يف  -7
   الكليات االنسانية 

عند عدم حصولك على فرصة يف الكليات الرمسية هل ترغب مبواصلة دراستك يف الكليات  -2
   االهلية 

بة بـ)نعم( هل توافق على االشرتاك بدورة ملدة سنة تؤهلك ملواصلة دراستك يف يف حالة االجا -1
 الكليات االهلية 

 الارغب يف مواصة دراسيت يف الكليات االهلية بسبب: -01
  أ. التكاليف املالية 

  بـ. حمدودية فرص العمل املتاحة للخرجيني
  جـ. النظرة اىل املستوى العلمي يف الكليات االهلية 

 هل هناك صعوبة يف دراستك للمواد االنسانية يف االعدادية  -00
   

غريها( واليت درستها يف و  هل تعتقد ان املواد الدراسية االنسانية )العربية، االنكليزية، االسالمية، -03
 االعدادية تؤهلك ملواصلة دراستك اجلامعية يف الكليات االنسانية 

   
 دة يف قبول طلبة االعدادايت املهنية يف الكليات االهليةاي مقرتحات تعتقد اهنا مفي
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 ةاجلامعات والكليات األهل مالحظات يف قانونو آراء

 3991( لسنة 31رقم )

عميد كلية القانون/ جامعة أهل ستاذ المساعد الدكتورعباس مرزوك فليح العبيدي، األ
 )عليهم السالم(البيت

 املقدمة
مما ال شك فيه القول ابن التعليم اجلامعي األهلي يوازي التعليم اجلامعي الرمسي من خالل اتفاقها يف 

يم اجلامعي االهلي اكثر وضوحا ابعتباره لرمبا يبدو دور التعلو  فرص الدراسة للطلبة اهلدف العام بتوفري
ملن مل تتوفر  من خالل اضطالعه بتوفري الفرص الدراسية ،مكمال للدور الذي يلعبه التعليم اجلامعي الرمسي

 ميوهلم الدراسية ابحلد االدىن.و  مبا يتفق، و التعليم الرمسي هلم يف
مبختلف مستوايهتا و  ل للطاقات العراقيةو ال ننسى ان نشري اىل دور التعليم االهلي يف توفري فرص عم

 .بذلك فان هذا التعليم سوف يساعد على تقليص البطالة يف اجملتمع. و العلمية
اصدر املشرع العراقي القانون رقم  .و لغرض قيام التعليم االهلي ابداء دوره الفاعل يف اجملتمع العراقي

 .الكليات االهليةو  قانون اجلامعات 0116لسنة  03
ق يقال ان هذا القانون احتوى العديد من العالمات املضيئة اليت تؤدي اىل جناح التعليم اجلامعي و احل

 . االهلي مبا ميكنه من اداء دوره املأمول منه
اشران عليه العديد من القانون من اجيابيات يسهل ادراكها من قبل املعنيني، و مع كل مايف 

هبدف تسليط الضوء على هذا ن و ل تطبيقه عمليا يف املبدااملالحظات من خالل اطالعنا عليه ومن خال
سوف نقسمه بعد املقدمة على وفق التقسيم الذي و  بيان مكان الضعف فيه اخرتان هذا البحثو  القانون

 .جاء به القانون
 .و هللا وراء القصد
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 الفصل أألول

 األهدافو التأسيس
 املادة األوىل:

حسب احلاجة وفق اخلطة  احملافظاتو  كليات اهلية يف بغداد  جامعات او أجازت املادة االوىل أتسيس
 أتسيس اجلامعة او الكليةجييز يالحظ ان هذه املادة وضعت مبدأ عاما. و املركزية للتعليم العايل يف العراق

 .هذا اجتاه مستحسن حيمد عليه املشرع العراقيو  االهلية يف العراق
 املادة الثانية:

ها يف إحداث هامامعة أو الكلية األهلية من خالل التأكيد على اسوضحت هذه املادة أهداف اجل
على أن تلتزم اجلامعة األهلية اخلط  ،البحث العلميو  الثقافيةو  نوعية يف احلركة العلميةو  تطويرات كمية

 االبتعاد عن أي منهج لإلحلاد.و  مبا يغذي جذور اإلميان ابهلل، و املستند إىل وحدة الشعب الوطين
 اليت أنمل هلا الدميومةو  جوهر الشريعة اإلسالميةو  هداف أهداف سامية نتفق مع روحإن هذه األ

 .االستمرار يف وطننا العزيزو 
 الثالثة: املادة

أمر بديهي  هذا. و الكليات األهليةو  حددت هذه املادة التزام الوزارة بتحديد شروط أتسيس اجلامعات
 الفين على تلك اجلامعات.و  العلميبل مطلوب ابعتبار أن الوزارة هي جهة اإلشراف 

  :املادة الرابعة
هذا اجتاه مطلوب ألن هذه ، و الشخصية املعنوية أضفت املادة الرابعة على اجلامعة او الكلية األهلية

 .الشخصية متكن املؤسسة العلمية من حتقيق أهدافها من خالل متتعها ابألهلية القانونية
دة الرابعة لو مت حتديد اتريخ بدء متتع اجلامعة أو الكلية األهلية ا لصحة اجتاه حكم املاو نرى تعزيزً 

 .اليت قد يثريها عموم النص احلايل .املنازعاتو  ابلشخصية املعنوية حسما للمشاكل
 :املادة ااخامسة

 أوال: 
كل من وزير التعليم  قرتاحبناء على ا راءحددت هذه الفقرة صالحية منح إجازة التأسيس مبجلس الوز 

 ....البحث العلميو  ايلالع
 نرى من األفضل منح صالحية إجازة التأسيس لوزير التعليم العايلو  و حنن ال نتفق مع هذا احلكم

هذا اجمللس  ة النّ تالستحصال موافق زارةالبحث العلمي من خالل عرضه املوضوع يف اجتماع جملس الو و 
مث حصر املوضوع مبجلس الوزراء  ،دمهاتقديرا لتوفر شروط التأسيس من عو  هو اجلهة األكثر اختصاصا
 شده مجيعا.الذي نن يؤكد مبدأ ال مركزية اإلدارة

نرى  هلذه اجلهات انمع اتييدو  مث حددت هذه الفقرة اجلهات اليت جيوز هلا ان تقدم طلب التاسيس
هي مؤسسات اجملتمع و  ميكن ان يضاف اليها جهات اخرى ظهرت يف اجملتمع العراقي يف عهده اجلديد

 من منظمات مدنية. ...أخل.منظمة شؤون املرأة ،هيئة علماء املسلمني ،مثال احلوزة العلمية منهاو  املدين
جيوز هلا ان تقدم  املطلوب توفرها يف اجلهات اليت الشروط اما الفقرة الثانية من هذه املادة فقد حددت

لوبة تعزز من مكانة اجلامعة او بل ميكن القول اهناشروط مط ،ال مثلبة على هذه الشروطو  طلب التاسيس
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مبرتبة استاذ  هم اما الفقرة الثالثة فاهنا اجازت حلملة شهادة الدكتوراه او ممن. الكلية االهلية مستقبال
يصدرها جملس  وفق شروط (1)مساعد يف االقل تقدمي طلب التاسيس على ان ال يقل عددهم عن 

 .الوزراء
نقرتح ان يصار اىل تعديله ابألبقاء على العدد  ، حيثمع جديته مالحظةو لدينا على هذا النص 

( من محلة الشهادات العليا على ان جيوز ان يكون معهم عدد آخر من محلة شهادة البكلوريوس او 1)
 املاجستري ممن هم اقل من مرتبة استاذ مساعد.

هبدف هذا ، و ءة املاليةمن ذوي املالو  و اييت هذا التعديل استجابة لرغبة العديد من الراغبني ابلتاسيس
 .التعديل ايضا اىل تيسري اتسيس اجلامعة من خالل زايدة مواردها املالية

الذي نقرتحه . و كما ان هذه الفقرة اشارت اىل وضع شروط طلب التاسيس من قبل جملس الوزراء
 .اطالعا على واقع التعليم االهليو  ارتباطااالكثر  ألهنا وضع الشروط من قبل الوزارة

  :ادة السادسةامل
تلك خطوات جيدة لنجاح و  حددت الفقرة األوىل من املادة السادسة إجراءات تقدمي طلب التاسيس

 اض عليها.رت ال أعو  التأسيس
حيث اوجب على الوزير احالة طلب التاسيس  ،( من الفقرة الثانية0اال ان لنا ان نعرتض على البند )

 يكون قراره ابات.و  قرار الرفض او القبولاىل جملس الوزراء خالل تسعني يوما الختاذ 
 و نعتقد هنا من االفضل تعديل النص ابعطاء صالحية الرفض او القبول اىل وزير التعليم العايل

 البحث العلمي ليكون هذا التعديل منسجما مع التعديل املقرتح للمادة اخلامسة.و 
لدى جملس الوزراء خالل مدة  ضاالعرتا ( من الفقرة الثانية اعطى احلق لطاليب التاسيس3اما البند )

 .( يوما11( يوما من اتريخ انتهاء ال)31)
اعطاء احلق و  ابلوزير هذه الفقرة ابعطاء صالحية املوافقة او الرفض صياغة و نعتقد من الضروري اعادة

اء جهة لكون القضو  دور يف حتقيق العدل من للقضاء ملا ابلنظراملختص لالعرتاض على قراره امام القضاء
 هلا الوالية العامة يف حسم مجيع املنازعات.و  حمايدةو  خبريةو  خمتصة

  :ثاً الفقرة اثل
مستلزمات اجناح اجلامعة خالل مدة سنة من اتريخ التبليغ و  ألزمت املؤسسني بتوفري كافة متطلبات

س جدية املؤسسني يف أتسيو  للتأكد من صدق عزم مستحسنهذا احكم . و ابملوافقة على التأسيس
 اجلامعة أو الكلية.

 :االفقرة رابع
أعطت احلق لطاليب التأسيس االعرتاض لدى جملس الوزراء خالل ثالثني يوما من اتريخ تبليغهم إبلغاء 

ليس أمام جملس و  أمام احملكمة املختصة اضاعتقد هنا من الضروري أعطاء احلق يف االعرت . و األجازة
 .االدارة يف استخدام صالحياهتا سفتتعقدو  الن اجمللس ميثل اإلدارة ،الوزراء
سم املنازعات ومبا حمن والية يف  ءمبا لهفمن املفضل حصر صالحية النظر يف االعرتاضات ابلقضا الذ

 .له من أستقالل عن السلطة التنفيذية والقضاء مستقل ال سلطان عليه لغري القانون
 .امعةحددت اللغات العربية والكردية كلغات رمسية يف اجل :7املادة 
  :6املادة 
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حددت املدة الدراسية يف اجلامعة مبا اليقل عن اربع سنوات وعلى نفس السياقات املعمول هبا  اوال:
 .يف اجلامعات الرمسية

 .وهذا اجتاة مستحسن من اجل ضمان مستوى علمي متقدم للجامعة االهلية
ذا حكم متقدم جيعل من اجلامعة اىل حتديد نوع الدراسة صباحية او مسائية وه رتأشا :يااثن والقفرة

 .األهلية او الكلية وحدة علمية موازية للجامعة الرمسية
نقرتح هنا أن تضاف الفقرة الثالثة للمادة الثامنه جيوز للجامعة أو الكلية االهلية فتح دراسات عليا 

الهليه بعد توفري كافة لنيل شهادة املاجستري او الدكتوراه يف االختصاصات أملعروفه يف اجلامعة او الكلية ا
على وفق الشروط املعمول هبا يف اجلامعات الرمسية وبعد أن يتم ختريج دفعة  مستلزمات هذه الدراسة

األقل ابلنسبة لدراسة املاجستري وبعد إن يتم ختريج دفعة واحدة ماجستري ليفتح بعدها دراسة  ىواحدة عل
 .الدكتوراه

 الفصل الثاني

 اإلشراف العلمي
حيث قضت املادة التاسعة خبضوع اجلامعة والكلية  الفصل مادتني ومها التاسعة والعاشرة تضمن هذا

االهليه إىل أشراف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي من الناحينني العلمية والرتبوية وللوزارة من أجل 
 .....اخل........حتقيق ذلك اعتماد األساليب والصيغ املتعارف عليها يف التقاليد اجلامعية

وحنن مع هذا التوجيه ويعترب هذا صوره من صور الرقابة املطلوبة الن فيها ما مينع املؤسسة األهلية من 
 .االعرتاف وعدم اجلدية وهذا ابلنتيجة يعود إليها إجيابياً  ألنه يعزز مكانتها العلمية

املتطلبات اليت متكنها من أداء  ألزمت اجلامعة والكلية األهلية بتزويد الوزارة جبميعرة. عاشالواملادة 
 إما الفقرة رابعاً  فأهنا أشارت .اثلثاو  مهامها وعلى وجه اخلصوص ما جاء من خالل الفقرات أوال واثنيا

عتقد من األفضل حتديده ابملعلومات ونهذا نص مطلق ( و (أي معلومات أخرى تطلبها الوزارة))النص  إىل
 .اليت هتدف إليها اجلامعة أو الكلية األهليةذات الصلة ابلعملية العلمية الرتبوية 

 الفصل الثالث

 تشكيالت اجلامعة او الكلية
 جملس اجلامعة: الفرع االول

 :22املادة 
هو ال خيتلف عن كيفية و  هذا امر تنظيمي مطلوب. و ل جملس اجلامعة االهليةيكشوضحت كيفية ت

 .ةتشكيل جملس اجلامعة الرمسي
 .لس اجلامعةبينت آلية عمل جم :20املادة 
 وضحت صالحيات جملس اجلامعة. :20املادة 

ولرمبا يبدو افرتاضاً  مقبوال بصدد الفقرة  .المنلك اعرتاضا عليهاو  مقبولةو  و تلك صالحيات واضحة
قبول املنح واهلبات واإلعاانت والوصااي والوقف  من هذه أملاده اليت أعطت جمللس اجلامعة صالحية 31
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ه من جهات معروفه ابملوضوعية ومشهود هلا ابلنزاهه يف هذه احلاله تستحصل من داخل العراق وخارج
 .مبوافقة الوزارة
حددت شروط وكيفية تعيني رئيس اجلامعة من قبل وزير التعليم العايل ومن مث حتديد  :21املادة 

 صالحيات رئيس اجلامعة 
 جملس الكلية: الفرع الثاين

 .كليةوضحت كيفية تشكيل جملس ال :25املادة 
 .خصصت لصالحيات جملس الكليه :28املادة 
تعيني عميد الكلية بقرارمن جملس اجلامعة ملدة اربع سنوات وأعتقد من االفضل مراعاة  :27املادة 

 .السياقات املعروفة يف اجلامعات الرمسية بضرورة تعيني عميد الكلية أبمر وزاري من قبل الوزير
 .لصالحيات عميد الكلية :26املادة 
 .وضحت كيفية تعيني معاون عميد الكلية :29املادة 

 جملس الكلية غري املرتبطة جبامعة: الفرع الثالث
 .حددت صالحيات جملس الكلية يف الكلية االهلية غري املرتبطة جبامعة:33-31املواد 

 صالحياتهو  جملس القسم او الفرع: الفرع الرابع
 صالحياته.و  عبينت كيفية تشكيل جملس القسم او الفر  -33م/ 

 اهليئة التدريسية: الفرع ااخامس
  :01املادة 

ذلك من خالل اعادة قراءة الفقرة الثانية و  بعد األبقاء على فقرهتا االوىل 39املادة نقرتح تعديل  اوال: 
 :على النحو التايل

 تعليماتترفيعهم مبوجب و  ترقيتهمو  يتم تعيني املذكورين يف البند ))اوال(( من هذه املادة::اثنيا
 :يصدرهاجملس اجلامعة او جملس الكلية غري املرتبطة جبامعة مع مراعاة ما اييت

 .هبذه الوظائف يعني توفر شروط عضو اهليئة التدريسية يف اجلامعات الرمسية يف من .0
على ان يصار اىل قبول تلك الرتقية  .اعتماد قواعد الرتقيات العلمية املعمول هبا يف اجلامعات الرمسية .3
 .حالة التعيني لدى اجلامعة الرمسيةيف 

 (.39و تضاف الفقرات التالية للمادة )
قضية يف اجلامعات أو الكليات األهلية ألغراض حتتسب مدة خدمة عضو اهليئة التدريسية امل اثلثا:

 الرتفيع يف حالة التعيني أو إعادة التعيني لدى اجلامعة الرمسية.و  العالوة
البعثات الدراسية اليت و  الكلية األهلية ابلزماالتو  لتدريسية يف اجلامعةمشول أعضاء اهليئة ا رابعا:

 .البحث العلميو  تتوالها وزارة التعليم العايل
 .يف اجلامعات العراقية هدراسة الدكتوراو  كمالال  ةمشوهلم مببدأ حجز املقاعد الدراسي خامسًا:
يسية يف اجلامعات الرمسية مبا فيها ختصيص مشوهلم ابالمتيازات املمنوحة ألعضاء اهليئة التدر  سادسًا:

 .واحدة ملرةو  ارض سكنية يف منطقة عمله قطعة
من قبل  واضحني تذمرو  من الواقع العملي حيث الحظنا شكوىمنبثقة ان دواعي هذه املقرتحات 

ينعكس  أعضاء اهليئة التدريسية من عدم مساواهتم ابقراهنم العاملني يف اجلامعات الرمسية. األمر الذي قد
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 .العمل يف اجلامعات االهلية هي ذاهتا يف اجلامعات الرمسية إن تقاليدو  سلبا على ادائهم العلمي.خاصة
انهيك عن اآلاثر االجيابية هلذه التعديالت يف زايدة إقبال محلة الشهادات العليا على العمل يف اجلامعات 

 هناك مايربر عدم املساواة بني العاملني هنا من خالل توفريها لفرص عمل حنن حباجة اليها مث ليس األهلية
 .العاملني هناكو 

 .كما هي  (:05املادة )

 الفصل الرابع

 االمور املالية
الفقرات الثالث االوىل و  وال اجلامعة او الكلية االهليةم:نظمت هذه املادة كيفية تكوين ا(36املادة )

 .اض عليهارت جيدة وال اع
 :دل على النحو التايلاال ان الفقرة رابعا ميكن ان تع

 .غري العلميةو  االيرادات النامجة عن نشاطاهتا املختلفة العلمية :رابعا
هبذاالتعديل ميكن ان توفر اجلامعة االهلية موردا ماليا جيدا من خالل استثمار امواهلا يف نشاطات 

تضاف و  ن حتقيق اهدافهاتعزز من قدرهتا املالية مبا ميكنها مو  اقتصادية مشروعة تسهل العملية التعليمية
 (.36الفقرة خامسا للمادة )

بفوائد بسيطة او تقيم هبات و  تقوم وزارة التعليم العايل بتقدمي قروض طويلة االجل من موازنتها العامة
 ( سنوات.01على اتسيسها ) نقدية او عينية للجامعة او الكلية اليت مل ميضِ 

 :الفقرة سادسا
قدمي مساعدات او هبات للجامعات االهلية او الكلية يف حالة ثبات تقوم وزارة التعليم العايل بت

 .تطبيقها للتعليمات النافذة من خالل تقييم االداء الذي جتريه جلان علمية متخصصةو  جناحها
 يف حالة خمالفتها احكام هذاالقانون غرامةتعاقب اجلامعة او الكلية االهلية بعقوبة ال:الفقرة سابعا

 البحث العلمي و  ايراد وزارة التعليم العايلمة غراتسجل قيمة الو 
نيل ثقة الوزارة و  ان هذه التعديالت سوف تدفع اجلامعات االهلية للعمل قدما لرفع مستواها العلمي

 من خالل تطبيقها للتعليمات النافذة.
 يسهل حتقيقها.و  للجامعة او الكلية استثمار امواهلا مبا ينسجم مع اهدافها :07املادة 

 ( كما هي دون تعديل.32،31،31) اداملو 

 الفصل اخلامس

 احكام ختامية
 :نقرتح تعديلها :02املادة 

 الكليات االهليةو  ابلتنسيق مع وزارة التخطيط بتحديد حاجة القطر اىل اجلامعاتو  تقوم الوزارة
 اختصاصاهتا سنواي.و 

 كما هي.: 00املادة 
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 .تعدل :00املادة 
 العقوابت االنضباطيةو  االمتحاانتو  ابلقبول ات اليت تتعلقيف االعرتاض تبتو  تنظر الوزارة

ميكن االعرتاض على قرارات الوزارة يف هذا  امام . و االعرتاضات حول منح االلقاب للشهادات العلميةو 
ن اليت مينع القضاء من النظر فيها ال تقليل اعمال السيادة املقرتح يقوم على اساس .احملاكم املختصة
يتاتى ذلك و  حنن نطمح اىل جمتمع جديد تسود فيه العدالةو  االدارة تعسفقد تؤدي اىل أعمال السيادة 

 .قول الفصل يف حسم مجيع املنازعاتمن خالل اعطاء القضاء ال

 :تعدل هذه املادة على النحو التايل :(01املادة )
قسم او الفرع العلمي للوزير فرض عقوبة الغرامة على اجلامعة او الكلية يف حالة ثبوت خمالفة ال اوال:

 انذارها بوجوب ازالة املخالفة.، و الحكام هذا القانون
اتريخ  من(شهرين 3للوزير غلق القسم او الفرع العلمي يف حالة عدم ازالة املخالفته خالل مدة ) اثنيا:

 .يكون قرار الوزير خاضعا للطعن به امام احملكمة املختصةو  التبليغ ابالنذار
على توصية جلنة خمتصة سحب اجازة اجلامعة او الكلية عند حدوث خلل جسيم يف  للوزير بناء :اثلثا

 انذارها.و  ذلك بعد تنبيههاو  الرتبوية او عدم االلتزام ابالهداف اليت انشئت من اجلهاو  النواحي العلميةا
 .للجامعة او الكلية الطعن يف قرار الوزير بسحب االجازة لدى احملكمة املختصة :رابعا

بعد استنفاذ طرق الطعن تتوىل الوزارة ادارهتا و  اذا قرر الوزير سحب اجازة اجلامعة او الكلية خامسا:
هلا ان تنقل الطلبة اىل اجلامعات الرمسية او ان و  وفق نظامها الداخلي اىل حني خترج وجبة من طلبتها

 نقولة بعد تصفية التزاماهتاغري املو  تؤول امواهلا املنقولةو  تضمن نقلهم اىل اجلامعات او الكليات االهلية
 ديوهنا اىل اجلهة املؤسسة.و 

 ال اعرتاض عليها. 90-35املوادمن 
 واملقرتحات ااخامتة

.الحظنا فيه العديد 0116لسنة  03الكليات األهلية رقم رقم و  من خالل دراستنا لقانون اجلامعات
و مع هذه املالحظة .األهلي يف العراق من األحكام القانونية املستحسنة اليت عززت من جناح جتربة التعليم

لقد ثبت لنا من خالل التجربة و  فقد تبني لنا ان هناك اكثر من مالحظة او تصور فيه ،العامة عن القانون
ضرورة تعديل هذا القانون ابضافة او حذف او تعديل بعض النصوص ليصبح القانون اكثر فاعلية يف اداء 

 .يدوره لتطوير التعليم العايل األهل
 :و ميكن لنا اتشري هذه املقرتحات من خالل أآليت

 .تعديل املادة الرابعة من خالل حتديد اتريخ بدء متتع اجلامعة او الكلية ابلشخصية املعنوية اواًل:
تعديل املادة اخلامسة فقرة اواًل ابعطاء صالحية املوافقة على اجازة اجلامعة او الكلية األهلية  اثنياً:

 وذلك ألن الوزارة هي اجلهة األكثر اختصاصاً  .البحث العلمي بداًل من جملس الوزراءو  العايلبوزير التعليم 
انطالقًا من مبدأ ال مركزية األدارة. كما اقرتحنا السماح ملنظمات اجملتمع و  ذات الصلة ابلنشاط العلميو 

 اً.بعد توفريها الشروط املطلوبة قانوني .املدين اجلديد بتأسيس اجلامعة األهلية
اقرتحنا تعديل الفقرة الثالثة من املادة اخلامسة بزايدة عدد االشخاص الذين حيق هلم تقدمي طلب  :اثلثاً 

 ( من محلة الشهادات العليا1)او املاجستري مع احملافظة على العدد سالتأسيس من محلة شهادة البكالوريو 
 .الدكتوراهو  املاجستريو 
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 ن لديهم مالءة مالية يف التأسيس.مم وذلك ابلنظر لوجود عدد من الراغبني
البحث و  املادة السادسة حبصر املوافقة على التأسيس مبجلس وزارة التعليم العايل إقرتحنا تعديل :رابعاً 

ذلك لينسجم مع التعديل املقرتح للمادة اخلامسة فقرة اواًل.املشار اليها و  ليس مبجلس الوزراءو  العلمي
 سابقاً.

الفقرة رابعا من املادة السادسة ابعطاء احلق لطاليب التأسيس ابالعرتاض على اقرتحنا تعديل  خامسًا:
 .ليس أمام جملس الوزراءو  إلغاء األجازة أمام احملكمة املختصة

اقرتحنا اضافة الفقرة الثالثة للمادة الثامنة جبواز فتح دراسات عليا للماجستري او الدكتوراه يف  سادسًا:
 ها الشروط املطلوبة.اجلامعة األهلية بعد توفري 

ليس منقبل جملس و  ( من خالل تعيني عميد الكلية ابمر من وزاري7اقرتحنا تعديل املادة) سابعاً:
 .اجلامعة

مساواة عضو اهليئة و  ( من خالل التأكيد على مشول39اقرتحنا تعديل الفقرة الثانية من املادة ) اثمناً:
مبا فيها  .يازات احملفوظة لعضو اهليئة التدريسية يف اجلامعة الرمسيةابألمت ةالكلية األهليو  التدريسية يف اجلامعة

ان هذه املقرتحات سوف تعزز من استقرار  .الزماالت الدراسيةو  البعثاتو  الرتقية العلميةو  احتساب اخلدمة
 قاعدينالتدريسية العاملة يف اجلامعة األهلية حيث الحظنا ان مجيع التدريسني املتعاقدين عدا املت الكوادر

الرمسية وهم يف ترقب دائم الستغالل اية فرصة ساحنة هبذا .  هم وضعوا نصب اعينهم العمل يف اجلامعة
  .االمر الذي ينعكس سلبا على العملية التدريسية يف اجلامعة او الكلية االهلية

ة للجامعة فيما ( بصدد اموال اجلامعة العطاء املرون36)اقرتحنا تعديل الفقرة رابعا من املادة  اتسعا:
  .يتعلق تعزيز مواردها املالية

اقرتحنا إضافة الفقرات خامسا وسادسا ابلسماح للجامعة االقرتاض من الوزارة قروض طويلة  عاشرًا:
األجل واقرتحتا قيام الوزارة بتقدمي مساعدات تقدمي مساعدات نقدية او عينية للجامعة األهلية مبا يؤدي 

  .إىل تعزيز عملها وتشجيعها
اقرتحنا أعطاء صالحية للوزارة بفرض الغرامة على اجلامعة او الكلية األهلية يف حالة  :حادي عشر

 القانون. خمالفتها أحكام
اقرتحنا جواز الطعن يف القررات املتخذة ابلقبول واالمتحاانت والعقوابت االنضباطية...  :اثين عشر

 .قضاء املختصأمام الوزارة والطعن يف قرار الوزارة امام ال اخل
لية األهلية منار هدى للجامعة او الك هذا جممل املقرتحات اليت نرى ضرورة األخذ هبا ليكون القانون

  وهللا من وراء القصد.
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 طلبة الكليات األهلية ودور االرشاد يف معاجلتهامشكالت 

 أ.م.د. هناء محمود حسن / كلية التربية/ الجامعة المستنصرية
 أ.م.د. حسن حمود ابراهيم / كلية التربية للبنات / جامعة األنبار

 الفصل األول

 أهمية البحث واحلاجة إليه:
اصرة وقد صاحب ذلك ظهور قيم أسهم التطور احلضاري إبحدى حلقاته يف تعقيد احلياة املع

ومتطلبات جديدة استلزمت مهارات خاصة وأمناط معينة من الشخصية اإلنسانية تتصف خبصائص 
سلوكية ومسات حمددة. وقد أدى هذا الوضع إىل ظهور بيئة جديدة سامهت يف بروز العديد من املشكالت  

قلق، والتوترات النفسية وغريها، كمحصلة هنائية على شكل اضطراابت سلوكية مثل سوء التكيف، وال
واحلياة اجلامعية ابعتبارها إحدى مؤسسات اجملتمع أتثرت هي األخرى هبذه التطورات احلضارية شأهنا يف 
ذلك شأن بقية مؤسسات اجملتمع، فأضحت متطلبات احلياة اجلامعية احلديثة وما ارتبط هبا من تطورات 

ى جانب كبري من التعقيد فشكلت عامل مضاف من العوامل تقنية وتقدم أكادميي يف كافة ميادينها عل
اليت أسهمت يف بروز العديد من تلك املشكالت اليت انعكست على السلوك العام لطلبة اجلامعة 
ابعتبارهم ميثلون الشرحية األكثر أتثرًا يف تلك الظروف واملتغريات وقد قاد ذلك إىل تطور أهداف اجلامعة 

شكالت اليت قد يعاين منها الطلبة من خالل اجياد السبل العلمية اليت متكنها من ابجتاه احتواء أغلب امل
أداء دورها الفعال يف اجملتمع ومتكني الطلبة اجلامعيني من الدخول إىل جمتمع مياثل يف بنائِه واعماله وادواره 

املتمثل بكلياته األهلية املؤسسات العلمية اليت خترجوا فيها، فقد أدرك مسؤولوا التعليم اجلامعي العراقي 
والرمسية ان تكنولوجيا الغد ال تتطلب رجااًل حاصلني على شهادات التعليم العايل ويتلقون األوامر 
وينفذوهنا كاآللة فحسب، بل اهنم ادركوا ان من أوىل مهامهم إعداد أجيااًل قادرين على ان يشقوا طريقهم 

ذ قرارات حامسة يف بناء اجملتمع وحتمل ذلك الكم من وسط بيئة متجددة ومعقدة وهلم القدرة على اختا
التنوع والتغيري. ولذلك صار من أهداف الكليات هو رفع قدرة الطلبة على التكليف والسعي من أجل 
تذليل الصعوابت اليت تواجههم والسعي لتوجيه التعليم األكادميي حنو هذا الغرض من أجل حتديد أشكال 
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وف تربز، وأنواع املشكالت اليت سوف تنشأ وأنواع الصعوابت واالضطراابت العالقات اإلنسانية اليت س
 النفسية اليت قد يعاين منها الطلبة.

ومن هنا أضحى توجيه وارشاد الطلبة يف اجلامعة امرًا حتميًا جيب أن أتخذ به اجلامعات وتدخله 
ادخال التوجيه واالرشاد ضمن ضمن براجمها ونشاطاهتا احليوية ابعتباره عنصر تقدم وتطور ومن األفضل 

انشطتها كخدمات حيوية تعمل على حل مشاكل الطلبة وبث الطمأنينة فيهم وتوجيههم مبا يثق وقدراهتم 
بغية متكينهم من القيام بدورهم الفعال يف تغيري وتطوير بنية اجملتمع بطريقة موضوعية بناءة واحليلولة دون 

 لبات احلياة املهنية والشخصية.معاانهتم ومساعدهتم على التوافق مع متط
والشباب اجلامعي هم فئة متقدمة ومتميزة يف البناء اإلجتماعي للمجتمع وهم العناصر املتدربة 
واملتخصصة، ويشكلون األساس يف حتقيق التنمية اإلجتماعية واالقتصادية من أجل إحداث التغيريات 

 الشاملة يف جماالت احلياة املختلفة.
د من الدراسات والبحوث العلمية إىل ان الشباب اجلامعي يعانون من مشكالت لقد أشارت العدي

اجتماعية ونفسية وأكادميية ومن بينها ما توصلت إليها دراسة )ابقر( وغريها، املوسوعة بـ )غياب االرشاد 
 (.99، ص3والتوجيه يف اجلامعة( )

، وحتقيق ذاته من خالل االهتمام ان عملية االرشاد تعمل على تقوية شخصية الفرد، وترصني افكاره
والرعاية ومتكنه من أدراك الواقع الذي يعيش فيه وتغيري اجتاهاته وتصوراته حنو الواقع كما أهناتعمل على 

، 3تنمية وتكيف الفرد مع احمليط الذي يعمل فيه عن طريق حماولة اشباع حاجاته النفسية واالجتماعية )
يئة الظروف من أجل حتقيق أهداف حمددة كتغيري وحتسني السلوك (. فضاًل عن اهنا تعمل على هت000ص

 (.09، ص2)
وتتجلى أمهية عملية االرشاد النفسي أيضًا من خالل دورها الذي يعمل على: تنمية وخلق النزعة 
العلمية لدى الطلبة مبا ينمي قابلياهتم الشخصية واألكادميية وتعميق وعيهم بواقع املشكالت اليت تواجههم 

ن ويف املستقبل. كما أهنا تسعى من أجل تكوين الشخصية املتكاملة واملتوازنة للطلبة وتعمل على تنمية اال
، ص 01حالة التعاون والتفاعل مع اآلخرين فضاًل عن مساعدة الطلبة على التكيف والتوافق النفسي )

 (.6ـ5
كشف عن مشكالت الطلبة يف من هنا تربز أمهية البحث احلايل، لكونه حماولة علمية واثقة حتاول ال

الكليات األهلية وحماولة توظيف االرشاد يف معاجلتها من أجل مساعدة املخططني ومتخذي القرارات 
لوضع االجراءات املناسبة اليت تساعد هذه الكليات كي تواصل مسريهتا العلمية خلدمة قطران احلبيب يف 

 ا شجعهما على القيام ابلبحث احلايل.هذا اجملال حلد علم الباحثان تناولت هذا املوضوع مم

 هدف البحث:
 يهدف البحث احلايل إىل حتقيق اهلدفني اآلتيني:

 تعرف طبيعة املشكالت اليت يعاين منها طلبة الكليات األهلية. .0
 تعرف دور االرشاد يف معاجلة املشكالت اليت يعاين منها طلبة الكليات األهلية. .3
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 حدود البحث: 
لى عينة من الطلبة اجلامعيني ومن كال اجلنسني املنتسبني إىل الكليات األهلية يقتصر البحث احلايل ع

 اآلتية:
)كلية الرافدين اجلامعة، كلية الرتاث اجلامعة، كلية املأمون اجلامعة، وللمرحلتني )الثانية والرابعة( للعام 

 م(.3113/3119الدراسي )

 حتديد املصطلحات:
 يف هذا البحث ما يلي: يقصد ابملصطلحات األساسية الواردة

 problem)أ.املشكلة: )
 ( عرف ديويDawey ( املشكلة أبهنا )حالة من الشك والرتديد واحلرية والصعوبة العقلية تتطلب

 (.03، ص03حبثاً واستقصاء الزالة حالة الشك والتخلص من احلرية( )
 ( عرفها كودgoodاً طبيعياً أو فّقموا ( أبهنا: )موقف معقد ومهم وابعث على التحدي سواء أكان

 (.932،ص09مصطنعاً يتطلب حله امعاانً يف التفكري( )
 ( )(.5، ص9عرفها )الراوي(: أبهنا: )حالة حتد تتطلب حبثاً ودراسة، وأهنا صعوبة حتتاج إىل حل 
 ( )ً(.05، ص3وعرفها )حلمي( أبهنا: )شيء يشعر به الفرد ولكنه ال حيدد له حالً مباشرا 

التعريفات املذكورة فان التعريف املعتمد يف هذا البحث للمشكلة هو: )كل ما يشعر وتوظيفاً ملضامني 
به الطالب من صعوبة أو مضايقة أو معوق يواجهه اثناء تعلمه يف اجلامعة وكما تقسها الفقرات 

 املستخدمة يف هذا البحث(.
 (Counseligب. اإلرشاد: )

 ( عرفه كوتزKowitesساعدة شخص آخر العادة حل مشكلة ( أبنه )حماولة من قبل شخص مل
 (.3، ص03معينة( )
 (عرف فاولرFowler ( أبنه )عالقة طوعية مقبولة بني شخصني احدمها اصابة قلق من مشكلة أو

( عرفه )زهران( أبنه )عملية واعية 3، ص00مشاكل، واآلخر شخص يفرتض ان يقدم له املساعدة( )
ع الفرد لكي يعرف نفسه وينمي امكاانته وحيل مستمرة بناءة وخمططة هتدف إىل مساعدة وتشجي

 (.35، ص5مشكالته لتحقيق الصحة النفسية والتوافق الشخصية والرتبوي واملهين( )
وتوظيفًا ملضامني التعريفات املذكورة فان التعريف املعتمد يف البحث احلايل هو )عملية تربوية ونفسية 

 حل مشكالته لتحقيق تكليفه النفسي واالجتماعي(.هتدف املرشد من خالهلا إىل مساعدة الطالب على 
 ج. املرشد:

هو االستاذ اجلامعي املكلف رمسيًا مبهنة ارشاد طلبة احدى الشعب الدراسية يف القسم الذي يعمل 
 فيه.

 د. الكلية األهلية:
تعريف الباحثني: وهي )مؤسسة تربوية ذات نفع عام، وهلا شخصية معنوية واستقالل مايل واداري، 

( سنوات، وبعدها 9وهلا مجيع احلقوق واالمتيازات اليت تنص عليها القوانني العراقية. مدة الدراسة فيها )
مينح الطالب شهادة البكالوريوس يف االختصاصات االنسانية والعلمية واملهنية. تعمل على توفري مقاعد 



  
 (حبوث املؤمتر العلمي الثاين جلامعة أهل البيت )عليهم السالم

 332 

 العدد الثاين

 

مقابل دفع أجور حتددها الكلية يف  دراسية يف التعليم اجلامعي ملن مل يستطع االلتحاق ابلكليات الرمسية
 ضوء التعليمات املركزية املعمول هبا(.

 الفصل الثاني

 الدراسات السابقة
سيتم عرض عدد من الدراسات السابقة حسب هدفها وتشمل دراسات تناولت مشكالت الطلبة 

 ودراسات تناولت دور اإلرشاد النفسي وفق اتريخ إجرائها وكاآليت:

 م:2985دراسة الشماع عام 
قامت الشماع بدراسة استهدفت التعرف على املشكالت اليت يواجهها طلبة اجلامعة، واستخدمت 

( طالبة، وتوصلت الدراسة إىل إن من بني 37( طالب و)336الدراسة استبياانً وزع على عينة أتلف من )
ت السكن والعالقات املشكالت اليت يواجهها الطلبة العراقيون، عدم التمكن من اللغة األجنبية، ومشكال

، 1بني اجلنسني وإن إرتياح الطالب وإقباله على الدراسة يتوقف على طبيعة العالقة بينه وبني األساتذة)
 (.91ص

 م:2985دراسة الزايدي عام  -0
قام الزايدي بدراسة استهدفت التعرف على مشكالت الطالب والطالبات اجلامعيات يف كلية اآلداب 

( طالب وطالبة من الصفوف األوىل 011خدم استيباانً وزع على عينة تتألف من )جبامعة عني مشس، واست
يف الكلية املذكورة وتوصلت الدراسة إىل أن من بني مشكالت الطلبة: طريقة االستذكار وتنظيم الوقت 

 (.051، ص6وإن عالقة الطلبة ابالساتذة قائمة على اخلوف أكثر من قيامها على احلب واالحرتام )
 م:2986ابقر عام  دراسة

قام ابقر بدراسة استهدفت التعرف على مشكالت الطالب والطالبات يف بعض كليات جامعة بغداد 
( 971وعالقتها ببعض مسات شخصياهتم، واستخدمت الدراسة استبيااًن وزع على عينة أتلفت من )

 طالب وطالبة، وتوصلت الدراسة إىل أن من بني مشكالت الطلبة اجلامعني هي:
 ة إهتمام األساتذة ابلطلبة.قل 
 .صعوبة بعض املواد الدراسية 
 .االمتحاانت الفجائية 

 .قلة النشاط االجتماعي 
 .ضعف الطلبة ابللغة االنكليزية 
 .عدم وجود ارشاد 
 (99-0، ص3)

 م:2986( وآخرون عام Megowanدراسة ماكوات )
رشاد يف التحصيل، م بدراسة استهدفت التعرف على اثر اال0162قام مأكوات وآخرون عام 

( طالب لكل من اجملموعة 1( طالب من ذوي التحصيل الواطئ مقسمني بواقع )02وتكونت العينة من )
 التجريبية واجملموعة الضابطة.
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( دقائق وملرتني يف األسبوع طول السنة الدراسية، 01وقد تضمنت عمليات االرشاد مقاباًل ملدة )
ات داللة إحصائية لصاحل اجملموعة التجريبية أي إن لإلرشاد دور وتوصلت الدراسة إىل أن هناك فروقًا ذ

 (.31 – 03، ص05مؤثر يف رفع مستوى حتصيل الطلبة )

 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 حتقيقاً الهداف هذا البحث فقد اتبعت االجراءات اآلتية:
 اختيار عينة مناسبة من جمتمع البحث. .0
بواسطتها التعرف على مشكالت بعض الطلبة اجلامعيني بناء أداة تتصف ابلصدق والثبات ميكن  .3

 املنتسبني للكليات األهلية.
 استخدام الوسائل االحصائية املناسبة. .3

 أواًل: عينة البحث:
 أ. العينة االستطالعية:

بعد حتديد الكليات األهلية املشمولة ابلبحث ابلطريقة العشوائية وهي: )كلية املأمون اجلامعة، وكلية 
جلامعة، وكلية الرافدين اجلامعة( قام الباحثان ابختيار عينة الدراسة االستطالعية أبسلوب الطبقة الرتاث ا

( 01العشوائية، حيث اختار شعبة واحدة من كل مرحلة دراسية )الثانية والرابعة(، مث اختيارًا عشوائيًا )
طالبًا وطالبة، وكما هو  (61طالب وطالبة من كل مرحلة، وبذلك بلغ عدد طلبة العينة االستطالعية )

 (.0موضح يف جدول )
 (2جدول )

 يوضح توزيع افراد العينة االستطالعية يف الكليات األهلية
 اجملموع املرحلة الرابعة املرحلة الثانية اسم الكلية ت
 02 22 22 املأمون 2
 02 22 22 الرتاث 0
 02 22 22 الرافدين 0

 82 02 02 اجملموع
 

 رئيسة:عينة البحث ال –ب 
مت اختيار عينة البحث الرئيسة ابلطريقة الطبقية العشوائية حيث اخذت مجيع الكليات املشمولة 

( كليات ومت اختيار قسمني من كل كلية واختريت شعبة واحدة من كل قسم ومن  3ابلبحث وعددها )
من كل شعبة من تلك  ( طالبًا وطالبة35كل مرحلة )الثانية والرابعة(، واختار الباحثان بصورة عشوائية )

( طالبًا وطالبة من كل كلية جدول 21( طالبًا وطالبًا ومبعدل )391الشعب. وقد بلغ عدد أفراد العينة )
(. وقد استبعد الباحثان مجيع الشعب اليت إشرتكت يف عينة البحث االستطالعي عند تطبيق االستبيان 3)

 النهائي.
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 (0جدول)
 يسة يف الكليات األهليةيوضع توزيع أفراد عينة البحث الرئ

 اجملموع املرحلة الرابعة املرحلة الثانية اسم الكلية ت
 62 12 12 املأمون 2
 62 12 12 الرتاث 0
 62 12 12 الرافدين 0

 202 202 202 اجملموع
 

 اثنياً: إدارة البحث:
آتى الباحثان ملا كان البحث احلايل يهدف إىل التعرف على مشكالت طلبة الكليات األهلية، لذا ار

(، وقد وزع على عينة البحث االستطالعي، 0إن االستبيان مغلق أعد يف ضوء استبيان مفتوح ملحق )
وبعد تفريغ البياانت وصياغة الفقرات مستفيدين من الدراسات والبحوث السابقة يف هذا اجملال وصنفت 

كل واحدة مشكلة من املشكالت   ( فقرة متثل55فقرات االستبيان بشكل النهائي الذي أصبح مؤلفاً من )
 (.3اليت يعانيها الطلبة ملحق )

والستخراج صدق االداة فقد استخدمت طريقة الصدق الظاهري وذلك بعرضة على جلنة من اخلرباء 
، 0واحملكمني. أما الثبات فقد مت إستخراجه بطريقة حتليل التباين ابستخدام معادلة كودر رجياردسوت )

 (26،1ثبات االستبيان ) (. وقد بلغ معامل371ص
 اثلثاً: تطبيق االدارة:

مت تطريق ادارة البحث على العينة الرئيسة وقد مت تعريف الطالبة هبدف البحث وضرورة االجابة على 
 مجيع فقرات االستبيان وعدم كتابة االسم.

 رابعاً: الوسائل اإلحصائية:
 ـ استخدام الباحثني الوسائل االحصائية اآلتية:0
 (371، ص0رجيادسون ) –لة كودر ـ معاد3

 تطبيق معادلة احلدة:
استخدمت هذه املعادلة لقياس مستوى معاانة الطلبة يف كل مشكلة لغرض التعرف على أهم 

 املشكالت وترتيبها حسب درجة حدهتا:
 0×0ت + 3×  3ت+  3× 0ت 

 ــــــــــــــــــ حدة املشكلة =
 ت ك 

 حيث:
 ديل )أعاين كثرياً( أو )ساهم كثرياً(.عدد الذين أجابوا على الب :0ت
 : عدد الذين أجابوا على البديل )أعاين قلياًل( أو )ساهم قليالً(.3ت
 : عدد الذين أجابوا على البديل )ال أعاين( أو )مل يساهم حبلها(.3ت

 (337، ص7)
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 ـ الوزن املئوي:3
 مشكالت األخرى:لوصف كل مشكلة وردت يف استبيان ومعرفة درجتها وترتيبها ابلنسبة لل

 الوسط املرجح 
 011× ــــــــــــ  = الوزن املئوي

 الدرجة القصوى 
 حيث الدرجة القصوى: متثل أعلى درجة يف املقياس الثالثي البعد والذي يبدأ بثالثة وينتهي بواحدة.

 الفصل الرابع
حددت هلا وكانت  يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج اليت توصل إليها الباحث يف ضوء األهداف اليت 

 كاآليت:
 فيما يتعلق ابهلدف األول وهو: أواًل:

 )تعرف طبيعة املشكالت اليت يعاين منها طلبة الكليات األهلية(.
ألجل الوصول إىل حتقيق هذا اهلدف، فقد استخدم الوزن املئوي ملعرفة مدى انتشار املشكالت 

 ية للنتائج ونستخلص منها ما يلي:( حيث يبني مؤشرات تفصيل3وأمهيتها وهذا ما يوضحه جدول )
إن جممل املشكالت اليت يعاين الطلبة هي مشكالت )تعليمية، نفسية، اجتماعية، اقتصادية، 

 صحية(.
 (0دول)

 يوضع املشكالت اليت يعاين منها الطلبة تبعاً لتدرج قوة املشكلة موزعة حسب الوزن املئوي.
 الوزن املئوي% املشكالت ت
 55.70 ماً أشعر ابلقلق دائ 2
 37.66 ال استطيع التحكم يف إنفعااليت 0
 31.32 ال أفهم قدرايت على حقيقتها 0
 32.01 أعاين من تشتت أنتباهي 1
 39.63 ال أستطيع حتمل املسؤولية 5
 31.66 ال أستطيع التعبري عن آرائي 8
 06.66 أعاين من ضعف ثقيت بنفسي 7
 33.33 على سلوكيأعاين من سيطرة بعض العادات السيئة  6
 99.36 أعاين من أتنيب الضمري 9

 36.71 أعاين من األرق 22
 32.12 أشعر ابلتعب دون سبب 22
 36.13 أشعر ابليأس غالباً  20
 36.20 أشعر ابلعزلة 20
 31.51 أعاين من اخلجل 21
 39.55 أجد صعوبة يف التعامل مع اآلخرين 25
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 الوزن املئوي% املشكالت ت
 01.37 ال أشعر بتقدير اآلخرين يل 28
 36.97 أعجز عن إقناع اآلخرين 27
 33.17 أعاين من منافسة اآلخرين يل 26
 03.39 أعاين من مظاهر التعليم املختلط 29
 33.2 أعاين من مضايقة اجلنس اآلخر 02
 30.93 أعاين من التفكري ابقامة عالقة مع اجلنس اآلخر 02
 09.12 ي يف املعاملة مع اجلنس اآلخراأعاين من تزمت والد 00
 1.13 ي يف املعاملة بيين وبني إخويتاأعاين من تفريق والد 00
 03.32 أعاين من انتقادات والداي لبعض تصرفايت 01
 03.17 أعاين من تدخل والداي يف معظم شؤوين اخلاصة 05
 1.13 ال تربطين عالقات وفاق مع أفراد أسريت 08
 07.21 ال تربطين عالقات وفاق مع زمالئي 07
 35 ال تربطين عالقات وفاق مع استاذيت 06
 59.73 كان الرتوحيية املالئمةا أعاين من عدم توفر االم 09
 59.39 أعاين من عدم قدريت على استغالل وقيت 02
 39.63 ياأعاين من افرتاق والد 02
 93.01 أعاين من عيشي بعيداً عن أسريت 00
 33.29 عن النفس أعاين من قلة فرص الرتويح 00
 60.36 أعاين من صعوبة املواصالت 01
 05.19 ليس لدي مصروف كايف 05
 2.61 ال أمتلك مالبس كافية 08
 03.19 ال أستطيع شراء الكتب واملراجع األساسية 07
 01.26 أضطر للجمع بني الدراسة والعمل 06
 37.79 ال يتفق التخصص الذي قبلت فيه مع ميويل 09
 32.57 راسية املقررةعدم توفر بعض الكتب الد 12
 07.61 أجهل طريقة استخدام املكتبة 12
 33.12 أعاين من حتيز بعض األساتذة 10
 32.12 ال توجد تعليمات مكتوبة عن نظام الكليات والدراسة 10
 59.90 عدم صالحية مبىن الكلية للدراسة 11
 93.09 أعاين من توزيع جدول الدروس األسبوعي 15
 31.06 ة كتابة احملاضراتأعاين من صعوب 18
 99.77 غالء أجور الدراسة 17
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 الوزن املئوي% املشكالت ت
 32.73 أعاين من نقص الرعاية الصحية يف الكلية 16
 03.67 أعاين من التدخني 19
 5.55 أعاين من العقاقري الطبية 52
 05.16 ليست لدي شهية لألكل 52
 00.21 أعاين من السمنة 50
 2.33 أعاين من النحافة الزائدة 50
 2.61 شكو من أحد األمراض اجلسميةأ 51
 30.93 أعاين من الوساوس القهرية 55

 
( نالحظ إن املشكالت األكادميية احتلت املرتبة األوىل ابلنسبة لطلبة 9أوعند مالحظة جدول )

 الكليات األهلية ومن مث املشكالت االقتصادية والنفسية واالجتماعية والصحية.
 

 (1جدول)
 ملشكالت اليت يعاين منها الطلبة مرتبة تنازلياً وموزعة حسب الوزن املئوييوضح ترتيب جماالت ا

 الوزن املئوي% املشكالت ت
 36.99 أكادميية 2
 33.33 اقتصادية 0
 33.73 نفسية 0
 36.35 اجتماعية 1
 09.91 صحية 5

 
 ي:من أبرز املشكالت األكادميية اليت كان يعاين منها طلبة الكليات األهلية هوكانت 

 عدم صالحية مبىن الكلية للدراسة. .0
 أعاين من توزيع جدول الدروس األسبوعي. .3
 عدم توفر بعض الكتب الدراسية املقررة. .3
 ال توجد تعليمات مكتوبة عن نظام الكلية والدراسة. .9
 أعاين من صعوبة كتابة احملاضرات. .5
 أجهل طريقة استخدام املكتبة. .6

 أبرزها: أما ابلنسبة للمشكالت االقتصادية فكان من
 غالء اجور الدراسة. .0
 ليس لدي مصروف كايف. .3
 ال أستطيع شراء الكتب واملراجع األساسية. .3
 اضطر للجمع بني الدراسة والعمل. .9
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 أما ابلنسبة للمشكالت النفسية اليت يعاين منها طلبة الكليات األهلية من أبرزها هي:
 أشعر ابلقلق دائماً. .0
 أعاين من أتنيب الضمري. .3
 .أعاين من اخلجل .3
 أعاين من تشتت انتباهي. .9
 ال أستطيع التحكم يف إنفعااليت. .5
 أعاين من االرق. .6
 أشعر ابليأس غالباً. .7
 ال أفهم قدرايت على حقيقتها. .2
 أشعر ابلتعب دون سبب. .1

 ال أشعر بتقدير اآلخرين يل. .01
 أعاين من تفريق والداي يف املعاملة بيين وبني أخواين. .00
 .ال تربطين عالقات وفاق مع أفراد أسريت .03

 أما ابلنسبة للمشكالت الصحية اليت كان يعاين منها طلبة الكليات األهلية فكان من أبرزها:
 أعاين من نقص الرعاية الصحية يف الكلية. .0
 أعاين من الوساوس القهرية. .3
 ليست لدي شهية لألكل. .3
 أعاين من التدخني. .9

 فيما يتعلق ابهلدف الثاين من أهداف البحث وهو: اثنياً:
 الرشاد يف معاجلة املشكالت اليت يعاين منها طلبة الكليات األهلية(.)تعريف دور ا

( يتبني دور االرشاد يف معاجلة املشكالت التعليمية اليت يعاين منها طلبة 5عند مالحظة جدول )
 الكليات األهلية.
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 (5جدول)

ة مسامهة يوضح نسبة الوزن املئوي للطلبة الذين عرضوا مشكالهتم التعليمية على املرشد ونسب
 االرشاد يف حل هذه املشكالت

 املشكالت ت
 الوزن املئوي)%(

نسبة الطلبة الذين عرضوا 
 مشكالهتم على املرشد

 الوزن املئوي)%(
نسبة مسامهة املشرد 

يف حل هذه 
 املشكالت

ال يتفق التخصص الذ قبلت فيه مع  2
 صفر 97.3 ميويل.

عدم توفر بعض الكتب الدراسية  0
 15 12 املقررة

 33 79 أجهل طريقة استخدام املكتبة 0

 صفر صفر أعاين من حتيز بعض األساتذة 1

ال توجد تعليمات مكتوبة عن نظام  5
 صفر 76.6 الكلية والدراسة فيها.

 صفر 12 عدم صالحية مبىن الكلية للدراسة 8

اعاين من توزيع جدول الدروس  7
 33 11 االسبوعي

 33 96 اتاعاين من صعوبة كتابة احملاضر  6
 

( يوضح دور االرشاد يف معاجلة مشكالهتم 6أما ابلنسبة للمشكالت االقتصادية فاجلدول )
 االقتصادية ومدى مسامهة املرشد يف معاجلتها.
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 (8جدول)

يوضح نسبة الوزن املئوي للطلبة الكليات األهلية الذين عرضوا مشكالهتم االقتصادية ونسبة 
 مسامهة االرشاد يف حلها

 ت
 كالتاملش

 الوزن املئوي)%(
نسبة الطلبة الذين عرضوا 

 مشكالهتم على املرشد

 الوزن املئوي)%(
نسبة مسامهة املشرد يف 

 حل هذه املشكالت
 صفر صفر ليس لدي مصروف كايف 2

 31 26 غالء أجور الدراسة 0

 صفر صفر ال أمتلك مالبس كافية 0

ال أستطيع شراء الكتب واملراجع  1
 فرص 92.3 األساسية

 صفر 92.3 أضطر للجمع بني الدراسة والعمل 5
 ( يوضح دور االرشاد يف حل تلك املشكالت.7أما ابلنسبة للمشكالت النفسية فاجلدول )
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 (7جدول)

يوضح نسبة الوزن املئوي للطلبة الذين عرضوا مشكالهتم النفسية على املرشد والوزن املئوي 
 لنسبة مسامهة املرشد يف حل تلك املشكالت.

 ت
 املشكالت

 الوزن املئوي)%(
نسبة الطلبة الذين عرضوا 

 مشكالهتم على املرشد

 الوزن املئوي)%(
نسبة مسامهة املشرد 

يف حل هذه 
 املشكالت

 - 91 اشعر ابلقلق دائماً  2
 33 97.93 أعاين من أتنيب الضمري 0
 97.3 12 أعاين من اخلجل 0
 97.3 96.3 أعاين من تشتت انتباهي 1
 97.3 97.3 تطيع التحكم يف انفعااليتال اس 5
 صفر صفر أعاين من االرق 8
 31 15.3 اشعر ابليأس غالباً  7
 13 17 ال أفهم قدرايت على حقيقتها 6
 صفر صفر أشعر ابلتعب دون سبب  9

 31 11 اشعر ابلعزلة 22
 97.3 76.6 ال استطيع حتمل املسؤولية 22
ئة اعاين من سيطرة بعض العادات السي 20

 97.3 97.3 على سلوكي
 97.3 36 ال استطيع التعبري عن آرائي 20
 صفر صفر  أعاين من ضعف ثقيت بنفسي 21
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 (6جدول)
يوضح نسبة الوزن املئوي للطلبة الذين عرضوا مشكالهتم االجتماعية على املرشد والوزن املئوي 

 لنسبة مسامهة املرشد يف حل تلك املشكلة.

 املشكالت ت
 وي)%(الوزن املئ

نسبة الطلبة الذين عرضوا 
 مشكالهتم على املرشد

 الوزن املئوي)%(
نسبة مسامهة املشرد 

يف حل هذه 
 املشكالت

 97.3 97.3 أجد صعوبة ابلتعامل مع اآلخرين 2
 صفر 97.93 ال أشعر بتقدير اآلخرين يل 0
 صفر صفر العجز عن اقناع اآلخرين 0
 97.3 97.3 أعاين من منافسة اآلخرين يل 1
 33 97.3 أعاين من مظاهر التعليم املختلط 5
 33 92 أعاين من مضايقة اجلنس اآلخر 8
أعاين من عدم اقامة عالقة مع اجلنس  7

 اآلخر
92 33 

اعاين من تزمت والدي يف املعاملة مع  6
 اجلنس اآلخر

 صفر صفر

أعاين من تفريق والدي يف املعاملة بيين  9
 وبني اخوايت

 صفر صفر

 97.3 97 عاين من انتقادات والدي لبعض تصرفايتا 22
 صفر صفر ال تربطين عالقات وفاق مع افراد اسريت 22
 صفر صفر ال تربطين عالقات وفاق مع زمالئي 20
 صفر صفر ال تربطين عالقات وفاق مع اساتذيت 20
 97.3 12 اعاين من عدم قدريت على استغال 21
 صفر صفر اعاين من افرتاق والداي.. 25
 33 99 اعاين من عيشي بعيداً عن اسريت 28
 صفر 91 اعاين من قلة فرص الرتويح عن النفس 27
 صفر 97 اعاين من صعوبة املواصالت 26
 

للمشكالت الصحية اليت كان يعاين منها طلبة الكليات األهلية فجميعها مل تعرض على  أما ابلنسبة
 ا وكانت املشكالت هي:املرشد، ومل يكن لالرشاد أي دور مبعاجلته

 أعاين من نقص الرعاية الصحية. .0
 أعاين من التدخني. .3
 أعاين من العقاقري الطبية. .3
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 ليست لدي شهية لألكل. .9
 أعاين من السمنة. .5
 أعاين من النحافة الزائدة. .6
 أشكو من أحد األمراض اجلسمية. .7
 أعاين من الوساوس القهرية. .2

 االستنتاج:
 مما تقدم نستنتج املؤشرات اآلتية:

. تشري النتائج فيما يتعلق مبدى مسامهة املرشدين يف حل املشكالت اليت عرضت عليهم إىل ضآلة 0
النسب واليت تنعكس بدورها على انعدام أو ضالة دور املرشدين يف عملية االرشاد وقد يعود السبب إىل 

عد ابلنتيجة دور املرشد أن العديد من مشكالت الطلبة الذين يعانون منها ال يعرضوهنا على مرشديهم مما ي
 يف احتمال املساعدة على حلها، أو حلها فعالً.

أو قد يرجع إىل تقدير الطلبة أنفسهم بقدم جدوى عرض مشكالهتم علىاملرشدين لضعف قدرة بعض 
املرشدين نسبياً، أو عجزهم عن حلها. ويف مثل هذه احلالة تقل مسؤولية املرشدين نسبيًا بسبب عدم 

ت عليهم. واليت رمبا يسهمون يف حلها يف حالة عرضها وطلب مساعدهتم بشأهنا كما عرض هذه املشكال
إن ضعف حجم مسامهة املرشدين يف حل املشكالت املعروضة لديهم قد يرجع إىل طبيعة املشكلة ذاهتا 
من حيث صعوبتها أو تعقدها، أو ضعف أو انعدام قدرة املرشد على حلها، أو رمبا يرجع إىل قلة خربته 

 يف حل بعضها.
ونستنتج يف مجيع األحوال إن هناك مجلة أسباب تكمن وراء قصور دور املرشد يف حل مشكالت 
الطلبة. مما يقتضي ابلضرورة إجراء املزيد من الدراسات وخباصة الرتكيز على معرفة األسباب اليت تؤدي إىل 

ات اليت حتول دون قيام املرشد عزوف الطلبة عن عرض مشكالهتم على مرشديهم من انحية وحتديد املعوق
 بدوره االرشادي املطلوب من انحية أخرى.

 التوصيات:
 أوصى الباحثان يف ضوء ما أظهرته نتائج الدراسة احلالية مايلي:

 توسيع أبنية الكليات مبا فيها املكتبات، النوادي، قاعات الدراسية،...اخل.  .0
يهم جبدوى توجيه املرشدين وقدرهتم على تشجيع الطلبة على طلب مساعدة املرشدين، وزايدة وع .3

 حل مشكالهتم وارشادهم على حلها.
حصر مهمة االرشاد بذوي اخلربة العملية االرشادية من التدريسني ألن متطلبات العملية االرشادية  .3

قد ال تتطابق بطبيعتها مع متطلبات العملية التدريسية، حيث إن لكل واحدة من هاتني العمليتني 
 عدادات وقدرات شخصية وفنية مشرتكة من بعض النواحي ومتمايزة يف نواحي أخرى.خصائص واست

اشرتاك التدريسيني الذين تنقصهم اخلربة والتدريب يف االرشاد يف دورات تدريبية خاصة لتنمية  .9
سياً قابلياهتم يف هذا اجلانب مبا ميكنكم على قيامهم ابملهمة املوكلة إليهم بصورهتا املتواخاة تربواًي ونف

 واجتماعياً.
أن ال يقتصر األستاذ يف حماضراته على طريقة االلقاء فقط بل عليه إتباع طرق أخرى يكون فيها  .5

 الطالب حمور عملية التعلم، وان يفسح اجملال للطالب ملناقشة وإبداء الرأي.
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ألستاذ مرشداً أن تقوم العالقة بني األساتذة والطلبة على أساس الود واالحرتام والتفاهم، وأن يكون ا .6
 وموجهاً هلم، وأن يقدر الظروف اخلاصة هبم، وما يالقونه من صعوابت.

 توفري الكتب واملصادر الدراسية يف الوقت املناسب، وقبل بدء العام الدراسي. .7
 تنظيم سفرات للطلبة يتعرفون من خالهلا على بعض معامل العراق وحضارته. .2
 ة يشارك فيها مجيع الطلبة.إقامة حفالت ترفيهية يف املناسبات الرمسي .1

 املقرتحات:
من أجل االستفادة من نتائج ومعطيات البحث احلايل يقرتح الباحثان عددًا من البحوث والدراسات 

 مستوحاة من هذه الدراسة ومكملة هلا وكما أييت:
 دراسة مقارنة بني مشكالت طلبة الكليات الرمسية ومشكالت طلبة الكليات األهلية. .0
هتدف إىل التعرف على أسباب عزوف الطلبة عن عرض مشكالهتم على املرشدين  إجراء دراسة .3

 املكلفني بذلك.
إجراء دراسة هتدف إىل التعرف على الصعوابت اليت يواجهها املرشدون واليت حتول دون قيامهم  .3

 بتحقيق املهمة املكلفني هبا، ومساعدة وتوجيه للطلبة.
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 املستنصرية اجلامعة 
 /كلية الرتبية/ 
 قسم العلوم الرتبوية والنفسية 

 (2ملحق )
 استبيان استطالعي

 عزيزيت الطالب ...عزيزي الطالبة
من أجل التعرف على مشكالت طلبة الكليات األهلية ودور اإلرشاد يف حلها... يرجى تفضلكم 

 ابإلجابة على السؤال اآليت، وال حاجة لذكر اإلسم مع التقدير.
 السؤال:

ما هي املشكالت الرتبوية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية، أو أية مشكالت أخرى تعاين 
 منها؟

 أذكرها تباعاً مع التقدير
2.   
0.   
0.   
1.   
5.   
8.   
7.   
6.   
9.   

22.   
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 اجلامعة املستنصرية 
 /كلية الرتبية/ 
 قسم العلوم الرتبوية والنفسية 

 (2ملحق )
 طالعياستبيان است

 أعزائنا الطلبة:
يهدف هذا البحث التعرف على مشكالت طلبة الكليات األهلية ودور اإلرشاد يف معاجلتها، ومن 
أجل التعريف على ذلك مث إعداد استبيان خاص ابملشكالت اليت يعاين منها الطلبة وقد وضع أمام كل 

 مشكلة مدرج أول يتكون من ثالث بدائل لإلجابة هي:
 ثرياً حبلها،ساهم املرشد ك

 ساهم املرشد قلياًل حبلها، 
 مل يساهم املرشد يف حلها 

أمام احلقول املناسبة إزاء كل مشكلة قدر إنطباق ذلك على حالتك، وإما   لذا يرجى وضع اشارة 
 كانت نتائج البحث سوف ال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي لذا الحادة لذكر إمسك.

 مع الشكر والتقدير
 الباحثان

 معلومات عامة
 أنثى   : ذكراجلنس

 الكلية:
 القسم:
 املرحلة:
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 املشكالت ت

 املدرج الثالث املدرج الثاين املدرج األول

ثريا
ين ك

أعا
ليالً  

ين ق
أعا

عاين 
ال أ

 

هل عرضت 
املشكلة على 

 املرشد يف كليتك؟

هل ساهم 
املرشد حبل 
 مشكلتك؟

         أشعر ابلقلق دائماً  2
لتحكم يف ال استطيع ا 0

 إنفعااليت
        

         ال أفهم قدرايت على حقيقتها 0
         أعاين من تشتت أنتباهي 1
         ال أستطيع حتمل املسؤولية 5
         ال أستطيع التعبري عن آرائي 8
         أعاين من ضعف ثقيت بنفسي 7
أعاين من سيطرة بعض  6

 العادات السيئة على سلوكي
        

         أعاين من أتنيب الضمري 9
         أعاين من األرق 22
         أشعر ابلتعب دون سبب 22
         أشعر ابليأس غالباً  20
         أشعر ابلعزلة 20
         أعاين من اخلجل 21
أجد صعوبة يف التعامل مع  25

 اآلخرين
        

         ال أشعر بتقدير اآلخرين يل 28
         أعجز عن إقناع اآلخرين 27
         أعاين من منافسة اآلخرين يل 26
أعاين من مظاهر التعليم  29

 املختلط
        

أعاين من مضايقة اجلنس  02
 اآلخر

        

أعاين من التفكري ابقامة عالقة  02
 مع اجلنس اآلخر

        

        ي يف اأعاين من تزمت والد 00
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أعا
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هل عرضت 
املشكلة على 

 املرشد يف كليتك؟

هل ساهم 
املرشد حبل 
 مشكلتك؟

 مع اجلنس اآلخر املعاملة
ي يف اأعاين من تفريق والد 00

 املعاملة بيين وبني إخويت
        

أعاين من انتقادات والداي  01
 لبعض تصرفايت

        

أعاين من تدخل والداي يف  05
 معظم شؤوين اخلاصة

        

ال تربطين عالقات وفاق مع  08
 أفراد أسريت

        

قات وفاق مع ال تربطين عال 07
 زمالئي

        

ال تربطين عالقات وفاق مع  06
 استاذيت

        

كان ا أعاين من عدم توفر االم 09
 الرتوحيية املالئمة

        

أعاين من عدم قدريت على  02
 استغالل وقيت

        

         ياأعاين من افرتاق والد 02
أعاين من عيشي بعيداً عن  00

 أسريت
        

عن  أعاين من قلة فرص الرتويح 00
 النفس

        

         أعاين من صعوبة املواصالت 01
         ليس لدي مصروف كايف 05
         ال أمتلك مالبس كافية 08
ال أستطيع شراء الكتب  07

 واملراجع األساسية
        

أضطر للجمع بني الدراسة  06
 والعمل
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 مشكلتك؟

ص الذي قبلت ال يتفق التخص 09
 فيه مع ميويل

        

عدم توفر بعض الكتب  12
 الدراسية املقررة

        

         أجهل طريقة استخدام املكتبة 12
         أعاين من حتيز بعض األساتذة 10
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         شهية لألكلليست لدي  52
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 اجلوانب القانونية واالدارية للتعليم اجلامعي األهلي يف العراق

 الدكتور مازن ليلو راضي 
 م.م علي نجيب حمزة الحسيني 

 املقدمة
يعترب التعليم اجلامعي الواجهة احلضارية واحليوية لكل أمة من األمم بل يقاس عليه تقدمها ورفعتها 

امها حلقوق اإلنسان، هذا اإلنسان الذي يعترب وسيلة التعليم وغايته األساسية، هلذا دأبت الدول واحرت 
ومنها املتقدمة على وجه اخلصوص االهتمام ابلتعليم اهتمامًا كبريًا وتوفري مستلزمات النجاح له ليساهم 

صاصات العلمية ضمن خطة الدول يف اعداد جيل متعلم قادر على أداء واجباته يف خمتلف االخت
واإلنسانية والتكنولوجية واحملاسبية وغريها من فروع العلم األخرى السيما ما حتتاجه البالد يف مرحلة 
النهوض والتغيري حنو األحسن، هلذا جاءت الشرائع السماوية حتث على طلب العلم امياانً منها أبمهية ذلك 

اليب الالزمة للسعادة يف احلياة الدنيا واآلخرة، مث يف بناء شخصية اإلنسان واألمة وهتيئة الوسائل واألس
جاءت القوانني الوضعية واملواثيق األولية وإعالانت حقوق اإلنسان وما دعت إليه املؤمترات الدولية من 
ضرورة حق طلب العلم، وقد أكدت على التعليم اجلامعي الذي يشكل انطالقه نوعية وسريعة لرفعة األمة، 

ز بني تعليم جامعي رمسي وتعليم جامعي أهلي، فاألصل خاصة يف الدول اإلسالمية أن ومل يكن هناك متيي
التعليم يدار من قبل األشخاص واهليئات احمللية والدينية املتمثلة ابألوقاف والتربعات اخلريية ومدارس 

د واجبها مقتصراً العلماء اليت متول من احلقوق الشرعية، وعندما ازداد تدخل الدولة يف شؤون احلياة ومل يع
على الدفاع واألمن والقضاء إذا كانت تسمى الدولة احلارسة، ظهر هذا التدخل يف عدة جماالت ومنها 
إدارة مرفق التعليم مباشرة وهيأت هلذا الغرض البناايت واملكتبات واملستلزمات الفردية فاحتكرت السيطرة 

خرى املهمة كمرفق الصحة العامة، حيث أن على التعليم اجلامعي وكذلك سيطرت على بعض املرافق األ
الدولة تبنت بناء مثل هذه املرافق العامة املهمة وإعدادها والصرف عليها، ومل تسمح للنشاط اخلاص ان 
ينافسها يف مباشرة وادارة مثل هذه املرافق، وما خيص التعليم اجلامعي أدى هذا الوضع الذي سارت عليه 

 من الناس فرصة التعليم اجلامعي كون اجلامعات غالبًا ما تكون يف بعض الدول إىل حرمان عدد كبري
عواصم الدول أو املدن الرئيسية فيها مما يتطلب مصاريف عالية للدراسة فيها ال تتحمله الظروف 



  
 (حبوث املؤمتر العلمي الثاين جلامعة أهل البيت )عليهم السالم

 361 

 العدد الثاين

 

االقتصادية واالجتماعية، اضافة إىل ان املعدالت اليت يتطلبها الدخول للجامعات الرمسية عالية قد التؤهل 
للدراسة يف اجلامعات الرمسية، فضاعت الفرصة على كثري من الناس مضافاً إليها األسباب والدوافع البعض 

السياسية وخطة الدول الرمسية يف القبول الذي يتأثر طبيعيًا ابلوضع السائد يف البالد، فظهر التعليم 
ية، وهلذا السبب ابدرت اجلامعي األهلي ملعاجلة مشكلة ذات أسباب متنوعة، اقتصادية واجتماعية وسياس

بعض املؤسسات اخلاصة أو النقاابت أو املنظمات املهنية يف بناء التعليم اجلامعي األهلي، ففي العراق 
كبداية لنشأة هذا التعليم اال إنه مل يستطيع معاجلة كل املشاكل   0127لسنة  209صدر القرار رقم 

 03كزت يف العاصمة بغداد، مث صدر القانون رقم السابقة، ألن الكليات األهلية اليت أنشئت مبوجبه تر 
ليعاجل النقص التشريعي يف القرار السابق، لكن املشكلة ظلت قائمة ابعتبار أن التعليم  0116لسنة 

اجلامعي كان يعاين من تداعيات الوضع السائد آنذاك، مما أدى إىل مغادرة الكثري من الكفاءات العلمية 
وما سبب ذلك من انعكاسات سلبية على واقع التعليم اجلامعي عموماً واألهلي واإلدارية إىل خارج البالد 

خصوصًا وبعد التغيري السياسي الذي حصل يف العراق تفجرت الطاقات الكامنة واليت كانت مقيدة 
ابلعوائق السياسية والقانونية السابقة، ودعت أطراف خرية يف وزارة التعليم العايل حلل معوقات التعليم 

امعي السابقة وخلق تعليم جامعي أهلي يقف جنبًا إىل جنب مع التعليم الرمسي ويؤدي ذات الرسالة اجل
وفعاًل اسست كليات وجامعات أهلية يف احملافظات لتستوعب عددًا كبريًا من الطالب ممن حرموا من 

ليم العايل يف الوزارة الدراسة اجلامعية سابقًا ألسباب خمتلفة، وبعد التغيري كان هاجس القائمني على التع
هو تصحيح مسرية التعليم عمومًا ورفد التعليم اجلامعي األهلي ابساتذة من محلة الشهادات العليا 
واأللقاب العلمية ليسامهوا يف بناء صرح علمي جديد خاصة أهنم حتملوا مسؤولية ادارة اجلامعات األهلية 

اجلامعي األهلي وهم من ذوي اخلربة العلمية واالمكانية أو الكليات األهلية واصبحوا يف قمة اهلرم للتعليم 
االدارية وممن كانوا يف املاضي مبعدين عن املناصب االدارية والعلمية يف اجلامعات الرمسية قبل التغيري 
ففتحت هبم ومبساندة آخرين أفاق جديدة للتعليم اجلامعي األهلي يف العراق القادر على رسم صورة مشرقة 

تعليم مؤمنًا ابهلل وابلوطن مستعد لتحمل املسؤولية مستفيدًا من الطاقات من داخل الوطن حديثة عن ال
واليت كانت خارجة واليت ستساهم خططهم واقرتاحاهتم يف اصدار تشريعات خاصة ابلتعليم األهلي، وعلى 

هلي يف العراق هذا األساس قسمنا البحث إىل ثالثة مطالب األول أفردانه عن والدة التعليم اجلامعي األ
 03ومنوه والثاين خصصناه للنظام القانوين واالداري للجامعات والكليات األهلية بعد صدور القانون رقم 

 أما الثالث فكان عن طبيعة اجلامعات والكليات األهلية القانونية والقرارات الصادرة عنها. 0116لسنة 

 املطلب األول

 ومنوه والدة التعليم اجلامعي األهلي يف العراق
يعترب بداية لتأسيسه، حيث  0163ابلرجوع إىل اتريخ التعليم اجلامعي األهلي يف العراق يبدو أن عام 

اسست اجلامعة املستنصرية اليت التحق هبا عدد من الطالب الذين مل تسعفهم الظروف الكمال دراستهم 
حيث مت أتسيس جامعة الشعب  يف اجلامعات الرمسية داخل العراق أو رغبة منهم يف مواصلة دراسة أعلى

اليت احتدت مع اجلامعة املستنصرية لتكون هناك جامعة واحدة هي اجلامعة املستنصرية األهلية  0169عام 
اليت خّرجت عدد من املدرسني واملعلمني اجلامعيني ورفدت دوائر الدولة ابملوظفني مبختلف االختصاصات 
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لعراق اال ان اجلامعة املستنصرية مت حتويلها إىل جامعة رمسية اليت سامهت يف عملية بناء العراق ومؤسسات ا
 .(0)0179عام 

مل نلحظ وجود كليات أهلية أو جامعات أهلية  0127وحىت العام  0179وخالل الفرتة منذ العام 
ابلرغم من عدة حماوالت قامت هبا بعض النقاابت واملنظمات املهنية لفتح كليات أهلية مثل احتاد 

العراقيني ونقابة املعلمني ونقابة الصيادلة اال أن تلك احملاوالت مل يكتب هلا النجاح السباب احلقوقيني 
والذي مسح مبوجبه بتأسيس كليات أهلية  0127لسنة  209ادارية ورمبا سياسية إىل أن صدر القرار رقم 

س، وفعاًل مت أتسيس ثالث  يف العراق مبختلف الفروع اإلنسانية والعلمية إذا توفرت الشروط املطلوبة للتأسي
كليات أهلية استنادًا إىل هذا القرار وهي كلية الرتاث وكلية املنصور وكلية الرافدين وكانت هذه الكليات 

مث أسست كلية املأمون اجلامعة عام  0122تتضمن جمموعة اقسام حيث اسست هذه الكليات عام 
0119(3). 

نه مسح بتأسيس كليات أهلية يف بغداد أو جند أ 0127لسنة  209وعند مالحظة القرار رقم 
احملافظات وفق خطة التعليم اجلامعي يف العراق حيث استوجب القرار أن تكون اجلهة املؤسسة من 
املؤسسات اخلاصة أو النقاابت املهنية دون السماح لألفراد هبذا احلق، وقد منحت الكليات األهلية 

إىل وزير التعليم العايل والبحث العلمي متضمنًا أهداف  الشخصية املعنوية شرط أن يقدم طلب التأسيس
الكلية واالختصاصات اليت تدرسها ومواردها وهيئاهتا العلمية واالدارية واملناهج الدراسية وعدد التدريسيني 
واعداد الطلبة، على أن ينظر الوزير يف الطلب خالل ثالثة أشهر ويف حالة الرفض جيوز االعرتاض لدى 

اء ويكون قراره هنائياً، كما نص القرار على مساندة الدولة مادايً ومعنواًي للجامعات والكليات جملس الوزر 
األهلية، وتطلب القرار أيضًا ضرورة عرض حماضر اجتماعات جملس الكليات األهلية ونشاطها العلمي 

حساابت  0127لسنة  902واالداري واملايل على وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واخضع القرار رقم 
 الكلية األهلية للتدقيق املايل يف ديوان الرقابة املالية التابع إىل ديوان الرائسة امللغي حالياً. 

من قانون زارة التعليم العايل  37استنادًا إىل املادة  0122( لسنة 0وقد صدرت تعليمات رقم )
نشاء الكليات واجلامعات تضمنت شروط جديدة وضوابط ال 0123لسنة  55والبحث العلمي رقم 

 األهلية وهيئاهتا التدريسية ومتويلها املايل وهيكلها االداري.
مليء ابلنواقص وال يليب حاجات التعليم اجلامعي األهلي الذي  0127لسنة  209أن القرار رقم 

معات جيب أن يضاهي أو يوازي التعليم اجلامعي الرمسي، فقد الحظنا عدم السماح لألفراد بتأسيس اجلا
والكليات األهلية وبذلك أبعد عدد من األساتذة الكفوئني واألكادمييني املتقاعدين من هذه الفرصة 
خاصة ان قسمًا منهم معروفون ابمكاانهتم العلمية العالية وقدرهتم االدارية وخربهتم الواسعة بينما مسح 

اطار النقاابت واملنظمات املهنية  الفراد بعيدين عن التعليم اجلامعي األهلي بعد أن دخلوا كمؤسسني يف

                                                 
 .0/1/0175بتاريخ  033قرار جملس قيادة الثورة املنحل املرقم  _0
اجلامعي األهلي يف العراق، رسالة ماجستري، جامعة اببل، غسان زكي كاظم، التنظيم القانوين للتعليم  _3

 01، ص3110
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 (3)حيث دخلوا يف اهليئات العليا للكليات األهلية وساعدهم يف ذلك رؤوس األموال اليت ميتلكها بعضهم
 وما خيص اشراف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي فلم حيدد القرار املذكور أعاله.

جلسات الكليات إىل الوزارة دون اشرتاط  آلية وطريقة هذا االشراف ومت االكتفاء ابرسال حماضر
املوافقة أو املصادقة لنفاذ املوضوعات اليت مت مناقشتها يف احملاضر إذا اخذان بنظر االعتبار ان معظم 
أعضاء جملس األمناء وهو اهليئة العليا املشرفة على ادارة الكلية األهلية هم اشخاص تنقصهم اخلربة االدارية 

دد القرار حقوق التدريسيني واملوظفني من انحية الراتب واملستحق وطريقة احتساب والعلمية، كما مل حي
( لسنة 3اخلدمة والراتب التقاعدي وبسبب ظهور تلك النواقص الكثرية صدرت التعليمات رقم )

حيث عاجلت بعض األمور ومنها أن يكون عدد جملس األمناء بني سبعة إىل أحد عشر عضواً  (9)0121
لبيتهم من محلة شهادة الدكتوراه وهلم خدمة جامعية ال تقل عن عشرة سنوات، والباقني وأن يكون أغ

يشرتط أن حيملون درجة البكالوريوس على األقل واشرتطت هذه التعليمات يف رئيس اجلامعة أو عميد 
ئيس الكلية أن يكون من محلة الدكتوراه ومن املالك الدائم كما حتدثت التعليمات عن كيفية اختيار ر 

اجلامعة وانئبيه وتطلب أن يكون االختيار ابالقرتاع السري، ونصت التعليمات أيضًا على ضرورة تطبيق 
لسنة  209يف أي حالة مل ترد يف القرار رقم  0122لسنة  91أحكام قانون وزارة التعليم العايل رقم 

هر لنا بوضوح أن القرار رقم أو تطبيق القوانني ذات الصلة ابلتعليم اجلامعي؛ ومن كل ما تقدم يظ 0127
واخلاص ابلتعليم اجلامعي األهلي والتعليمات الصادرة هبذا اخلصوص والصادرة بعده مل  0127لسنة  209

حتقق الطموحات املشروعة للتعليم اجلامعي األهلي بسبب وجود عناصر غري أكادميية وال حتمل شهادات 
التأثريات السياسية السائدة آنذاك وعدم ضمان حقوق عليا يف قمة السلم االداري هلذه الكليات، كذلك 

التدريسيني واملوظفني ابالضافة إىل ضعف اشراف وزارة التعليم العايل وعدم وضع ضوابط للقبول كل هذه 
العوامل أثرت علىواقع التعليم اجلامعي األهلي يف تلك الفرتة حبيث جعلته مل يتمكن من أداء رسالته كما 

 ئة لدى الناس هو أن التعليم اجلامعي األهلي ال مياثل التعليم الرمسي وال يرقى إليه.جيب وخلق نظرة خاط

 املطلب الثاني

 1116لسنة  13النظام القانوني واالداري للتعليم اجلامعي األهلي بعد صدور القانون رقم 
 العراق بعد قسمنا هذا املطلب إىل فرعني األول نفرده للنظام القانوين للتعليم اجلامعي األهلي يف

والثاين خنصصه للنظام االداري هلذا التعليم اجلامعي األهلي بعد  0116لسنة  03صدور القانون رقم 
 صدور القرار املذكور.

نظراً  0127لسنة  209يعترب جملس األمناء الرئيسي الفعلي القائم على ادارة الكليات األهلية وفق القرار  _3                                                 
 ملا يتمتع به من صالحيات كبرية.

ويالحظ الفارق بينهما يف سد نقص  0121( لسنة 3والتعليم رقم ) 0122( لسنة 0تالحظ التعليم رقم ) _9
 تشريعياً. 0127لسنة  209القرار 
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النظام القانوين للتعليم اجلاغمعي األهلي يف العراق بعد صدور القانون رقم  :الفرع األول
 2998لسنة  20

حيث  0116لسنة  03مرحلة أخرى بعد صدور القانون رقم  دخل النظام التعليمي اجلامعي األهلي
خاصة بعد االخطاء  0127لسنة  209حاول املشرع فيه سد النقص الذي ظهر عند تطبيق القرار رقم 

الكثرية اليت رافقت تطبيق القرار واليت أدت إىل األضرار ابلتعليم اجلامعي األهلي وزعزعت ثقة الناس فيه 
مل يكن يعترب الشهادة الصادرة من الكلية األهلية معادلة للشهادة الصادرة من  حيث أن القرار املذكور

لسنة  03ومن املبادئ اليت جاء هبا القانون اجلديد رقم  (5)الكلية الرمسية اال بعد تقييم الشهادة األوىل
ستقالل املايل منح السلطة جمللس الوزراء ابجازة أتسيس كليات أهلية تتمتع ابلشخصية املعنوية واال 0116

واالداري والألهلية القانونية الكاملة واعتبارها مؤسسات ذات نفع عام كما تطلب القانون يف النقاابت 
املهنية واجلمعيات العلمية شروط معينة لكي تتمكن من أتسيس كليات أهلية منها أن يكون قد مضى 

والثقايف، واجلديد الذي متيز به هذا على أتسيسها مدة ال تقل عن مخس سنوات ومعروفة بنشاطها العلمي 
القانون هو السماح لألفراد بتأسيس جامعات أو كليات أهلية لكنه تطلب أن ال يقل عدد املؤسسني عن 
تسعة أشخاص من محلة شهادة الدكتوراه وبدرجة أستاذ مساعد على األقل ومن أعضاء اهليئات التدريسية 

وحل حمله جملس الكلية الذي أنيط به إدارة الكلية وأوجد القانون املعروفني، وألغى القانون جملس األمناء 
أسلوب جديدًا الشراف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي على الكليات األهلية خيتلف عن األسلوب 

على الكليات  0166لسنة  03حيث أوجب القانون رقم  0127لسنة  209الذي نص عليه القرار رقم 
رة مبحاضر جلسات جملس الكلية واملسرية العلمية للكلية وقضااي الرتقية، والرسوب األهلية تزويد الوزا

والنجاح ابالضافة إىل الزايرات التفتيشية وامليدانية ومالحظة سجالت الكلية ودفاتر االمتحاانت لغرض 
فيه شروط  التدقيق واملتاعبة، كما أوجب القانون حضور ممثل وزارة التعليم العايل والذي جيب أن تتوفر
. وحدد (6)عضو اهليئة التدريسية ومن املشهود هلم ابخلربة والرصانة العلمية ملتابعة أعمال جملس الكلية

القانون مدة مخسة عشر يومًا الرسال قرارات وتوصيات جملس الكلية إىل الوزارة من يوم صدورها، وأوكل 
لى ترشيح من اجلهة املؤسسة شرط أن يكون من القانون لوزير التعليم العايل تعيني عميد الكلية بناءًا ع

 .(7)محلة الدكتوراه ويقرتب اختصاصه من أحد اختصاصات الكلية وأن يكون متفرغاً 
واحلق ان تعيني عميد الكلية من ذوي الشهادات العليا وحامال للدكتوراه وميتاز ابلكفاءة العلمية 

املشاهبة مع الكليات الرمسية بعكس ما كان واالدارية وحاصاًل على لقب علمي يضيف طابع الرصانة و 
عليه احلال عندما كان جملس األمناء يسيطر على الكلية األهلية والحظنا أن أعضائه غري مؤهلني علمياً 

كيفية تعيني اعضاء اهليئة التدريسية والشهادات العلمية   0116لسنة  03وادارايً، كماحدد القانون رقم 
وبني القانون طريقة توزيع وادارة أموال الكلية األهلية وأسلوب استثمارها، ومن املطلوبة وطريقة الرتقيات، 

املسائل املهمة اليت جاء هبا القانون األخري اعتبار الشهادات الصادرة من الكليات األهلية معادلة 

                                                 
 تنظر املادة التاسعة من القرار املذكور أعاله. _5
 .36غسان زكي كاظم، التنظيم القانوين للتعليم اجلامعي األهلي يف العراق، مصدر سابق ص _6
 .33-03املواد من  0116لسنة  03ينظر القانون رقم  _7



  
 (حبوث املؤمتر العلمي الثاين جلامعة أهل البيت )عليهم السالم

 369 

 العدد الثاين

 

يف املسائل  كما خول القانون وزير التعليم العايل صالحية النظر  (2)للشهادات اليت متنحها الكليات الرمسية
اليت حتصل بشأن القبول والرتقيات والشهادات، بينما مسحت بعض الدول للقضاء للفصل يف هذه 

 .(1)املسائل
عاجل مسائل كثرية وأضاف أموراً  0116لسنة  03ومن خالل ما تقدم يظهر لنا أن القانون رقم 

صندوق تقاعد للتدريسيني من القانون واليت تقضي ابنشاء  37جديدة منها ما أشارت إليه املادة 
 واملوظفني.

كما حّجم دور جهة التأسيس إىل حد كبري حيث ينتهي دورها مبجرد أتسيس الكلية األهلية ويظهر 
دور جملس الكلية من حيث التخطيط والتنفيذ الدارة الكلية وبني القانون آلية تشكيل اجمللس، لكن 

 متت للتعليم اجلامعي بصلة واشرتطها يف املؤسسني املالحظ يف هذا القانون أنه أدخل جوانب سياسية ال
وممن يكونون أعضاء جملس الكلية منها اشرتاط القانون يف املؤسس أن يكون ممن مل يرتك اجلامعة بدون 
موافقتها وانه متفرغ ألعمال الكلية وحمال على التقاعد وغريها من الشروط السياسية اليت ال نود ذكرها يف 

حلق أن تلك الشروط أو البعض منها يتقاطع مع الواقع ومن الصعب حتقيقها، فعندما ، وا(01)هذا البحث
اشرتط القانون أن يكون املؤسسني أو أعضاء جملس الكلية ممن مل يرتكوا العمل يف اجلامعة نالحظ أن 

بالد بسبب معظم التدريسيني املعروفني من األكادمييني ومحلة الدكتوراه ذوي األلقاب العلمية وقد تركوا ال
الضغط االقتصادي والسياسي الذي كان يعيشه ابناء الوطن عمومًا التدريسيني خصوصًا وهم النخبة اليت 
يرتكز عليها بناء الوطن، ان هذا الوضع فسح اجملال ألانس قد ال تتوفر فيهم الشروط العلمية واالدارية 

 ذلك الظروف السياسية اليت كانت الصحيحة للتعليم اجلامعي األهلي فأسسوا كلية أهلية ساعدهم يف
، فاخلالصة ان القانون وإن كان يتضمن بعض املواد (00)سائدة آنذاك واليت مبجملها ال ختدم التعليم العايل

اإلجيابية ابلنسبة للقرار الذي كان انفذًا قبله إال أنه كان يتضمن سلبيات كثرية امهها عدم االهتمام 
قب العلمي واخلربة االدارية ولعل أشد املواد سلبية تلك اليت ترجح اجلانب ابلكفاءة والشهادة العلمية والل

 السياسي على اجلانب العلمي واألكادميي.
لسنة  20النظام االداري للتعليم اجلامعي األهلي بعد صدور القانون رقم :الفرع الثاين

2998 
هلية مياثل اىل حد كبريالتنظيم لقد أوجد هذا القانون تنظيما اداراًي جديدًا للجامعات والكليات األ

االداري السائد يف اجلامعات الرمسية، اال أن الواقع العملي يشري إىل عدم وجود جامعات أهلية عند صدور 
هذا القانون بل كان هنالك عدد من الكليات األهلية، هلذا مل يظهر دور جملس اجلامعة، أما جملس 

                                                 
لسنة  010النص مع نص املادة الرابعة من قانون انشاء اجلامعات اخلاصة يف مصر رقم  يتفق هذا _2

0113. 
 .57ص 0113د. شبل بدران، سياسات التعليم يف الوطن العريب، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية  _1

من وزارة أضيفت هذه الشروط للمؤسسني للجامعات والكليات األهلية بناءًا على تعليمات صادرة  _01
لسنة  03التعليم العايل والبحث العلمي استندت إىل توجيهات جملس الوزراء آنذاك، وهي ختالف القانون رقم 

وختالف مبدأ دستوري هو مبدأ تكافؤ الفرص، حيث ان املعروف اداراًي عدم جواز خمالفة التعليمات  0116
 للقانون أو الدستور.

 70، ص3110سسات اخلاصة، رسالة ماجستري، جامعة بغداد، ادريس حسن حممد، الرقابة على املؤ  _00
 وما بعدها.
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كرب يف ادارة تلك الكليات، ويرأس جملس الكلية العميد الذي الكليات األهلية فكان يقع عليه العبئ األ
بينا سابقًا الشروط الواجب توفرها فيه حسبما نص عليه القانون ويشمل جملس الكلية ابالضافة للعميد، 
معاونه ورؤساء األقسام وممثل نقابة املعلمني الذي جيب أن تتوافر فيه شروط عضو اهليئة التدريسية 

ئة املؤسسة للكلية جيب أن يتوافر فيه شروط عضو اهليئة التدريسية أيضاً، وقد بني القانون  وعضوين من اهلي
كيفية انعقاد جملس الكلية وأوجب عليه ارسال حماضراجمللس إىل الوزارة متضمنة كافة القضااي اليت متت 

أثبت  (03)د الكلية األهليةمناقشتها كما بينا سابقاً، ولكن ابلرغم مما تطلبه القانون من شروط التعيني لعمي
الواقع وصول شخصيات إىل رائسة جملس الكلية ال ميلكون االمكانية العلمية واالدارية ينطبق هذا الوصف 
على البعض منهم وقد حصل كل ذلك يف ظل النظام السابق، أما بعد التغيري الذي حصل فقد مت 

اجلديد دور بناء واجيايب كبري انعكس أثره على  االهتمام ابلشروط العلمية واملوضوعية وكان هلذا التوجيه
الكليات األهلية احلالية، ومما جيدر ذكره أن هيكل اجلامعة األهلية مل يظهر من الناحية الواقعية اال بعد 
التغيري السياسي الذي حصل وعودة الكفاءات من اخلارج واشرتاك هذه الكفاءات مع رؤوس األموال 

ري يف ظهور هذه اجلامعات األهلية إىل هيز الواقع العملي وهلذا فان اجلامعة اخلرية كان له الدور الكب
األهلية احلالية تضاهي اجلامعة الرمسية وتتنافس معها ومادمنا بصدد النظام االداري للكليات األهلية وبيان 

جيب أن هيكلها البد من مالحظة أن القسم العلمي يعترب الوحدة األساسية واملهمة يف الكلية لذلك 
يرأسه تدريسي مرشح من قبل عميد الكلية ويرأس القسم يف اجتماعات جملس القسم وعضوية التدريسيني 
يف القسم ومما جيدر ذكره أن جتربة التعليم اجلامعي األهلي قد سارت شوطاً كبرياً يف الدول املتقدمة وبعض 

بداية  0113لسنة  010ون رقم الدول العربية كمصدر واألردن وتونس ففي مصر مثاًل يعترب القان
لكن املالحظ يف مصدر وخاصة يف األوساط العلمية وجود مؤيدين  (03)لتأسيس التعليم اجلامعي األهلي

إلقامة التعليم اجلامعي األهلي مع بعض املعارضني له ورمبا ذلك يرجع إىل السلطة الكبرية اليت منحها 
يكون رئيس اجلامعة مرشح من قبل السلطة املؤسسة  القانون جمللس األمناء، حيث استوجب القانون أن

وكذلك العمداء وبسبب ما خوله القانون هلذه األخرية فان البعض يرى أن ذلك رمبا ينعكس سلبًا على 
( لسنة 0. ويف األردن تعترب معايري االعتماد العام للجامعات اخلاصة رقم )(09)التعليم اجلامعي األهلي

ددة لواقع التعليم اجلامعي األهلي يف األردن حيث تطلبت هذه املعايري يف جملس والنافذة حالياً احمل 0111
األمناء ان يتألف من مخسة عشر عضواً، ويقوم رئيس جملس التعليم العايل بتنسيب رئيس اجلامعة وعضوين 

ؤسسة أما الباقون فينسبهم املالك للمؤسسة اخلاصة، ويالحظ أن معظم أعضاء اجمللس منسبني من قبل امل

                                                 
مل يسمح لوزير التعليم العايل والبحث العلمي اعارة التدريسيني  0116لسنة  03يالحظ ان القانون رقم  _03

 يف الكليات األهلية وامنا فقط لشغل منصب عميد أو رئيس جامعة.
 مصر د. امساعيل علي، مستقبل التعليم املصري يف ظل اخلصخصة، وينظر لغرض املقارنة مع التعليم اخلاص يف

 .90ص 0113جملة دراسات تربوية، اجلزء الثالث واخلمسني القاهرة 
د. سامية السعيد يناغو )رؤية مستقبلية للجامعات اخلاصة يف مصر، جملة الرتبية املعاصرة، العدد احلادي  _03

 .30ص 0119والثالثني 
اجلامعة األهلية ودميقراطية التعليم، جملة الرتبية املعاصرة العدد الثاين والعشرين، السنة د. شبل بدران،  _09

 .30ص 0113التاسعة، مركز الكتاب للنشر 
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مما يؤدي إىل سيطرهتم على اجلامعة األهلية كما أنه مل يشرتط يف املؤسس املالك أن يكون من  (05)اخلاصة 
 األكادمييني.

وما يتعلق ابجلانب االداري ابلتحديد، نستنتج أن أهم  0116لسنة  03ومن مالحظة القانون رقم 
علمياً وادارايً على السري ابلتعليم اجلامعي  جانب هو اجلانب البشري واألكادميي املتخصص الكفوء القادر

األهلي قدما إىل األمام، أما ما خيص البناية، وتعيني موظفني جدد أو العمال فمن املمكن حلها بتوسيع 
البناية وتعيني موظفني، أما محلة الشهادات العلمية العليا فليس من السهل احلصول عليهم خاصة أن 

 اجلامعات الرمسية سابقاً ليساهم التعليم األهلي يف بناء البالد وتنفيذ خطط األمر يتطلب خربة وممارسة يف
 التعليم اجلامعي األهلي خلري البالد.

 املطلب الثالث

 طبيعة اجلامعات األهلية القانونية واملقررات الصادرة منها
األهلية على اعتبار اجلامعات والكليات  0116لسنة  03نصت املادة الرابعة من القانون رقم 

يعتربها مؤسسات خاصة ذات نفع عام  0127لسنة  209مؤسسات ذات نفع عام بينما كان القرار رقم 
ولو رجعنا إىل طبيعة اجلامعات والكليات األهلية من الناحية الواقعية لوجدان أهنا هتدف إىل حتقيق 

الدولة تشارك عن طريق  املصلحة العامة وال تبتغي الربح كما هو احلال يف املؤسسات اخلاصة،كما أن
اشراف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف هذه املؤسسات بل ان الوزارة تعري تدريسيني من محلة 
الشهادات العليا واأللقاب العلمية وتنسبهم الشغال منصب العميد أو رئيس جامعة وهذا يعين ان القادة 

اجلامعي الرمسي أصاًل، ابالضافة إىل أن أتسيس الكلية االداريني للتعليم اجلامعي األهلي هم من التعليم 
واجلامعة األهلية يكون من قبل األفراد أو النقاابت املهنية وأهنا تواصل عملها ابنتظام وأطراد لتحقيق 
األهداف العلمية والرتبوية من التعليم اجلامعي وهي نفس األهداف اليت تنشدها اجلامعات الرمسية، 

هلية واجلامعات بتحقيق تلك األهداف عن طريق تطبيق القوانني اخلاصة ابلتعليم وتساهم الكليات األ
اجلامعي األهلي منها قانون وزارة التعليم العايل والقوانني األخرى يف كل ما مل يرد فيه نص يف القوانني 

ليم اجلامعي اخلاصة ابلتعليم اجلامعي األهلي، كما أن الدولة ومبوجب القانون تقدم تسهيالت خاصة للتع
األهلي عن طريق اعفاء هذه املؤسسات من الرسوم والضرائب والسماح هلا ابالسترياد، وهلذا نالحظ ان 
اعتبار هذه املؤسسات اخلاصة ابلتعليم اجلامعي األهلي مؤسسات خاصة ذات نفع عام أقرب للدقة من 

اصة ذات النفع العام بني املؤسسات اخل (06)اعتبارها مؤسسات خاصة حيث أن هناك فارق جوهري
واملؤسسات اخلاصة هو ان األخرية هتدف أصاًل إىل حتقيق الربح ابلرغم من اهنا حتقق فائدة للجمهور،  
كذلك ابلرغم من اشرتاك املؤسسات اخلاصة ذات النفع العام مع األشخاص االدارية العامة يف أن كالً 

ان يف ان األشخاص االدارية العامة تقدم خدماهتا منهما يهدف إىل حتقيق املصلحة العامة اال أهنما خيتلف

د. كنعان نواف، اجتاهات حمكمة العدل العليا يف الرقابة على القرارات االدارية جملة دراسات، اجلامعة  _05                                                 
 .09، ص3111العدد األول، األردنية، علوم الشريعة والقانون، 

 0171، دار الفكر العريب القاهرة، 3د. سليمان حممد الطمادي، مبادئ القانون االداري، ط _06
 .309ص
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للجمهور جماانً أو برسوم رمزية ال تتناسب مع اخلدمات املقدمة كما هو احلال يف املرافق العامة اليت تديرها 
، أما املؤسسات ذات (07)الدولة كمرفق الصحة مثاًل حيث ان هذه املرافق متول أساسًا من قبل الدولة

ا متول ذاتيًا فاجلامعات والكليات األهلية حباجة إىل دفع رواتب التدريسيني واملوظفني النفع العامة فاهن
واخلدمات العامة واملختربات واملكتبات وقاعات الدرس وهذا يتطلب مبالغ كبرية ال تستطيع اجلامعات 

صة إذا عرفنا ان والكليات األهلية االستمرار يف عملها دون أن تكون األجور املدفوعة من الطلبة جمزية خا
وعلى هذا األساس تعتمد الكليات األهلية  (02)هذه الكليات األهلية غري مدعومة ماليًا من قبل الدولة

على وسائل القانون اخلاص وما يتطلبه هذا القانون من رضا وموافقة األطراف، الكلية األهلية والشخص 
 املتعاقد معها.

ية هي مرافق عامة اتبعة للدولة ابلنظر إىل الناحية وهناك من يرى ان الكليات واجلامعات األهل
املوضوعية لتعريف املرافق العامة حيث يعرف أبنه النشاط الذي تقوب به الدولة أو األشخاص املعنوية 
العامة بشكل مباشر أو تعه به الدولة أو األشخاص املعنوية العامة بشكل مباشر أو تعهد به الدولة إىل 

ملعنوية اخلاصة أو األفراد على أن يكون ذلك النشاط حتت اشراف الدولة آخرين مثل األشخاص ا
، وهو ما يعين جواز مسامهة األفراد (01)ومتابعتها لغرض اشباع احلاجات العامة وحتقيق النفع العام

واملؤسسات اخلاصة يف ادارة املرفق العام، حيث ان املرافق العامة هتدف أساسًا لتحقيق املصلحة العامة 
أن يكون للربح دور يف ذلك وال يتحقق ذلك إال حتت اشراف السلطة العامة، ومن املعلوم ان املرافق  دون

العامة تنشأ بقانون أو بناًء على قانون وال مينع ذلك الدولة ان ختول مؤسسات خاصة الدارة املرافق العامة 
عات والكليات األهلية يالحظ ، وعند تطبيق ذلك على اجلام(31)طاملا كان ذلك حتت اشرافها ومباشرهتا

أهنا متارس نشاط يهدف إىل حتقيق املصلحة العامة ويدار من قبل هيأة عليا هي جملس اجلامعة أو جملس 
الكلية األهلية حتت اشراف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وللجامعات والكليات األهلية استقالل 

الدارية ألداء عمل الكلية األهلية أو اجلامعة وجيب أن يسري مايل وإداري وتصدر قرار يف خمتلف املسائل ا
الدوام فيها ابنتظام واطرد وهو من املبادئ األساسية لسري املرافق العامة وان الدولة تساند امسرتار هذه 
املرافق مادامت هتدف إىل حتقيق النفع العام للمجتمع كما ان الكليات واجلامعات األهلية ختضع لقاعدة 

من انحية هدف هذه الكليات لتطوير امكانياهتا العلمية والرتبوية  (30)ة املرافق العام للظروف اجلديدةمواكب
وتوفري مستلزمات حتقيق الرصانة العلمية كشراء املكتبات واألجهزة وهذا ما يستوجب تعديل األجور 

اه األفضل، كذلك فان املفروضة على الطلبة واجراء التغيريات الضرورية يف عمل الكلية األهلية ابجت
الكليات األهلية تنظر إىل الطلبة بشكل متساٍو دون تفريق بسبب اجلنس أو اللون أو العرق أو الدين أو 
املنشأ االجتماعي استنادًا إىل مبدأ املساواة بني األفراد يف االنتفاع من اخلدمات اليت تقدمها الكليات 

 0116لسنة  03ليات األهلية مرافق عامة ختضع للقانون رقم األهلية ألهنا تدير مرفقًا عامًا لذلك فالك

                                                 
 .003ص 0123د. سعاد الشرقاوي، القانون االداري، دار النهضة العربية، القاهرة  _07
 .79بق صادريس حسن حممد، الرقابة االدارية على املؤسسات اخلاصة، مصدر سا _02
 .20، ص0171د. شابل توما منصور، القانون االداري، بغداد،  _01
 .030ص 0162د. سعد العلوش، نظرية املؤسسة العامة وتطبيقاهتا يف التشريع العراقي، القاهرة  _31
، 0113د. عصام الدين هالل، اجلامعات املصرية اخلاصة يف اطار اللحظة التارخيية الراهنة، القاهرة،  _30
 .60ص
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والقوانني األخرى املعمول هبا يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي فهي مرافق عامة حسب وجهة نظر 
 ، وتدار من قبل هيئآت خاصة.(33)هذا الرأي

األهلية مؤسسات  ويظهر لنا من خالل ما تقدم ان القانون نص على اعتبار الكليات واجلامعات
ذات نفع عام اال أهنا مؤسسات تدير مرفقاً عاماً وميكن اعتبارها من اشخاص القانون العام نظراً لالشراف 
عليها من وزارة التعليم العايل من جهة ولوجود اساتذة يشغلون مناصب ادارية عالية فيها اساسًا هم من 

فق عامة تدار من قبل هيئات خاصة وهذا ال يتقاطع مع وزارة التعليم العايل لذلك نطمح إىل اعتبارها مرا
مفهوم املرفق العام ويف حالة حتقق ذلك تشريعيًا فان هذه الكليات ستستفاد من امتيازات الدولة كسلطة 
عامة واليت تتمتع هبا اجلامعات الرمسية ويكون ابلتايل عامل دعم وتشجيع للكليات األهلية ألداء رسالتها 

وية علمًا ان ذلك ال يؤثر عليها كوهنا كليات أهلية تدار أبسلوب املرافق العام ومن قبل العلمية والرتب
مؤسسات خاصة حيث ان ادارة املرافق العام ومن قبل مؤسسات خاصة حيث ان ادارة املرافق العام من 

حتتفظ قبل هذه املؤسسات جيعل الكليات األهلية تستفيد من كوهنا اتبعة ألشخاص عامة وبنفس الوقت 
 بصفتها األهلية.

وخبصوص القرارات اليت تصدرها اجلامعات والكليات األهلية فهي متعددة منها ما يتعلق ابلشؤون 
املالية واالدارية وقضااي املوظفني والتدريسيني، وابلنظر على هذه القرارات من الناحية املوضوعية تعترب 

الشكلي فعاًل تعتربكذلك ألن اجلهة اليت أصدرهتا  قرارات ادارية صحيحة أما إذا نظران إليها ابملعيار
، فتصدر الكليات األهلية قرارات وأوامر تستند للعقد املربم بني (33)مؤسسات ذات نفع عام بنص القانون 

املوظف والكلية وكذلك هناك العديد من القرارات اليت يصدرها عميد الكلية ابلتعيني أو منح كتب الشكر 
دريسيني املتميزين فهي إذن قرارات ادارية ابملعيار املوضوعي أما إذا أخذانها ابملعيار إىل املوظفني أو الت

الشكلي الذي يعرف القرار االداري أبنه افصاح االدارة مبا متلك من سلطة عامة يف احداث مراكز قانونية 
 صادرة من الدولة أو ففي هذه احلالة األخرية ال تعترب (39)أو تعديلها أو الغائها لتحقيق املصلحة العامة

شخص من أشخاص القانون العام، لذلك فان األخذ ابملعيار املوضوعي هو األفضل واألقرب إىل حتقيق 
األهداف املنشودة من التعليم اجلامعي األهلي خاصة إذا الحظنا ان أشراف الدولة مل يعد اشرافًا أكادميياً 

داريني للكليات األهلية ممن هم يعملون يف الكليات حبتًا بل مشاركة فعلية عن طريق تنسيب القادة اال
الرمسية اضافة إىل دعم الدولة املعنوي هلذه الكليات، وخبصوص الرقابة على القرارات الصادرة من الكليات 
األهلية فيمكن استخالص رقابة ادارية متمثلة ابطالع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي على حماضر 

هلية واجلامعات أيضًا وإبداء املالحظات بشأهنا وكذلك تتمثل الرقابة االدارية يف جلسات الكليات األ
وجود ممثل عن الوزارة يف اجلامعة األهلية أو الكلية، خاصة ينص القانون أن يكون هذا الشخص ممن 

لي الفعلي ومن ذوي اخلربة والرصانة العلمية ولكن الواقع العم (35)تتوافر فيه شروط عضو اهليئة التدريسية
يظهر لنا أن الرقابة على أعمال الكليات األهلية تتحقق ذاتيًا لوجود صمام أمان هو العميد املنسب من 

                                                 
 .32غسان زكي كاظم، التنظيم القانوين للتعليم اجلامعي األهلي يف العراق، مصدر سابق ص _33
، 0127د. محدي ايسني عكاشة، القرار االداري يف قضاء جملس الدولة، منشأة املعارف ابالسكندرية،  _33
 .053ص

كر العريب، القاهرة ، دار الف9د. سليمان حممد الطمادي، النظكرية العامة للقرارات االدارية، ط _39
 .013، ص0176

 .0116لسنة  03من القانون رقم  31إىل  2تنظر املواد من  _35
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الوزارة أو رئيس اجلامعة، حيث أن هؤالء األشخاص اعضاء هيئات تدريسية سابقني ومعروفني ابلكفاءة 
ادارية صحيحة وعادلة هتدف لتحقيق واالخالص واخلربة الطويلة مما جيعلهم قادرين على اصدار قرارات 

الصاحل العام والتتقاطع مع األهداف املرسومة من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي للجامعات 
الرمسية مع األخذ بنظر االعتبار الطبيعية األهلية للجامعات والكليات األهلية، بعد أن عرفنا أن الشهادات 

دلة للشهادات الصادرة من الكليات الرمسية وتتبع نفس السياقات العلمية الصادرة من الكليات األهلية معا
واالدارية ليشرتك التعليم اجلامعي األهلي مع الرمسي يف بناء عراق جديد متطور علميًا وتقنيًا وادارايً. 

 ولتطور جتربة التعليم اجلامعي األهلي لتشمل عموم البالد.

 اخلامتة
املتواضع والقينا الضوء على اجلوانب القانونية واالدارية للتعليم اجلامعي  بعد أن انتهينا من هذا البحث

 األهلي يف العراق توصلنا إىل النتائج التالية:
ميكن لدولة من الدول إذا كانت تريد النهوض العلمي والتكنولوجي واالداري أن حتتكر التعليم  أواًل:

ي بل عليها أن تشجع املؤسسات اخلاصة والنقاابت اجلامعي وتسيطر عليه لوحدها يف اطار التعلي الرمس
املهنية على املشاركة يف أتسيس اجلامعات والكليات األهلية وأن يكون رائدها حتقيق املصلحة العامة 
والسري ضمن اخلطة املركزية للتعليم العايل يف البالد وابلتنسيق مع وزارة التخطيط ملعرفة احتياجات البالد 

ت الرمسية واألهلية، شرط أن تتوفر يف اجلهات املؤسسة الكفاءات العلمية واالدارية وأن للكليات واجلامعا
 يكون معظم املؤسسني من محلة الشهادات العليا واأللقاب العلمية.

ابلنظر ألمهية الرصانة العلمية واخلربة االدارية والشهادة العالية جيب أن يكون املعيار األساسي  اثنياً:
ئة املناصب االدارية العليا يف الكليات األهلية كمنصب عميد الكلية مثاًل اعتماد تلك واألول يف هتي

املؤهالت ملا هلذه املناصب من دور كبري وفعال يف ادارة الكليات األهلية كمنصب عميد الكلية مثالً 
لمية واخالص اعتماد تلك املؤهالت ملا هلذه املناصب من دور كبري وفعال يف ادارة الكليات األهلية بع

وعدالة مبا حيقق األهداف العلمية والرتبوية املنشودة من التعليم اجلامعي األهلي والذي جيب أن يوازي 
 التعليم اجلامعي الرمسي وختريج جيل قادر على حتمل املسؤولية مستقبالً.

نواًي ألنه ليس قطاعا دعم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي للتعليم اجلامعي األهلي مادايً ومع اثلثًا:
خاصًا حبتًا بل هو مؤسسة تقدم خدماهتا العامة للجمهور لتحقيق املصلحة العامة )حيث نص القانون 
على اعتبار الكليات واجلامعات األهلية مؤسسات ذات نفع عام ومعلوم يف كل دول العامل( ان الدولة 

ؤسسات العامة يف حتقيق النفع العام مثلما تدعم املؤسسات اخلاصة ذات النفع العام ألهنا تشرتك مع امل
 تدعم الدول املرافق العامة اليت تدار من قبل مؤسسات خاصة.

اقرتاح تشريع جديد للتعليم اجلامعي األهلي يف العراق يليب حاجات العراق اجلديدة ويضمن  رابعاً:
لمية واالخالص ووضع آلية حقوق التدريسيني واملوظفني ووضع هيكلية أتخذ بنظر االعتبار الناحية الع

بنص القانون اجلديد توضح كيفية دعم الدولة واالمتيازات املقدمة ومشول القيادة االدارية للتعليم اجلامعي 
األهلي والتدريسيني واملوظفني ابالمتيازات املمنوحة القراهنم يف الكليات واجلامعات الرمسية بتمويل خاص 

 من الدولة.
الكليات األهلية ابالختصاصات النادرة وغري املتوفرة واليت قد ال تستطيع رفد اجلامعات و  خامساً:

اجلامعات والكليات األهلية توفريها ضمن مالكها التدريسي وجواز تنسيب التدريسيني العاملني أصاًل يف 
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وبناءاً  اجلامعات الرمسية للعمل يف الكليات واجلامعات األهلية بناءًا على اقرتاح من عميد الكلية األهلية
 على حاجة وظروف الكلية األهلية ووضعها املايل واالداري.

اجلامعات والكليات األهلية اليت مت انشائها يف احملافظات على وجة اخلصوص لتشجيع  رعاية :سادساً 
أتسيس كليات أهلية يف مشال العراق وجنوبه وعدم تركيز الكليات األهلية يف العاصمة كما كان احلال عليه 

 املاضي، مما جعل مشكلة الطلبة قائمة حىت بعد أتسيس الكليات األهلية يف بغداد لوجود حمافظات يف
بعيدة عن مركز العاصمة ومنح خمصصات وحوافز للقيادة االدارية العاملة يف الكليات األهلية واهليئة 

راجع علمية ومستلزمات التدريسية واملوظفني يف احملافظات وتزويدها مبا يصل القطر من أجهزة حديثة وم
حتقيقا للمصلحة العامة واألهداف املرسومة يف عموم البالد ابالضافة إىل الدعم املادي واملعنوي للكليات 

 واجلامعات األهلية.
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 المنهج التربوي في التعليم الجامعي األهلي

 فلسفته ،طرائقه ،تخطيطه ،مفهومه
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 املنهج الرتبوي يف التعليم اجلامعي األهلي

 مفهومه/ ختطيطه/ طرائقه/ فلسفته

 أ. م. د مهدي دالل ألعبيدي عميد كلية اآلداب  

 خالصة البحث
 :املقدمة

للكون وفق املنهج الرابين عايل الرصانة مبوجب مبدأ القضاء  لوقد بينت على إن خلق هللا عز وج
املني يف حقل التخطيط / الرتبوي، االقتصادي، االجتماعي، الذين والقدر هو التخطيط االمثل للع

 يريدون التخطيط السليم لتقدم جمتمعاهتم مبا يرضي اخلالق العزيز ويف ضوء:
 قضاء هللا تعاىل مبعىن علمه مبا سوف يكون يف الدنيا قبل خلقها وهذا امثل ختطيط .0
اليت علمها اخلالق العظيم وهو أروع تنفيذ وهو وجود األشياء يف الدنيا على الصورة  لقدره عز وج .3

للتخطيط املسبق مبوجب هذا القدر. وان رعايته عز وعال للكون ومحاية الناس أمجعني هو أحسن متابعة 
 ملسرية الكون إن تستمر وتبقى إىل ما شاء هللا هلا.

 :ويراعى يف ذلك أساسيات البحث /
 مستوى املخطط له )خاطب الناس على قدر عقوهلم( .أ 
 التخطيط وفق املنهج العلمي .ب 
 إطالع املخطط على طرائق تدريس املنهج الرتبوي .ج 
 االهتمام التام مبناول املنهج الرتبوي / املؤدب  .د 

 مشكلة البحث وأمهيته:
مت التأكيد يف هذه اخلطوة على ضرورة التخطيط للمنهج الرتبوي ابعتباره حجر الزاوية يف متكني  

 .بل والتحكم فيه قدر املستطاع وأبنه األداة العلمية الفعلية لعصراناإلنسان من السيطرة على املستق
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 : غرض البحث
وفيه أتكيد على تواصل الوحدات الدراسية اليت تشكل أي منهج مع املتغريات اجلديدة اليت تظهر 
على املسرح الرتبوي على إن يتناغم هذا التواصل مع مسار أصالة امتنا وللوصول إىل ذلك حتاول هذه 

 لدراسة املتواضعة ا
 اإلجابة على السؤال األيت:

 هل إن العلمية وجدة الدراسات حتمية ومفيدة يف إعداد وختطيط املنهج الرتبوي ؟
 :وهي تعريف مبصطلحات البحث،

 التخطيط، املنهج الرتبوي، التعليم األهلي، طرائق التدريس.
 اعتمد البحث على الدراسات آالتية: :الدراسات السابقة

ة د. سعاد خليل إمساعيل و. د. مسارع الراوي وآخرين وهي حبوث املؤمتر األول للتعليم دراس .أ 
 0170اجلامعي يف العراق عام 

 .0123دراسة امحد حممد ابقر اخلفاجي  .ب 
دراسة املعهد الدويل للتخطيط الرتبوي )التخطيط الرامي إىل التغيري والتجديد يف الرتبية(عام  .ج 

0162. 
 (s. Bloom B enJamin)دراسة  .د 
 .0172مضامني املنهج والتدريس عام (للمتعلم ةوجهات نظر جديد)

 (0100دراسة)هنري برجسون  .ه 
 نتائج الدراسات أعاله مثبتة يف منت البحث

 :شتمل علىامنت البحث و  
 أ. مفهوم املنهج:

تمع أو شان يتم بواسطته متيز جمموعة من الناس أو طبقات من اجملوهو فكرة أو متثيل عام لعنصر ما  
 أو هو متثيل ذكي ملوقف أو حالة قضااي أو شيء من األشياء

واملقصود هنا إن مفهوم املنهج الرتبوي هو حمتوى الرتبية ومعناها احلقيقي وهو اإلطار العام للمادة 
 الدراسية وجماالت اإلمكانية.

 ختطيط املنهج الرتبوي يدور حول املتعلم واملادة الدراسية وحيتوي على: -ب
 ناهج اليت تدور حول املادة الدراسية وهي:. امل0

 منهج املواد الدراسية املنفصلة. 
 منهج املواد الدراسية املرتابطة. 
 منهج اجملاالت الواسعة. 

 املناهج اليت تدورحول ميول الطلبة وأنشطتهم مثل منهج النشاط وأييت يف املقدمة.. 3
 املنهج احملوري..املناهج اليت تدورحول مشكالت الطلبة وحاجاهتم مثل 3
 .املنهج املندمج )دمج مواد دراسية يف مفردات أكثر اتساعا(9

 :طرائق املنهج الرتبوي وهي -ت
 الطريقة املتمركزة حول املادة / حشر معلومات يف فكر الدارس .أ 
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 الطريقة املتمركزة حول اهلدف ويف هذه الطريقة يكون حتصيل املتعلم فعاالً مرتبطاً أبمور احلياة .ب 
ة املتمركزة حول النظام وفيها تتوفر للدارس إمكانية تطوير تعميمات وأسس وأساليب الطريق .ج 

 يستطيع إن يطبقها يف التعلم خالل مسرية حياته مبعىن كيف يتعلم مع التأكيد على النمو العقلي.
  :فلسفة املنهجث ـ 

هداف املرجوة من تقوم على جمموع وجهات نظر املخططني السديدة اليت أتخذ بيد املتعلم إىل األ
املنهج يف ترمجته إىل نتائج قيمة يلمسها املتعلم بصورة خاصة واجملتمع بصورة عامة عرب كوادر تدريسية  

 كفوءة تقف بني حمتوى العملية الرتبوية وطرائق التدريس.

 :االستنتاجات
مراجعة املنهج  -قيمة املنهج الرتبوي تكمن يف ما حيققه من نتائج مرتبطة حبياة الفرد واجلماعة.ب -أ

 بني حني وأخر لتطويره داللة على عدم إمكانية االعتداد أبي منط من أمناط املنهج الرتبوي.
 يف ختطيط املنهج الرتبوي ألنه حاجة مهمة من حاجات اجملتمع. يالتأكيد على اجلانب الرتفيه -ت

 : يوصي البحث بضرورة /التوصيات
 تعاون اتم بني إطراف التخطيط كافة. 
 يح العقالنية يف ختطيط املنهج الرتبويترج. 

 مث املطالبة ابحلقوق. التأكيد على أتدية الواجبات 
  :املقرتحات 

وقد اقرتح الباحث جمموعة من العناوين ذات العالقة مبوضوع ختطيط املنهج الرتبوي مثبتة يف منت 
 البحث.

 املقدمة
عاىل مبا سوف يكون يف الدنيا قبل خلقها قد أبدع يف خلق الكون أميا أبداع، فعلمه ت لوج هللا عز 

امثل ختطيط وفق قضائه وإظهار العامل بكافة مظاهره أي وجود األشياء يف الدنيا على الصورة اليت علمها، 
سبحانه، أروع تنفيذ لتخطيطه املسبق مبوجب قدره، وعني رعايته للكون ومحايته للناس أمجعني تبارك 

ون إىل ما شاء هللا إن تستمر وتبقى هذه املسرية، ويف استيعابنا ملبدأ وتعاىل، أحسن متابعة ملسرية الك
القضاء والقدر منهجنا يف احلياة فائدة عظيمة وهي انه رمبا تصيب احدان مصيبة ال ختطر على ابله فإميانه 

ن يفت هبذا املبدأ يقضي به إىل الصرب واجللد ويكون هذا األميان عزاءه الوحيد ابن ميضي قدماً من دون أ
 يف عضده اليأس واحلزن.

أقرا ابسم وانه لواضح للجميع ابن أفضل اخلطط على اإلطالق قد جتلت يف داللة اآلية الكرمية  
 مث أكمل احكم خطة ابآلايت اليت تلت تلك اآلية املشرقة النرية  ربك الذي خلق

تعليمه كأسبقية يف احلياة  حيث أكد سبحانه وتعاىل على خلقه لإلنسان، حمور العامل األرضي، وأمهية
مث ارتضى تبارك وتعاىل، مهنة التعليم. إهنا خطة محت اإلنسان من العشوائية وأوضحت له الطريق 

 الصحيح وجنبته كل ضياع، فكراي كان أم غري ذلك. 
وانه ملن الواضح أيضا ابن املعلم أو املدرس أو ألتدريسي قد يرتبك يف أداء عمله من دون خطة  

ا السياج العلمي الرصني الذي حيمي العملية التعليمية الرتبوية من أية ظاهرة سلبية تتوجه إليها ابعتباره
أصابع النقد غري البناء أو التقريع أو التذمر من عدم صالحيتها ملسايرة الزمن وفق متطلباته العصرية ذلك 
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تيعاب القائمني بشؤون ألن أحسن معيار حلسن سري التدريسات يف خمتلف املراحل التعليمية هو اس
التدريس لكافة مهاراته بعمق ويف مقدمة تلك املهارات إعداد خطة لكي ينهضوا مبهمتهم على أحسن 
وجه عند وضعها موضع التطبيق للوصول إىل األهداف الرتبوية املصممة سلفا ابتزان مبين على ختطيط 

 بري مرتكز على تقومي مستمر.علمي دقيق وعقالنية مستندة على تنفيذ غري مبالغ فيه وحسن تد
ختطيط املناهج الرتبوية تبىن عليها حياة أجيال بكافة مرافق حياهتم عندما نتبىن مجيعا يف  إن أمهية 

القطاع احلكومي أو األهلي مسالة اإلحساس اجلاد بوجود عمل منظم قائم على استبصار سابق الن 
 بقود ابلضرورة إىل اهتمامات أخرى كاجلاناالهتمام إبعدادهم الصحيح للحياة بتنوع مشكالهتا ي

االجتماعي واجلانب االقتصادي ومها دعامتان رصينتان تسندان اجلانب الرتبوي مرشد احلياة اإلنسانية 
وموصلها إىل شاطىء أالمان وصوال إىل األهداف الرتبوية اليت يراد منها حتقيق أمناط سلوكية مرغوبة ينتظر 

 ند مروره خبربات تربوية أو مواقف تعلمية معينة.حدوثها يف شخصية املتعلم ع
إن بناء كفاءات التعليم اجلامعي األهلي نفسه يف قطاع التعليم اجلامعي احلكومي وهلذا البناء دعائم  

 أمهها: إقامة دورات تعليمية مركزين على اجلانب النظري لكافة التخصصات، 
، انفتاح على العامل: مؤمترات علمية لدول املتقدمةجامعات ا أحسنتقنية وحبثية يف  -دورات تدريبية  

على أحسن طرائق التدريس...... وللتناغم مع  عواإلطال –بناء عالقات مع أساتذة أكفاء  –ندوات  –
ما ذكر أعاله يتطلب بناء دولة القانون واملؤسسات وإرساء دعائم احلرية والدميقراطية واالستفادة من مجيع 

 ا عقالنيا لينعم هبا مجيع أبناء العراق األيب ويف هذا مرضاة هلل.موارد البلد وتوظيفه

 أساسيات البحث
أفضل ختطيط للمنهج الرتبوي هو ذلك التخطيط الذي يراعي مستوى املخطط له وللمخطط  .0

 ". خاطب الناس على قدر عقوهلمالرتبوي إن يستفيد من قول اإلمام علي )عليه السالم( " 
كلما كان طريق الوصول إىل احلقائق اقرب وكلما حنا هنجا جتريبيا كلما كان كلما كان املنهج علميا   .3

أفيد وأكثر متاسا حبياة الناس وأغزر أنتاجا ملا حيتاجون، ومصممو املناهج اجليدون يراتحون للمزاوجة بني 
هذه إن  العقل واحلواس، بني الفكر والعمل، وبني النظرية والتطبيق فواجب خمطط املنهج العصري واحلالة

يقيم وزاًن عاليًا للمالحظة والتجريب واعتبار اجملتمع مبشكالته وطموحاته حجر الزاوية لتسطري األهداف 
 العامة واخلاصة إذ منها تنبثق املفردات ومضمون الكتاب فهما أساس بناء املناهج.

ر مصلحي وتقليديها وحديثها اليت أنتجتها أفكا ااإلطالع اجلاد على طرائق التدريس: قدميه .3
وفالسفة ومريب األمة العربية اإلسالمية أم غريهم أمر الزب، إذ يتمكن املعلم من تقدمي الفائدة املرجوة 
لتالميذه ويضطلع املدرس مبسؤولية تدريس ختصصه ابقتدار وإخالص ويتعمق ألتدريسي إمام طلبته يف 

ه العلمي وتفلسفه اخلاص ونظرته طرحه وإيصاله للمادة العلمية أبفضل طريقة متبعا بذلك خصوصية قسم
العالية إىل مهمة اجلامعة ومكانتها يف اجملتمع وما مطلوب منها أتديته يف خمتلف التخصصات العلمية 

 والطبية واهلندسية واإلنسانية والفنية واألدبية والتكلنوجية لتغطي حاجات املواطنني خدمة للوطن ولألمة.
 –ادف للمنهج وأتباع األساليب الرصينة يف طريقة تقدميه للمتعلم التخطيط السليم والتنفيذ الواعي واهل

مهمة شاقة تقع على عاتق مناول املنهج الذي هو  –يف التعليم اجلامعي احلكومي واألهلي على حد سواء 
ركيزة قوية من ركائز التقدم ويسمى ابملؤدب إذ بواسطته تصل معلومات الكتاب املنهجي إىل متلقي 

العملية التعليمية الرتبوية، الذي يغرتف األدب واألخالق والعلم من خالل املعلم "" فاألدب  املنهج، حمور
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... (0)يعين األخالق كما يعين رواية العلم أو نقله بني األجيال بواسطة املؤدب أو املعلم والكتاب ""
يف أن يسري اجلانبان الرتبوي واملقصود هنا ابلتأديب والتعليم التزام املعلم أو املدرس أو ألتدريسي بواجبة 

كاالهتمام مبدا الفروق الفردية وإعداد خطة ومواكبة   أخرىوالتعليمي سوية متاما كما يلتزم بواجبات دقيقة 
 أحدث ما يصدر يف حقل الرتبية والتعليم والتخصص وغري ذلك من الواجبات. 

 :شكلة البحث وأهميتهم
يته وتزداد هذه األمهية كلما مت أعداده مبوجب خطة املنهج الرتبوي دليل واضح على أمهإن جودة  

علمية جتعل حمور اهتمامه املتعلم وتوجهه صوب بذل االهتمام املتكامل به لتمكينه من التمييز بني ما له 
وما عليه ليشار أليه كمواطن صاحل يؤدي عمله إبتقان وإخالص ويتصرف حبكمة وهدوء ويساهم ذاتيا 

مة املناهج هو ما أراده الدين اإلسالمي احلنيف من جعل الرتبية والتعليم فعاليتني لرفع مكانة وطنه. وان ق
مستمرتني يرتبط هبما اإلنسان أوثق ارتباط، وقد وردت آايت كرمية يف القران الكرمي أتكد ذلك منها قوله 

 تعاىل:
  وقل ريب زدين علمابسم هللا الرمحن الرحيم  
 لذين ال يعلمونقل هل يستوي الذين يعلمون وا 
شهد هللا إن ال هللا إال هو واملالئكة وأولو العلم قائما ابلقسط. 
 إمنا خيشى هللا من عباده العلماء . 
 ولنا يف رسولنا الكرمي حممد بن عبد هللا )صلى هللا عليه وأله(خري أسوة حني قال: 
 ". اطلب العلم من املهد إىل اللحد"
 ". مسلمةالعلم فريضة على كل مسلم و "
هو مبثابة احتواء لكل املناهج: قدميها الذي اعترب متقدما يف يوم ما، واملنهج اإلسالمي النري  

 وتقليديها وحديثها فوضّح العالقة بني املادة والروح حبيث جعل ذلك امراً يسرياً ملصلحة الناس عامة. 
ل وحتكمه فيه ابلقدر والتخطيط يعترب من الوسائل املهمة "لسيطرة اإلنسان على املستقب 

 ...(3)نه " األداة العلمية الفعلية الوحيدة اجلديرة إبنسان العصر احلديث" وأب... .(3)املمكن"

إن يصبح التخطيط الرتبوي مالزما لإلنسان يف حياته بل هو ضرورة من ضرورات احلياة وأمر بدهي 
واخللق حلاجات جديدة، ووظيفة هذا التقدم  واإلبداع رالن احلياة تتقدم والتقدم يدعو اإلنسان إىل االبتكا

طلب علماء وفنيني وإداريني "األمر الذي يتطلب تغيريًا واضحًا يف طراز إعدادان الرتبوي للطاقة العاملة" 
(9). 

 :غرض البحث 
يهدف البحث احلايل التأكيد على األمهية القصوى للمنهج العلمي يف التخطيط أاًي كان نوعه  

 الرتبوي ويؤكد كذلك على:  وابألخص التخطيط
تواصل الوحدات الدراسية اليت تشكل أي منهج مع املتغريات اجلديدة اليت تظهر على املسرح الرتبوي 

للمناهج يقظني وسائرين يف خط أصالة أمتهم  نالقومي والعاملي شريطة إن يكون املخططون واملصممو 
ذه الدراسة املتواضعة اإلجابة على السؤال تفاداي ألي منزلق حمتمل... ولكي نصل إىل ذلك حتاول ه

 األيت: 
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 هل إن العلمية وجدة الدراسات حتمية ومفيدة يف إعداد وختطيط املنهج الرتبوي ؟ 

 :تعريف مبصطلحات البحث 
 / التخطيط: أوال

 هناك تعريفات كثرية للتخطيط منها:
الت النشاط خالل سنوات تعريف )عبد هللا عبد الدائم( "" رسم األهداف والتوسع يف شىت جما .0

 ( 02ص-3مقبلة رمسا يليب أهداف التنمية الرتبوية واالقتصادية واالجتماعية."" )م
تعريف )د. جالل حممد علي( "" خطة عمل أو أسلوب مدروس إلجناز برانمج منسق لتحقيق  .3

 ( 91ص-3بعض األهداف املرسومة "" )م

 :اثنيا / املنهج الرتبوي
 منها: فوللمنهج الرتبوي تعار ي 
تعريف)كارتر( " جمموعة فصول / كورسات / نظامية أو هو سلسلة مواضيع دراسية تقدم ملتعلمني  .0

أو دارسني يف مؤسسة تربوية وتعترب تلك الفصول، بعد إكماهلا، متطلبات خترج يف هناية مرحلة دراسية أو 
 ةاعية أو الرتبية البد نيحصول على شهادة يف جمال حيوي لدراسة ما كأن يقال منهج الدراسات االجتم

 (.057ص-9مثال "" )م
 ةتعريف )امحد صيداوي("" مناهج التعليم املنتج القائمة على التكامل بني العلوم النظرية والتطبيقي .3

 (061ص-3واملرتبطة ابحلياة واإلنتاج، تشرتط أساليب تربوية وطرائق تعليم منبثقة من طبيعتها "".)م

 :اثلثا/ التعليم األهلي
 متويله املايل  ءبق عليه نفس تعريف التعليم احلكومي ابستثناينط 

 "" والتعليم ابملعىن الضيق هو عمل تدريس يف معهد تربوي.
 تعلمية  –وابملعىن الواسع هو تنظيم مدرس ملواقف تعليمية 

 (TEACHING- LEARNING- SITUATIONS بتفاعل مباشر ونتيجة لعملية ختطيط )
 (.522ص-9ال ملواد تدريسية يعقبها تقومي وإعادة تصميم ونشر "" )موتصميم وإعداد مسبق وفع

 :طرائق التدريس /رابعا
 ""إجراءات قياسية يف عرض مادة تدريسية وحمتوى فعاليات "" 

ما تصبو إليه املؤسسة الرتبوية ألية مرحلة من خلق  إىلوالطرائق هي وسائل مهمة يف ترمجة املنهج 
عند الدارس مبعىن تغيري سلوك املتعلم من حالة إىل حالة أحسن منها كما  عادات وميول واجتاهات وقيم

 (. 521ص -9وإهنا حلقات وصل بني املتعلم واملنهج لتنشيط التفاعل واأللفة بينهما "" )م
ويتبىن الباحث التعريف اإلجرائي التايل: )االلتزام ابملنهج الذي حيقق الفائدة والتقدم للمجتمع والفرد 

ن الفرد متفاعال مع احلياة مرانً يف كثري من مواقفه احلياتية ومتعاوان جهد املستطاع مع غريه( أي حبيث يكو 
 (.5))إنسان نريد تكوينه يف النهاية من اجل العيش يف املستقبل املرجتى 

 الدراسات السابقة 
ائق اطلع الباحث على بعض الدراسات اليت هلا مساس مباشر بتخطيط املناهج وجتديدها وطر  

تدريسها وهي أمور مهمة تدل على اختاذ موقف ينطوي على نظرة شاملة تتخذ كوسيلة انجعة حلل 
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املسائل الرتبوية امللحة يف حالة تضافرها مع غريها من العوامل املهمة، ومما جيدر ذكره إن بعض الدراسات 
للربهان، ويف ما يلي عرض تتم الربهنة عليها ابلتجربة وأخرى ابالستدالل عند استعمال التشابه كسند 

 موجز هلذه الدراسات:
وهي حبوث املؤمتر األول  ،د. مسارع الراوي وآخرينو  . دراسات د. سعاد خليل إمساعيل2

 .(2972عام )للتعليم اجلامعي يف العراق 
استهدفت تلك الدراسات التأكيد على ضرورة إتباع التخطيط العلمي وتبين املناهج الرتبوية املتعلقة 

 اة اجلماهري وفق طرائق حديثة وقد ظهرت النتائج ضمن توصيات املؤمتر وعلى النحو األيت:حبي
 ةترسيخ وحدة العراق الوطنية استعدادا للبناء والتطوير يف ضوء التخطيط العلمي واملناهج الرتبوي .0

 احلديثة وطرائق إيصاهلا إىل الطلبة.
 اعتماد العلم كأداة ثورية للتغيري حنو األفضل. .3
نفتاح على الفكر اإلنساين والعلوم ابصالة وموضوعية إلبراز دور القومية العربية يف بناء اجملتمع اال .3

 اإلنساين.
 اعتبار العمل قيمة عليا يكون تفاعله مع الفكر أساسا يف صنع التقدم والرقي. .9
 .(6)أيد املؤمتر ما ورد يف حبث د. عبد هللا عبد الدائم )التخطيط للتعليم العايل( .5

 (2960)راسة امحد حممد ابقر ااخفاجي د. 0
 أجريت هذه الدراسة ملعرفة فعالية األطباء 
( من األطباء الذين شكلوا نسبة 310يف حل املشاكل الطبية السريرية. اشرتك )املقيمني الدوريني  
% من خرجيي كليات طب املستنصرية والبصرة واملوصل وبغداد. توصلت الدراسة إىل نتيجة ابرزة 55

أمهية التجديد يف طرائق املنهج سيما تدريسه وفق طريقة دراسة املشكلة يف جماالت كثرية وابألخص  حول
جمال الطب ألمهيته البالغة للبشرية مجعاء ولكوهنا قد طبقت يف كثري من كليات طب بلدان متقدمة مثل  

 (72ص-7م)كندا وهولندا وذلك )لثبات املعلومات املكتسبة ملدة أطول يف ذهنية الطالب( 

. دراسة املعهد الدويل للتخطيط الرتوي )التخطيط الرامي إىل التغيري والتجديد يف الرتبية( 0
 ( 2986ودراسات أخرى )

 كانت نتائجها ما أييت:
 . أمهية التخطيط العلمي وضرورته لكل البلدان وخصوصا النامية منها.0
 مع.. انتهاج طرائق تدريسية هلا ارتباط حبياة الفرد واجملت3
 . توجيه البحوث صوب احتياجات التطوير الرتبوي.3
  BENJAMIN S.BLOOM دراسة .9
 )وجهات نظر جديدة ملصلحة املتعلم( )مضامني املنهج والتدريس( 

هي املسامهة البارزة على املدى البعيد للتعلم  ةأكدت الدراسة على املنهج وتدريسه يف املؤسسة الرتبوي
طوير رغبات واستمتاعات وقدرات عالية يف املواد الدراسية املكونة للمنهج املستمر خالل احلياة يف ت

انطالقا من ميل واستحسان متواضع صعودا إىل تطوير عاٍل من املهارات واإلجنازات وحىت اإلبداع يف 
 (UNESCOبعض األعمال. وكان لتقرير اليونسكو )

( EDGAR FOUREللباحث ادكار فور )0173(LEARNING TO BE)التعلم للحياة()
 أتثري فكري ابلغ على هذه الدراسة.
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 :(2922)دراسة هنري برجسون . 5
استهدفت هذه الدراسة اليت نشرت يف جملة )هيربت(دراسة الفرد واجملتمع وفق منهج تناول مسائل 

 معينة من علم النفس والفلسفة وتوصلت إىل النتائج آالتية: 
 .(39ص-1م)حتققه الكامل إال يف اجملتمع(.  قحق. إن أمل احلياة األساسي األصيل )ال يت0
 . إن اجملتمع يستفيد من جهود اجلميع ويسهل اجلهد على اجلميع.3
. ال يستطيع اجملتمع إن يبقى إالّ إذا اخضع الفرد له، كما انه ال يتقدم إالّ إذا تركه حراً وهذه معادلة 3

 ليت تكفل حتقيق ذالك حىت إىل حد مقبول. صعبة ينبغي على مصممي املنهج إجياد الطرائق العلمية ا

  : منت البحث
  مفهوم املنهج واحلياة. 2
قال تعاىل: بسم هللا الرمحن الرحيم "" سبحان الذي أسرى بعبده ليال  من املسجد احلرام إىل املسجد  

 األقصى الذي ابركنا حوله لنريه من آايتنا انه هو السميع البصري"".
درسا تربوايً  بليغا من قصة اإلسراء عند هضمه كل ما ورد يف آايت سورة  يستقي القارىء الكرمي 

اإلسراء الكرمية وابألخص، كما يرى الباحث، عند بلوغ النيب حممد )صلى هللا عليه وأله( السماء السابعة 
هو مستند من مسا ء إىل أخرى برفقة األمني جربيل ولقائه نيب هللا إبراهيم )عليه السالم( و"" هأثناء عر وج

إىل البيت املعمور وإذ هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك مث ال يعودون إليه، مث ذهب اىل سدرة املنتهى 
فأذا أوراقها كأذان الفيلة وإذا مثرها كاالقالل فلما غشيها من أمر هللا ما غشيها تغريت فما احد من خلق 

ا احد من خلق هللا تعاىل يستطيع أن يصفها فعبارة )فم( 7)هللا تعاىل يستطيع أن يصفها من حسنها "" 
من حسنها(تدل داللة قاطعة على صعوبة االعتداد كلّيًة مبا يصدر عن فكر اإلنسان وان كان هذا الفكر 
يعمل وفق ختطيط ارتضاه اخلالق له منذ أن وعى نفسه على البسيطة، واالنتقال من صورة منهجية إىل 

على عدم قناعة مصمم املنهج أاي كانت رصانة نوعيته ومهما  أخرى ومن شكل حيايت إىل أخر أتكيد 
كانت صحة توجهه ابطالقية تصميمه وختطيطه، بل ابلعكس هذا االنتقال املتنوع هو املنهج السليم 
للحياة ومن دونه يكون هنج الناس فيها رتيبا ممال ومتعثرا ال يستطيع أن يتلمس طريق تقدمه النسيب عرب 

تقوم على اختيار املنهج املالئم هي مظاهر حضارية جليلة  صور ذلك الن األمور اليتخمتلف أالزمان والع
 ( 2)القدر كون إن املنهج هو "" طريقة يصل هبا إنسان إىل حقيقة " 

 إن منهج الفكر العريب اإلسالمي متنور ابحلق والعدالة ويتأسس على ذلك وجوب حتقيق 
خيمة الدولة املؤمنة ابهلل العظيم ودينها اإلسالمي الذي  عيشه هانئة للمواطنني الذين يعيشون حتت 

 جاء رمحة للعاملني الن هللا هو احلق، والعدل من أحسن هبات هللا ملخلوقاته.
وان الدولة املسلمة تعترب العدل هدفها الرئيس املطلوب حتقيقه إذ هو أمسى أهداف الشريعة اإلسالمية 

سالمي يضع السلطة بيد الدولة املرتكزة على سند قانوين ابعتبار إن /قانون اجملتمع اإلسالمي / والدين اإل
والقانون ينظم شؤوهنم، وان العدالة  سالسلطة ضرورية لتوحيد أبناء اجملتمع وحفظ النظام فالسلطة تقود النا

من وجهة نظر الفكر اإلسالمي تشتمل مساهتا املتعددة املتمثلة يف العنصر االجتماعي واالقتصادي 
 سياسي والقانوين واستنادا إىل هذا املفهوم الدقيق فان غرض العدالة هو تكامل اجملتمع وتقدمه. وال
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ومن األمور املعروفة للمخططني الرتبويني أو االقتصاديني أو االجتماعيني ان القوى العاملة ورأس املال  
للعامل الرابع املعروف ""  ومصادر الثروات املادية عوامل مهمة للتقدم إال إن الدراسات قد أثبتت إن

 (تلك اليت تندرج حتت.Residual factorsابلعوامل املتبقية "")
عنوان واسع هو التقدم التقين، نصيب أوفر يف زايدة اإلنتاج يف أي بلد اذ أن أتثري العوامل الثالثة 

ؤيد هذا االجتاه %. وهناك دراسات عديدة ت11% واتثري العامل الرابع )التقدم التقين(هو 01األوىل هو 
" ابلنسبة للوالايت املتحدة كما توصل Massal" ودراسة " ماسال " " Solowمنها دراسة " سولو " " 

" "" ومسث "" "" Reddaway" يف النروج و"" رادوي "" ""Aukrustإىل ذلك "" اوكرست " "
Smith (1)" يف إنكلرتا.  

رات البحث العلمي وان هذا يوضح جيًدا ضرورة التقدم التقين هو مثرة من مثوانه معروف أيضا أن  
توجه املنهج إىل اجلانب التطبيقي يف الزراعة والصناعة واجملاالت األخرى اليت هلا مساس مباشر ومؤثر يف 
حياة الناس وابألخص يف البلدان اليت حتتاج التقدم التقين لتضبيق الفجوة بينها وبني البلدان املتقدمة اليت 

 خمتلف امليادين. فاالهتمام ابلرتبية ومنهجها ضرورة ملحة ألهنا هي اليت دفعت وحركت قطعت أشواطاً يف
التقدم التقين وان االلتفات اجلاد اىل وسائل الرتبية وطرائقها وبنبتها هو املهمة احلقيقية والتوجة املخلص 

اجات اجملتمع اقتصاداي للتقدم، وان تطوير مناهج التعليم أمر الزم لتكون يف وضع يساعدها على تلبية ح
 واجتماعيا: 

ماذا تريد الطاقة العاملة ؟.... وماذا يطلب سوق العمل ؟..... وما هي الوسائل املراد استعماهلا يف  
ميدان التعليم ؟..... وكيف يواجه املعينون أبمور الرتبية التعليم املربمج والتعليم ابالت ؟... وكيف تطور 

 لة وفائدة أكثر ؟ األبنية املدرسية بكلفه قلي
وبعبارة أخرى حاجة كل العناصر اليت تعمل عملها يف التعليم إىل تغيريات جوهرية وعلى رأسها بث 
روح املبادرة واإلبداع واالبتكار يف شبابنا منذ نعومة إظفارهم وذلك بتحسني طرائق مناولة منهجهم 

ها البحث واملناقشة يف الصف واملشاركة الرتبوي فينبغي إن تكون حديثة ونشيطة حبيث يكون مركز اهتمام
االجيابية للمتعلم. ورصيدان أقوى من أي رصيد يف هذا اخلصوص مبا جاد به مفكرو امتنا العربية اإلسالمية 

وغريهم إضافة إىل االستفادة من طرائق اعتمدت يف معظم  من مثل ابن خلدون وابن سينا والغزايل والفارايب
اليت أطلقها )ديوي(وسواه لربط  ةوالايت املتحدة األمريكية حيث ""تستمر الدعو البلدان املتقدمة منها ال

. وشاعت يف أمريكا طريقة (01)الرتبية ابحلياة وتتخذ هذه األايم شعاراً حمدداً هو الرتبية من اجل املهنة "" 
السوفييت سابقا /  دااملشروع اجلماعي ويف فرنسا طريقة )التعبري احلر(إما يف رابطة الدول املستقلة / اإلحت

 .(00)فالتعليم يرتكز على )مبدأ الربط بني الرتبية والعمل املنتج واملفيد اجتماعيا(
 . ختطيط املنهج: )املعىن واملراجعة(0
للرتبية منذ أقدم العصور املقام األول واعتربت العملية اليت حيصل بواسطتها الفرد على املعرفة كان  

عتقدات وهي متطلبات ملحة حيتاجها كل واحد منا ليوظفها يف حياته على وامل تواخلربات واالجتاها
األمور كما ينبغي وذلك واضح يف  كأحسن وجه، مع إن البعض من اجملتمعات البدائية مل تعبأ بتل

البصمات البسيطة اليت تركوها يف ارثهم احلضاري، ولكن مبرور الزمن تعقدت اجملتمعات أكثر فأكثر وبناءا 
 برزت حتدايت خطرية أمام خمططي املنهج لعمل اختيارات متعددة ختص:  على ذلك

 ما يدرس... ومىت يدرس... وملن يدرس... وكيف يدرس... وهذه مهمة أكثر دقه وصعوبة وجديه. 
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هنا وهناك، منها انه جمموعة دورات أما معاين املنهج فقد تعددت حسب ظهورها على املسرح الرتبوي 
حدات دراسية توصلها هيئات تدريسية معدة إعداد جيدا إىل متلقيها.أو هو خطة تدرس يف مدرسة أي و 

عامة القصد منها مناولة مواد تدريسية متنوعة هتدف إىل تزويد املتعلم خبربات خمطط هلا وجماالت ملقررات 
كل ذلك يتم تقدميها حتت توجيه املدرسة أو الكلية، غرضها إعداد الطلبة لدخول ميادين املهن واحلرف و 

يعترب واجب من واجبات مصممي وبناة املنهج الذين يهتدون بفلسفة بلدهم الرتبوية ملزمني أنفسهم 
برتمجة مفرداهتا إىل الواقع ألهنم يدركون قبل غريهم ابن"" املنهج هو الرتمجة العملية للفلسفة الرتبوية اليت 

  .(03)نسري على هداها ""

ة إعادة كتابته بواسطة املخططني واملصممني بشكل يقود إىل أما مراجعة املنهج فتعين بكل بساط
تطويره بصورة سليمة تساهم يف تنمية البناء املهين والوجوه األخرى للمجتمع ليكون على استعداد دائم 
ملسايرة الركب يف التقدم والتحضر وفق إرادته وحسب اختياراته أي مبعىن حتسني فقرات املنهج حبيث أتخذ 

حنو األفضل دوما وخصوصا رفع مستوى القائمني على إيصاله إىل طلبتهم، ويف هذا  يرى بيد اجلميع 
الباحث ابن وضع مبدأ الالهتوين والالهتويل ابلنسبة ألنظمة املناهج األخرى نصب األعني أمر ضروري 
للغاية أي الالاستسهال والالاستصعاب مبعىن عدم طرح صورة سطحية حول تبسيط األمور إىل درجة 

جهدا،من انحية، ومن دون مبالغة يف جتسيمها  بجتعل املسامهة يف حلها أمرا ال يعبأ له كوهنا ال تتطل
وتعقيدها حبيث تصور تلك األمور املراد حلها وكأهنا مسائل مستعصية مهما تعاظم بذل اجلهود حللها من 

 انحية أخرى.
وصا اجملال الرتبوي / أكثرها حساسية/ وزمننا هذا هو زمن جتديد الطرائق يف كل جماالت احلياة وخص 

ولكن ينبغي ان يكون التجديد جوهراي وشامال جلوانب العملية الرتبوية وليس جتديدا مبعىن التغيري من اجل 
 (.03)التغيري فضرورته أن يكون " من اجل التحسينات وأحداث التوافقات اليت حيتاج اليها النظام فعاًل " 

وهذه اخلصوصية تدعو إىل ختطيط علمي قوي حبيث يلعب التخطيط إن للمجال الرتوي خصوصية 
التعلمية وفق تعاون وتفاعل مع أحدث طرائق  –الرتبوي املوثوق به دورا مهما يف العملية التعليمية 

التدريس والوسائل واملواد واملفاهيم يف خمتلف امليادين، ذلك الن التخطيط يعين ان تعرف كيف ختطط 
جيد لفلسفة جمتمعك كون ان التخطيط يشتمل على احملتوى والعملية أي النتيجة  معتمدًا على تفهم

املرجوة والطريقة اليت يتوسل هبا للوصول اىل تلك النتيجة وهذا يؤكد ضرورة ااوحدة بني املضمون والشكل، 
موعة االهداف واالساليب، واملبادىء والفنون... ومبا ان التخطيط هو وضع خطة مدروسة واخلطة هي جم

اجراءات تنفذ بدقة الجناز هدف واضح، ولكل خطة عنصران اساسيان: الغرض او اهلدف املراد الوصول 
اليه ووسائل خمطط هلا بوضوح يسري مبوجبها املخطط الصابة اهلدف، عليه تدعو الضروره االنتباه الفائق 

 وااللتزام اجلاد يف رسم السياسة الرتبوية للبلد. 
ب ان ميتلك انصية اإلمكانية العلمية واستقراءاالمور واملعرفة الوافية مبجرايت ان املخطط احلكيم جي 

اإلحداث إضافة اىل اعتماده على التوجيهات والتنبؤات الن الذي يعرف مبعىن انه يدرس بعمق وحياول 
اع ملا جاهدا اخلوص يف بواطن األشياء، فالتنبأ هو التدخل يف جمرى اإلحداث اجيابيا واحلدس قدر املستط

الن واجبهم حيتم عليهم عدم  اميكن حدوثه مستقبال وتدخل املخططني جيب ان يكون علميا وموضوعي
وقوفهم كمتفرجني وعليهم ان يصغوا بكل جوارحهم وان خيتلطوا ويتفاعلوا مع جمتمعهم،والتخطيط هو 

النيا ابستعمال مصادر الطريقة العلمية العداد مواطن عصري يسيطر على احمليط وحيافظ عليه ويستغله عق
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املطلوبة من وبذل اجلهود احلياة املهمة بتوازن وتفكري سليم، وبربط املنهج الرتبوي بطرائق التجديد 
 املخططني ميكن السيطرة على الصعوابت اليت قد تقف حجر عثره يف طريق تقدم وسعادة اجملتمع.

 :تنظيم طرائق املنهج الرتبوي. 0 
يف النظام املدرسي هي مسؤولية القادة الرتبويني يف أي بلد  ةهداف الرتبويمن املعروف إن حتقيق األ 

أن يتفهموا مسلمة االضداد القطبية احلتمية من بلدان العامل كما واهنم يعرفون قبل غريهم ابن عليهم 
فالشمال واجلنوب جهتان متضاداتن كذلك الشرق والغرب، واخلري يناقض الشر كما تفعل  بشكل جيد

ة ابلنسبة للرذيلة، والسلطة والتساهل قد ال يتفقان يف مواقف كثرية وتضارب املادة او احملتوى مع الفضيل
العملية معروف ابلرغم من وجوب خضوع العملية لتكون يف خدمة احملتوى، والتمحور حول املعلم يناقض 

 التمحور حول الطالب... وهكذا.
ت واحلاجات، وهنالك سلطان املعرفة والثقافة، هنالك أطفال وعاملهم اخلاص هبم من حيث الرغبا 

مهم أيضاً  والرتابط بني هاتني الناحيتني احليويتني  –العملية  –فاالهتمام يف كيفية تعلم األطفال 
جليّ للعيان، وما للمادة الدراسية أو املوضوع املنهجي هو عينه ما للمستوايت الرتبوية األخرى فالرعاية 

العملية الرتبوية، أما اهتمام واضعي املنهج فكان منصبا على املوضوع منذ  جيب ان تشمل كل مكوانت
مئات السنني بغض النظر عن النتيجة اذ مل يكن يف حسباهنم او يف خططهم، ان كانت هناك خطط 
ابملعىن املفهوم، أي وصول اىل أهداف مرسومة مسبقا بغية احلصول على مواقف أحسن، اما االن فالوضع 

حل املشاكل  –التغريات السلوكية  –. حيث يهدف خمطط املنهج ابن يكون االبداع قد اختلف..
"" الن العملية من دون ااثرات تتطلب  Asequence of cuesسلسلة من اإلجاابت ألدلة متتابعة "" 

حلوال حلل املشاكل اليت ال ميكن ان حتدث يف خواء غري مرغوب فيها يف التدريس كوسيلة جتديد هتدف 
التقدم الن ما يعري املادة الدراسية االهتمام الفائق هو مشوهلا على مواقف متعددة ومتنوعة من شاهنا ان اىل 

تعدهم للحياهتم واجملتمع وهذا أمر جيد... اال ان الباحث يرى ابن املوقف التعليمي يكون افضل لو ان 
أكثر من غريها اتثريا يف هذا املكان ذلك أيخذ بيد الطلبة ويضعهم يف إمكانية التقريريف كون هذه املسألة 

او ذاك حبيث حتثهم على استحواذ كافة قابلياهتم الفكرية الجياد انسب احللول مع مراعاة الزمن والناحية 
والظروف االخرى اليت تقودهم اىل نتائج احسن يف حالة اعتماد الوسيلة بشكل امثل وهذا هو  ةاالقتصادي

 املوقف التعليمي األحسن.
طط املنهج الناجح هو الذي يستطيع ان يقرر بعقالنية املواضيع املهمة وملن تقدم ومىت تدرس، ان خم 

فاختاذ القرار حول هذه املسألة املهمة ينبثق من مالئمة مادة ما لتلبية حاجة بعينها وكيفية استعماهلا يف 
قّيم مبقدار سيطرهتم على موقف دون أخر. ومعروف للعاملني يف حقل الرتبية ابن تقدم الطلبة ميكن إن ي

املادة الدراسية اليت تعرف من خالل استعماهلا وعرضها يف تغرياهتم السلوكية لتحقيق النتائج املرجوة، وعند 
حصول خلل أو تعثر يف ذلك فاللجوء إىل الفعاليات التحفيزية والوسائل العالجية هو احلل املطلوب 

وا نصب أعينهم ابن أحسن منهج هو ذلك الذي لتحسني املوقف، وينبغي على املخططني أن يضع
 (. 09)يساعد الطلبة يف تعلمهم أو وصوهلم إىل "" حلول ملشاكل حياتية كأهنا معاشة فعالً "" 

 النظام  لوهنالك طريقة تعرف ابلتمحور حو  
Discipline-centered approach"" 

اعدة الطفل أن يتعلم كيف يتعلم مع النظام حتت شروط النقل الواسع العام ملس ةحتوير نظري مهمتها 
للحاضر  أتكيدها على النمو العقلي، أما التحصيل فهو مبستوايت خمتلفة تؤكد مجيعها على إعداد الطفل
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يف كربه، وان هذه الطريقة ترجح التعليم مثلما تعده للمستقبل ليستطيع مواجهة ما يتجسد من مواقف 
ية أكثر من كوهنا تسلطية وهذه الطريقة تضع يف االعتبار اجلماعي على إعطاء فرص للتنافس ألهنا وصف

مبدأ الفروق الفردية فالتعلم مبوجبها للجماعة مثلما هو للفرد. وابلرغم من استعمال املنهج املشرتك أو 
 املنهج املتمحور حول اجلماعة لصاحل جتمع حملي 

منهج الوظائف االجتماعية عبارة  / أي جلماعة ذات التنظيم املشرتك أو املصاحل املشرتكة/ فقد أصبح
 عن امتداد للمنهج املتمحور حول الطفل، أي إن املنهج ينبغي أن يتجه حنو الطفل 

/املتعلم / وليس العكس، وحتت هذه اخلطة يصمم املنهج حول الدالالت األساسية للحياة 
نوع على الدوام، وعدم االجتماعية مع االهتمام حباجات الطفل وذلك الن املناهج والطرائق تنوعت وتت

التفكري بذلك يعين مجود وإغماض عن حقيقية احلياة ووقوف ضد الرتبية الن التمسك مبنهج واحد هو "" 
  .(05)خلط لغاايت الرتبية بوسائلها"

 وزبدة القول هو أن طرائق املنهج الرتبوي هي: 
 ر الدارس.ركزة حول املادة وتتأسس على مبدأ حشر املعلومات يف فكالطريقة املتم .0
 الطريقة املتمركزة حول اهلدف ويف هذه الطريقة يكون حتصيل املتعلم فعاال مرتبطا أبمور احلياة. .3
الطريقة املتمركزة حول النظام وفيها تتوفر للدارس إمكانية تطوير تعميمات وأسس وأساليب يستطيع  .3

 ى النمو العقلي.إن يطبقها يف التعلم خالل مسرية حياته مبعىن كيف يتعلم مع التأكيد عل
 . فلسفة املنهج االرتبوي: 1 
املنهج الرتبوي تقوم على جمموع أفكار ووجهات نظر املخططني السديدة اليت توصل ان فلسفة  

املتعلم اىل االهداف املرجوة من املنهج يف ترمجته اىل نتائج قيمة يلمسها الدارس بصورة خاصة واجملتمع 
ءة تبغي للفرد يف أي جمتمع ان يكون مندجما يف احلياة بعتباره كيان بصور عامة عرب كوادر تدريسية كفو 

وهذا التعبري يدل على  "3033ص 09متعقل وتفكر وحتسس وهي عوامل تشكل ذكاءه النفعايل "" ""
قدرة الفرد مبعرفة نفسه واالخرين الذين يتعامل معهم ليكون افراد اجملتمع قدرة انتاجية عالية اذا هم درسو 

ربواي حديثا ايخذ مجيع نواحي احلياة بنظر االعتبار العايل ليعرف املواطن الواعي ابن القدرة منهجا ت
االنتاجية ابي جمتمع تتناسب تناسبا طرداي مع اكتساب املعرفة وذلك الن املعرفة من اهم عناصر االنتاج 

 حاليا ومستقبال، اجلوهرية وان نشاطات اجملتمع هي مكان القدرة التنافسية يف كل مكان من العامل
 والنشاطات واحدة من مداخل رئيسة للتنمية يف البلد املؤها للتنافس الدويل يف ضوء مفهوم عوملة السوق. 

" هي اليت متيز الدول يف تسارعها التنموي Knowledge gapومن املعروف ان فجوة املعرفة "" 
فة يف القدرة على انتاج املعرفة بني الدول وليس فجوة املال، بل ان اراء اخلرباء قد امجعت على ان املسا

النامية واملتقدمة اكرب من فجوة املعرفة ذاهتا. اذن التعثر املعريف البد من جتاوزه يف توضيف املعرفة بفعالية 
وخاصة يف البلدان النامية حىت وان كانت تعاين يف بعض اشكال الرتاجع، والتجاوز هذا يتطلب جهدا  

 ية وأييت بذل اجلهد الكبريكبريا يف عملية التنم
يف إنتاج الكفاءات وذلك لدعم مؤسسات هذا –حكوميا كان ام أهليا  –يف مرحلة التعليم اجلامعي 

التعليم بشقيه األويل والعايل وكذلك مؤسسات البحث العلمي حبيث تكون أماكن لإلنتاج والتقدم. وإذا 
ب اخذ هذا السباق بعني االعتبار الن بلداننا حباجة ما أريد لعجلة التقدم والتسارع يف املضي قدما فالواج

ماسة لبنائها من جهة واللحاق بركب التقدم من جهة أخرى. وألمهية ختطيط املنهج الرتبوي علميا وحتديثه 
املتخصصة وهذه الناحية كما يرى  ةدرجة عالية من احلد يف هجرة األدمغة وخاصة الكوادر العلمي
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و توازي تضييق الفجوة مع الدول املتقدمة يف األقل وألهنا ترصن مبدأ القدرة الباحث، رمبا تكون أفضل ا
 على إنتاج ملعرفة.

يركز الباحث للقارىء الكرمي عما ورد يف شكل البحث ومتنه يؤكد ان أنظمة املناهج يف التعليم ولكي  
 يني أساسيني مها: اجلامعي األهلي كما هي يف التعليم اجلامعي حلكومي عديدة وكلها تدور حول حمور 

 .ةالطرف األول يف املعادلة الرتبوي –املتعلم  .أ 
 الطرف الثاين يف املعادلة الرتبوية.  –املادة الدراسية )املنهج( .ب 

 كما وان أقسام املناهج حسب أسلوب تنظيمها ثالثة: 
 . منهج املواد الدراسية املنفصلة .0
 منهج املواد املرتابطة. .3
 منهج اجملاالت الواسعة.  .3
 .اهج اليت تدور حول ميول الطلبة وفعالياهتم وأييت منهج النشاط يف قمتهااملن 

احملوري واملنهج املندمج يف حالة إزالة  جر حول مشكالت الطلبة وحاجاهتم كاملنهتدو املناهج اليت 
حواجز تفصل بني بعض املواد الدراسية وإمكانية دمج حمتوايهتا يف املفردات أكثر اتساعا حبيث تصبح 

 .واحدة مادة
واألمر األكثر أمهية من ذلك هو أحسن وانسب املناهج الذي ميكن اعتماده يف مدارسنا إذا ما عرفنا  

ابن املنهج هو حمتوى العملية الرتبوية ومعناها احلقيقي وهو اإلطار العام للمادة الدراسية وجماالت 
ئجها اليت يلمسها الدارسون بصورة اإلمكانية وان صالحية إي منهج إمنا حيكم عليها ويتم تقييمها بنتا

خاصة وأبناء اجملتمع بصورة عامة وما يقدمه هذا املنهج من حلول انجحة للمشاكل وصوال إىل األهداف 
وحتقيق املمارسات العلمية ذات النتائج املفيدة واملهمة لتقدم اجملتمع من خالل هيئات تدريسية كفوءة هتتم 

ا هلذه املهمة اخلطرية بل وأكثر من ذلك، وهبذا تتحقق اإلجابة على ابملتعلم قدر ما هتتم إبعداد نفسه
 السؤال الوارد يف غرض البحث.

 :تاالستنتاجا 
حتقيق نتائج مفيدة ومثمرة ترتبط حبياة الفرد واجلماعة هو املعيار احلقيقي الرتفاع قيمة املنهج  .0

 الرتبوي.
د يف خمتلف األزمنة واألماكن يدل بوضوح ان انكباب املعنيني بتخطيط املناهج وما يبذلون من جهو  .3

على عدم إمكانية االعتداد على منط بعينه ابلرغم من تالحق صدور االستحسان عن جهات متعددة 
 هبا حول أنواع مفيدة منها تصمد لفرتات طويلة نسبيا. قوموثو 
لى اجلانب اعتماد طرائق رصينة يف تنفيذ املنهج لتلبية حاجات اجملتمع مبا يف ذلك التأكيد ع .3

 الرتفيهي من األمور املنهجية املتوازنة واملطلوبة إبحلاح.

 التوصيات:
خمطط تربوي إىل جناح ما يصمم منم مناهج عليه يراد له تنسيق وتعاون إلجناح مهمته مع  ليصبو ك .0

 املخططني االقتصاديني واالجتماعيني.
 املناهج الرتبوية.لزوم ترجيح العقالنية واالسرتشاد ابملسار العلمي لدى ختطيط  .3
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 ترسيخ مفهوم أولوية أتدية الواجبات مهمه الزاميه يوازن املتعلم هبا التمتع حبقوقه. .3

 :املقرتحات
 يقرتح الباحث:

 من هو املخطط الناجح ؟ .0
 املنهج الرتبوي واملواقف احلياتية من وجهة نظر الدين اإلسالمي احلنيف. .3
 منطلقات املنهج الرتبوي األساسية. .3
 اهج الرتبوية. مصادر املن .9
 طرائق التدريس وحتسني أداء املتعلم /: دراسات ميدانية /:  .5

 يف املرحلة االبتدائية. .أ 
 يف املرحلة الثانوية )املتوسط واإلعدادي(. .ب 
 اجلامعة وابألخص كليات الطب واهلندسة والرتبية.  .ج 

 ترصني مهارات مناول املنهج. 
 املنهج الرتبوي والتقومي.

  :اهلوامـش
 .5ص-0م - 0
 .96ص -3م -3
 .96ص-3م -3
 .33ص 3م -9
 .021ص– 5م -5
 0 31ص – 6م -6
 .370ص – 1م -7
 03ص-01. م2
  579ص-1م -1

 7ص - 00م -01
 .062ص -5م -00
 .062ص -5م -03
 .339ص – 03م -03
 .063ص -03م -09
 .33-03ص-09م  -05
 579املصدر األول من املصادر األجنبية ص 06
 .311ر األجنبية صاملصدر الثاين من املصاد -07
 . 925املصدر الثالث من املصادر األجنبية ص -02
 .97املصدر الرابع من املصادر األجنبية ص -01
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 :الـمصادر العربية
 .0127، 0اجلاحظ، رسائل اجلاحظ، الرسائل األدبية ، بريوت ط .0
 . 0166ز ، متو 0د. عبد هللا عبد الدائم،" التخطيط الرتبوي "" دار العلم للماليني، بريوت ط .3
 . 0172د. جالل حممد علي امحد "" التنمية االقتصادية ضمن النظرية والسرتاتيجية"، بغداد،  .3
 . 0172، 0د. امحد صيداوي، "اإلمناء الرتبوي "" قسم الدراسات الرتبوية، وآخرون ط .9
"، بغداد، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، "" كتاب املؤمتر األول للتعليم اجلامعي يف العراق " .5

0170. 
 .0127" جملة العلوم الرتبوية والنفسية "، العدد الثامن، بغداد. .6
هنري برجسون " الطاقة الروحية "، ترمجة الدكتور سامي ألدرويب، اهليئة املصرية العامة للتأليف  .7

 .0170والنشر ، 
اللني، عامل . د. جالل الدين حممد وجالل الدين عبد الرمحن، "" القران الكرمي "" تفسري اجل2

 الكتب، بريوت.
 .0171.. د. علي جواد الطاهر، " منهج البحث األديب " بغداد، 1

. دار العلم للماليني، 3. د. عبد هللا عبد الدائم، " الرتبية التجريبية والبحث الرتبوي "" ، ط01
 .0179بريوت، 
 .0173، 3. د. الدمرداش سرحان ود. منري كامل، " املناهج "، ط00
 .3119لة اجلامعي، جامعة بغداد، العدد الرابع متوز . جم03

 . 0177، 0. د. حلمي امحد الوكيل، " تطوير املناهج "، ط03 
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 أستحداث قسم الصحافة
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 حبث يف تقومي املناهج واملقررات للمرحلة األوىل / صحافة

 0225 – 0221للعام الدراسي 
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 يف جامعة أهل البيت )عليهم السالم(أستحداث قسم الصحافة 

 )روى وأفاق(

 3115 – 3119للعام الدراسي  مي املناهج واملقررات للمرحلة األوىل / صحافةو حبث يف تق
 ت زت رفع ل ع ور وائ الدكت

 ة   املقدم
احلديثة يف التقنية اليت تشهدها  فرغم التطورات ،تشكل الصحافة عنصرًا حيواًي يف مسرية االعالم

مل اليوم تبقى للصحافة احلضاري الذي حتياه اجملتمعات يف عا االنفتاح األعالمي الثقايفو  ئل االتصالوسا
 ة. ة إعالمي املطبوع،الذي يعد األساس ألي عمليو  دورها الفاعل يف األعالم املكتوبأمهيتها و 

ن كلمة ا ،مواعيد حمددة مل تعد فقط هذه الصحف املطبوعة اليت تصدر يف (صحافة)ان كلمة  
 ،فأصبحنا نسمع ،أي على الراديو التلفزيون ،واملرئية صحافة أصبحت تطلق كذلك على االذاعة الصوتية

قسم الصحافة )وهكذا اطلقت هذه التسمية على  ،مسموعة وصحافة مرئية وصحافة ،صحافة مكتوبة
 .جامعة بغداد –يف كلية االعالم  (والتلفزيونيه االذاعية

يف  أهل البيت )عليهم السالم(مهية وحتقيقًا لألهداف اليت وضعتها جامعة وانطالقًا من هذه األ 
  ،جاءت اخلطوة الواثقة يف استحداث قسم للصحافة ضمن تشكيالت اجلامعة ،مسريهتا الرتبوية والعلمية

 .طلبة املرحلة األوىل ،مستقبلة أول جمموعة فيه 3115 – 3119يف العام الدراسي  ،كلية األداب
أييت هذا البحث الذي  ،هلذا العام أهل البيت )عليهم السالم( املؤمتر السنوي جلامعة ومسامهة يف

يه من خالل األطالع واألحاطة ابملناهج واملقررات املخصصه تيهدف اىل التعريف هبذه التجربة الف
 ،ث العلميوحسب املقرر من قبل اجلهة القطاعية / وزارة التعليم العايل والبح ،للمرحلة األوىل / صحافة

 ،وهي ذاهتا اليت اصبحت مقررة يف القسم اجلديد ،جامعة بغداد –تلك املقررات املعتمدة يف كليه االعالم 
فالبحث جيتهد يف مناقشة هذه املقررات وحماولة األجابة على التساؤل يف مدى مواءمتها للواقع الراهن 

 اً( ة الباحث يف التدريس يف كلية االعالم )انفوذلك من خالل جترب ،والتطورات السريعة يف العلوم واملعرفة
 .عشر عاماً  ةمنذ مخس
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مي املناهج بعد و العامة يف تق تناول املبحث األول املبادئ ،تتضمن هذه الدراسة على مبحثيني رئيسيني
والدور الذي يؤديه ضمن العملية الرتبوية  ،النظر بشأنه وتباين وجهات (مفهوم املنهج)الوقوف على 

 ى تعميق األدراك أبن يكون التعليم وعلى املستوى دف ال ذي يه ال ها احلديث، ذلك الدورمبفهوم
واجملتمع حلقائق  يهيئ من خالهلا الفرد ،ذا صيغ واساليب جديدة ،على وجه اخلصوص ،األكادميي

البشري  اليت تعتمد يف األساس على العقل (0)(الثورة التكنلوجيه الثالثة)هو عصر  ،وديناميات عصر جديد
 ووفق هذا املنظور ،املعلومات وتنظيمها وتوصيلها بسرعة متناهية وتوليد واحلاسوب والأللكرتونيات الدقيقة

مستعرضًا من خالل ذلك كل ، جاء املبحث الثاين ليناقش املقررا ت املعتمدة للمرحلة األوىل / صحافة
 .هلذه املواد مادة تدريسية أضافة اىل عرض جدول حتليلي

حددت رؤى الباحث يف  اية البحث نتوقف عند اخلامتة اليت تتضمنت النتائج والتوصيات اليتويف هن
 .األفاق املستقبلية للموضوع

 املبحث األول
 املبادئ العامة يف تقويم املناهج

 متهيد
عند النظر بعيدا يف التأريخ ويف مسرية احلضارات اليت شهدها العامل القدمي، جند أن للمنهج أصالً 

فياً ، فحيثما عدان للمصررين القدماء، أو البابليني، أو للصينيني، وجدان أهنم يشرتكون يف أمر واحد، وظي
وهو أن املنهج، نظاميًا كان أو غري نظامي، قد استمد أصوله من أوجه النشاط اليومية للناس، فقد كان 

 وعاً معيناً من التدريب واملران.على كل جيل، ليصبح ماهراً يف تقليد وممارسة أعمال الكبار، أن يتحمل ن
ومن أهم املستلزمات لتحقيق ذلك هو )املنهج( الذي يعترب الوسيلة األساس يف الوصول للعملية  

الرتبوية لألهداف اليت نصبوا إليها ونسعى لتحقيقها، ويعترب ختطيط املنهج اخلطوة األوىل يف هذا االجتاه، 
ررات الدراسية، فيما ينظر إليه أخرون أبنه جمموعة اخلربات اليت فكثري من الباحثني يرونه يف كتابة املق

تقدمها املؤسسة التعليمية من مواد دراسية وأنشطة تتعلق ابملناهج والقيم وامليول وتشمل مجيع جوانب 
السلوك وإن نوع اخلربات اليت توفر للدراسة، هي اليت توضح حقيقة األهداف املرغوبة يف حتديد تلك املواد 

 .(3)راسيةالد
  مفهوم املنهج

إن الكثري من الباحثني واخلرباء خيتلفون حول املفهوم من املنهج، وتتباين وجهات النظر يف هذا 
وتعكس هذه التعريفات الفلسفات الرتبوية  ،جعل وجود أكثر من تعريف للمنهج املوضوع، األمر الذي

                                                 
الثورة األوىل ، ويقصد هبا الثورة الصناعية يف اوراب يف القرن الثامن عشر ومن ابرز معاملها اجهزة امليكانيكا  _0

ثورة الصناعية الثانية فتمثلت يف طاقة الكهرابء والفحم واحلديد واملفهوم الرأمسايل يف األنتاج والتجارة. أما ال
 والنفط ، والطاقة النووية وفن األدارة احلديثة والشركات املسامهة. 

 للمزيد انظر: 
األردن  –د. حممد جواد رضا / السياسات التعليمية يف دول اخلليج العربية منتدى الفكر العريب ، عمان 

 .01، ص 0112
، ص 0175رشدي لبيب/دراسات يف املناهج/مكتبة األجنلو املصرية،القاهرة  - د. وهيب إبراهيم مسعان _3

031. 
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ألقتصادية والسياسية والتقدم العلمي لتلك السائدة يف اجملتمعات املختلفة مع احلقائق االجتماعية وا
  .كما تعكس تطور املعرفة عن طبيعة التعلم والنمو والطبيعة االنسانية بصفه عامة  ،اجملتمعات

 وفيما يلي بعض التعريفات الشائعة عن املنهج واليت تعكس كيف تطور مفهومه:
 تنظيم معني ملقررات دراسية حمددة يف جمال دراسي واحد. .0
عني ملقررات دراسية حسب هدفها مثل مناهج اإلعداد للجامعة ومناهج اإلعداد للحياة او تنظيم م .3

 العمل. 
 كل املقررات اليت تقدمها املدرسة للدارسني. .3
 كل اخلربات املخططة اليت تقدمها املؤسسة الرتبوية من خالل عملية التدريس. .9
 برانمج ختصيص يرتبط مبهنه معينة مثل منهج إعداد املعلمني. .5
الثقافية واألجتماعية والفنية اليت هتيئها املدرسة لتالميذها داخل الفصل أو  -جمموع اخلربات الرتبوية  .6

 خارجه بقصد مساعدهتم على النمو الشامل وتعديل سلوكهم طبقاً ألهدافها الرتبوية.
 خربات تقدمها املدرسة من خالل ثالث أنواع من الربامج هي: .7

 املاضي واهلدف منها نقل الثقافة من جيل اىل أخر برامج دراسية وهي خربات من  .أ 
برامج نشاط وهي خربات من احلاضر واهلدف منها أستكشاف قدرات ومواهب الفرد  .ب 

 وتنميتها.
برامج توجيه وهي خربات املاضي واحلاضر واملستقبل واهلدف منها مساعدة الدارس لتحقيق  .ج 

 .(3)ذاته واكتشاف نفسه
ة بني بعض جوانب املنهج الرئيسة، فاملنهج يشمل برامج، والربامج ومن هذا التعريف تتضح العالق

تشمل مقررات، واملقرر يشمل وحدات، والوحدة تشمل عدة دروس يوميه او نشاطات، ومن خالل 
 ذلك، تتأتى أمهية التأكيد على املعايري التالية:

 ج وتشرف على تنفيذه.ان املؤسسة التعليمية األكادميية، هي اجلهة الرتبوية، اليت تقدم املنه 
  ان املنهج هو )وسيلة( وليس )غاية( يف ذاته، أي أن اهلدف األساس هو تعديل سلوك املتعلم من

 خالل تفاعله مع اخلربات الرتبوية اليت حيتويها املنهج.
  ًان اخلربه هي أساس بناء اجملتمع واخلربة تقتضي من الفرد نشاطًا ووعياً، كما تقتضي منه ادراكا
 .(9)املوقف وتفاعالً معه، فهي فعل ونشاط وانفعال أي )معاانة وأتثر( ألبعاد
  ان املفهوم احلديث للمنهج، مفهوم يؤكد على النظرة التكامليه لكل من الفرد )الدارس( واجملتمع
 معاً.

  يف معىن تقومي املنهج
له، فيقال قام األمر أي اعتد ل، قوم املعوج أي عدله ان كلمة )تقومي( وأصلها )ق وم ( الشى مبعىن ع د 

 .(5)وأزال عوجه، قوم السلعة أي سعرها ومثنها مبعىن قيمها
 .37، ص 0171رة  ه / القاه ج وتنظيمات ات املنه ود / اساسي د املوج زت عب حممد ع _3                                                 

 ك:  ر كذل وأنظ
 35ق ، ص در ساب  ب / مص دي لبي رش –ان  م مسع ب ابراهي د. وهي

 .7، ص0120/ أسس وضع املناهج / جامعة اخلرطوم، السودان د. حسن عبد الرمحن احلسن  _9
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ان التقومي هبذا املعىن، عمليه ميارسها الناس يف حياهتم اليومية بشكل مستمر، وقد أرتبطت عملية 
يداه، أي  ما قدمتو  جزاء املرء حبسب عملهالتقومي يف االسالم ابجلزاء، عقاابً كان أم ثواابً، حيث يكون 

ما يف األرض ليجزي و  وهلل ما يف السمواتجاء يف قوله تعاىل ، و جزاء اإلنسان يف ضوء تقييم عمله
جيزي الذين أحسنوا ابحلسىنو  الذين أساءوا مبا عملوا

(6). 
قد اهتم املربون ، و جنسه أما التقومي الرتبوي فهو قدمي قدم أول حماولة بذهلا اإلنسان لتعلم شئ من بين

يف ضوء  اختاذ القراراتو  ابلتقومي الرتبوي متمثال يف إصدار األحكام( الغزايل)خاصة ، و ب املسلمونالعر 
عبد الدامي هذه  قد أورد األستاذ الدكتور عبد هللا، و املنهجو  من املعلم واملتعلم للحكم على كل معايري معينة

أريخ منذ العصور القدمية حىت أوائل القرن الت الرتبية عرب)املعايري اليت ذكرها الغزايل يف كتابه املوسوم 
. (2)(الفكر الرتبوي العريب اإلسالمي)إليها كذلك األستاذ حممد انصر يف كتابه  وكما أشار (7)العشرين(

املنصب العلمي بشهادة  لتوضيح ذلك أن الغزايل قد أورد شروطًا يف املعلم منها إستكمال مدة هذاو 
 ،أن يراعي إضافة إىل ذلك شروطًا أخرى منهاو  لتالمذته، مع املعلوماتأن جيو  أن يتفرغ لعملهو  األفاضل

 .العلم أجراً  أن ال يطلب على إفادة، و على املتعلمني وأن جيريهم جمرى بنيه (الشفقة) مراعاة
 االمتحان و  عملية التقومي

ظهار ذلك إل، و منه البد أن يصاحبه تقومي كجزء ،ن الربانمج الرتبوي كعمل له أهداف معينةا
من خالل ذلك تسري ، و لألهداف اليت يسعى إليها لبيان مدى حتقيقه، و التغريات اليت حدثت نتيجة ذلك

 .عملية تنفيذ املنهج مع عملية تقوميه
االمتحان، فأن و  عملية التقومي نتيجة ذلك البد من التمييز بنيو  من مث يتطور املنهجو  جنبًا إىل جنب

، فالتقومي خمتلف عن األمتحان يف نواِح عديدة وهذا خطأ متحانرادفة لألعتقد أن عملية التقومي مالبعض ي
أما التقومي ، إختبار الذكاءو  عملية هنائية تقيس مستوى الطالب يف مدى حتصيله العلمي متحانمنها أن األ

يع للنمو يف مج رةيهدف إىل إعطاء صو و  يستمر ابستمرارها ،فهو جزء ال يتجزأ من عملية التعلم والتعليم
، فأن االمتحان عملية قياسية ،من جانب آخر، و الوسائل لتحقيق األهداف تبني مدى كفايةو  النواحي

 رةفهي إذ تعطي صو ، عالجية أما التقومي فهو عملية قياسية ،تقيس مدى كفاية الفرد يف أحدى النواحي
وعليه ، (1)ترسم العالج هلاو  أسباهباو  الضعف يف العملية الرتبوية عن احلالة الراهنة إمنا تكشف عن مواطن

 .أال أهنما غري مرتادفني ،إن كاان ال يتعارضانو  مها، و أعم من االمتحانو  فالتقومي امشل
  أسس عملية التقومي

وملا كنا نتجه  ،أهدافهو  فلسفته كذلكو  وظائفه،و  أنواعهو  ختتلف اسس عملية التقومي ابختالف تعريفاته
يتسم ابلطابع و  التطورات العلمية السريعة يف العاملو  احلياةو  لبحنو بناء جمتمع حديث يربط بني الطا

                                                                                                                            
 .669، ص0122املنجد يف اللغة واألعالم، الطبعة الثالثون، دار املشرق، بيوت  _5
 .30ة  م / اآلي ورة النج س _6
، دار ة عرب التأريخ منذ العصور القدمية حىت أوائل القرن العشرين / بريوت د هللا عبد الدامي / الرتبي د.عب _7

 .0175العلم للماليني 
 .0177حممد انصر / الفكر الرتبوي العريب اإلسالمي / وكالة املطبوعات، الكويت  _2
 .351ب / مصدر سابق، ص  دي لبي رش –ان  م مسع ب إبراهي للمزيد أنظر:د. وهي _1
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اليت أشار  يعيد النظر يف وسائله تبعا للمتغريات املذكورة فسنحاول مناقشة بعض األسس، و الدميقراطي
 :املناهج يف هذا اجملالو  إليها رجال الرتبية

اخلربات اليت يتضمنها املنهج يف و  بويةمالزمة للمواقف الرت و  . عملية التقومي هي عملية تقدير مستمرة0
 عناصره املختلفة من البداية حىت النهاية

 لتصحيح األخطاء فإن عملية التقومي اليت تتم يف هناية العام الدراسي ال تتيح الفرصة ،وما بعدها 
تطبيق أن جتري عملية التقومي يف أوقات خمتلفة من  وعليه ينبغي ،تطوير عناصر املنهجو  كشف السلبياتو 

يندرج هذا البحث يف جانب و  من النتائج يف عمليات التعديل أو التطوير، برامج تقومي املنهج لالستفادة
 .(01)منه وفق هذا املنظور

املادية و  اإلمكاانت البشريةو  . برانمج التقومي جيب أن يكون شامال متكامال لكل عناصر املنهج3
 .متابعتهو  تنفيذهو  املرتبطة بتخطيطه

املهنة ووظائفها  أو أبهداف ،مشكالتهو  كذلك أهداف اجملتمعو  ط تقومي املنهج أبهدافه. يرتب3
الواعني هبذه األهداف والقادرين على االشرتاك  ومشكالهتا ألنه يساهم مسامهة فاعلة يف ختريج األفراد

 على حتقيقها. اشرتاكاً فعلياً 
دعم و  بقصد معاجلة األوىل ونواحي القوة. أن يكون التقومي تشخيصياً عالجياً يبني نواحي الضعف 9
 .الثانية
 إداريو  متعلمو  من مدرس . عملية التقومي عملية تعاونية يشرتك فيها كل من له صلة ابملنهج املعين5

 غريهم.و  مهينو 
العوامل و  على املنهج أن يكون برانمج التقومي مراًن قاباًل للتعديل يف ضوء املتغريات اليت تطرأ .6

 ليت تؤثر على العملية الرتبوية.اخلارجية ا
  ،اليت ميكن أن تؤثر يف النتائج . أن يكون التقومي إنسانياً عاداًلمبعىن أن أيخذ ابإلعتبار كل الظروف7

 اإلجتماعية يف مكان التعليم أو يف طريقةو  تتضمن األبعاد النفسية كالعوامل البيئية أو التعليمية اليت
 التطبيق.

 املبحث الثاني
 مقررات املرحلة األوىل/ صحافةو مناهج

 أهل البيت )عليهم السالم(إستحداث قسم الصحافة يف جامعة 
الوعي  لتحقيقها هي نشر أهل البيت )عليهم السالم(يف مقدمة األهداف اليت تسعى إليها جامعة  

قادرة ، و ملعرفةاو  عراقية متسلحة ابلعلم املسامهة يف بناء كوادرو  التطلع إىل آفاق مستقبلية واعدةو  العلمي
 سرية الرتبوية للمجتمع.مالبحثية للو  على جتسيد فلسفة اآلفاق العلمية

أهل البيت )عليهم  مؤسس جامعة ،الدكتور حمسن ابقر القزويين أتكيدًا على هذا النهج يشريو 
افظة  أتسيس هذه اجلامعة يعد صرحاً حضاراي علمياً جديداً يف حم)أن  ،رئيس جملس األمناء فيهاالسالم( و 

                                                 
 ة: ع التالي ر املراج ة أنظ ار املطروح ن األفك د م ى املزي الع عل لإلط _01

 .0171ان الدمرداش / املناهج املعاصرة / مكتبة الفالح، الكويت سرح -
 . 0125عايف حبيب / املنهج والكتاب املدرسي / جامعة بغداد، بغداد  -د. مىن يونس حبري  -
د. تركي خباز عيسى / التقنيات الرتبوية / وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،  –د. صبحي خليل عزيز  -

 .0127شر، بغداد دار الكتب والن
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هتدف إىل بناء كادر عراقي أواًل وإحداث حتول عميق يف  وهي ،مركز إشعاع وتوجيه خلدمة اجلميعو  كربالء
 .(00)(التعليم اجلامعي اثنياً 

يف العام الدراسي  وعلى هدي هذه التوجهات جاء قرار اجلامعة يف إستحداث قسم للصحافة 
الصحفي يف العراق عن طريق إعداد كادر  ويهدف هذا القسم إىل )رفع مستوى العمل ،3119-3115

 األمة توثيق قضاايو  نقل األخبارو  األمانة الصحفية يف رصد األحداثو  للوطن صحفي يتميز إبخالصه
 .(03)(تطلعاهتاو  مهومهاو 

طلبتها حبدود  وهكذا بدأت الدراسة يف قسم الصحافة ابجلامعة يف )املرحلة األوىل( اليت بلغ تعداد 
 .يف املسرية األكادميية للجامعة الذين يعتربون النواة األساس هلذه التجربة ،األربعني طالباً 

 مناهج ومقررات املرحلة األوىل/صحافة
خبصوصيته كونه يتضمن مفردات  (03)تتسم مفردات املنهج املقرر يف دراسة الصحافة )أكادميياً(

ي، أضافًة إىل املواد العلمية إختصاصية منهجية جململ فنون الصحافة على املستوى النظري والتطبيق
األخرى، وحسب هذا املنظور مت وضع املنهج وصواًل للهدف املنشود يف اإلعداد اجليد واملتميز لرجل 

 الصحافة وملن ميارس مهنتها أبساليب علمية حديثة.
 وأتيت مفردات السنة األوىل كمدخل هلذه الدراسة يف جممل سنواهتا األربع، وتتضمن هذه املفردات:

 املواد العامة:
 احلاسوب . 3للغة اإلنكليزية، ا. 3، اللغة العربية. 0

 أتريخ العراق

 مواد اإلختصاص
 العالقات العامة. 9، وسائل اإلتصال. 3، أتريخ الصحافة العراقية والعربية. 3، فن الكتابة )اخلرب(. 0
 التصوير الصحفي. 5

                                                 
 032ن، العدد  دة الوط ي يف: جري اء صحف ي ضمن لق اقر القزوين ن ب ور حمس ث الدكت ص حدي ر ن أنظ _00

 .6بغداد، ص  03/1/3119الصادرة يف 
ت  ة أهل البي ورات جامع / منش 3115 – 3119ت )ع( للعام الدراسي  ة أهل البي ل جامع دلي أنظر: _03

 .33، ص3119ة  الء املقدس )ع(، كرب
إن الدراسة األكادميية للصحافة حديثة )نسبيًا ( قياسًا ابلدراسات يف العلوم اإلنسانية األخرى ، فهي  _03

عند قيام جامعة ميسوري يف كولومبيا بتأسيس  0112أول ما نشأت يف الوالايت املتحدة األمريكية عام 
بنسلفانيا )فيالدلفيا ( حىت القى هذا النوع  مدرسة خاصة للصحافة، مث أعقبتها جامعات أخرى مثل جامعة

من التعليم اجلامعي منوًا مطردًا يف عموم اجلامعات األمريكية ، مث فيما بعد يف اجلامعات األوربية منذ عام 
 رى. ا ودول اخ ا وفرنس ا وبلجيك ا وبولوني يف املاني 0107

راق كان )قسم الصحافة ( يف العام الدراسي وجتدر اإلشارة هنا أن أول دراسة أكادميية للصحافة يف الع 
جامعة بغداد ، والذي متت تسميته فيما بعد بـ )قسم  -ضمن تشكيالت كلية اآلداب  0169-0165

أصبح هذا القسم النواة لتأسيس )كلية اإلعالم ( اليت تضم حالياً ثالثة أقسام هي  3113اإلعالم ( ويف العام 
اعية والتلفزيونية ، قسم العالقات العامة ( ، إضافة إىل وحدة الدراسات )قسم الصحافة ، قسم الصحافة اإلذ

 العليا.
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 مواد اإلختصاص
 . فن الكتابة )ااخرب(2 

)اخلرب( هو تقرير موثوق غري متحيز حيتوي على معلومات جديدة عن حدث يؤثر يف حياة  إذا قلنا أن
أو مستقبل أو مصاحل الناس، علمنا أمهية هذه املادة يف دراسة الصحافة، حيث توضح للدارس فنون 

نظرية الكتابة الصحفية وأساليب صياغة األخبار على تنوعها وأشكاهلا، ويتم عادًة إضافًة اىل الدروس ال
 ممارسة اجلانب التطبيقي يف فن الكتابة للوقوف على مدى إمكاانت الدارس وتطويرها.

 . أتريخ الصحافة العراقية والعربية0 
خالل فرتة اإلحتالل العثماين  0261تتضمن هذه املادة تعريفًا ابلصحافة العراقية منذ نشأهتا سنة  

يطاين، فرتة احلكم امللكي وأتسيس الدولة العراقية، فرتة احلكم واملراحل التأرخيية الالحقة، فرتة اإلحتالل الرب 
اجلمهوري، وما طرأ عليها من تطورات ومتغريات يف جانبها الفكري أو الفين وأتثريها يف الرأي العام، 
إضافة إىل التعرف على حال الصحافة العربية، وخاصة يف مراحلها األوىل، يف كل من مصر وسوراي 

 الذي يشكل زمخاً معرفياً للطالب يف سنته الدراسية األوىل.ولبنان، األمر 
 . وسائل اإلتصال 0 
( الالتينية ومعناها )الشئ communis( كلمة مشتقة من كلمة )communicationأن اإلتصال ) 

وحنن حيث نقوم بعملة اإلتصال فإمنا حناول أن نوجد نوعًا من املشاركة مع شخص آخر،  (09)املشرتك(
 اول أن نشاركه يف املعلومات أو الفكر أو اإلجتاهات.أي إننا حن

ويتضمن اإلتصال كل الوسائل اخلاصة بنشر املعرفة واألفكار واإلجتاهات من وسائل توصيل األخبار   
 كالصحيفة والراديو والتلفزيون.

 . العالقات العامة 1
( بداية القرن العشرين Ivy Lee)تعود مفاهيم العالقات العامة إىل تلك املبادئ اليت أعلنها إيفي يل  

قد وىل وذهب، كما أنقضى  اجلمهور عصر إستغفالأن اليت أوضح فيها يف الوالايت املتحدة األمريكية و 
التفاهم و  الفوز بتأييدهو  كسب ودهو  تزويده ابملعلوماتو  البد من اإلعرتاف أبمهيتهعهد امهال اجلمهور، و 

 .(05)معه
فاهيم العامة مث مناقشة تطبيقاهتا ضمن أجهزة اإلعالم ودور وسائل تنطلق مادة الدراسة من هذه امل

اإلتصال احلديثة يف هذا الشأن ويعد الكثري من الباحثني ان )ايفي يل( هو مؤسس العالقات العمة يف 
 العصر احلديث، وهو املساهم بشكل كبري يف وضع مبادئها وتطوير أساليبها.

 . التصوير الصحفي 5
التصوير الفوتوغرايف وتطبيقاته يف الصحافة، من تطور الصور الفوتغرافية  يبحث املوضوع يف

وإستخداماهتا يف النشر الصحفي، إضافة إىل التقنيات يف نقل هذه الصور بواسطة الراديو واهلاتف 

، ص 0121التنمية اإلجتماعية / مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة و  د. شاهيناز طلعت / وسائل اإلعالم _09                                                 
7 

بغداد  .اإلعالمو  افة لثقورات وزارة ا راق / منش ي الع ة ف ات العام زة العالق ر / أجه ي اجلوه د. حممد انج _05
 .35، ص 0120
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واألجهزة احلديثة يف البث الفضائي. ويعتمد تدريس هذه املادة، وإىل حد بعيد، يف استخدام األساليب 
 يقية والتدريب العملي يف استيعاب املضمون واإلستفادة املوضوعية من املادة.التطب

 املواد العامة
إن الصحافة ال ميكنها أن تبلغ مستوى رسالتها الرفيع وتقوم بدورها يف نقل األنباء واآلراء قياماً 

ية الكافية، لذلك جيب أن حسناً، إال إذا توافرت يف أشخاص املشتغلني فيها املزااي املهنية والعلمية واخللق
يتصف اإلعداد األكادميي واملهين بسعة األفق حبيث يتيح لصحايف املستقبل أن يكون ملمًا بكل نواحي 

ان هذا  ،ية ايضاً حبيث يرشده كيف يستعمل هذه املعارف يف ممارسة املهنةلابلروح العماملعرفة وأن يتصف 
اتمًا ملسؤوليات الصحافة من الناحية األجتماعية يف التوجه  االعداد يستلزم ثقافة عامة متينة وغنية ووعياً 

 .حنو الرآي العام ومعرفه عميقه لألساليب التقنية ملزاولة املهنه
 :لكل ذلك ابت لزاماً ان يتلقى الطالب مثل هذه املواد وهي

  . اللغتان العربية واألنكليزية2
مفردات املنهج مبا خيدم هذا  مبعىن تطويع (افةلغه الصح)يتم التأكيد يف املادتني على ما يعرف بـ  

ويف الرتكيز على املفردات  ،وقواعدها يف اللغة العربية يف األرتقاء أبساليب الكتابة وفنوهنا ،الغرض
 .واملصطلحات والرتمجة يف اللغة األنكليزية

 . احلاسوب 0
وثورة املعلومات يف العامل  ديثةهتدف هذه املادة اىل التعرف جبهاز احلاسوب كأحد وسائل التقنية احل 

اجلهاز الذي أمسى حاجة كربى يف العمل الصحفي  وتدريب الطالب على األستخدام العلمي األمثل هلذا
 .مل النشاط األنساينجمويف 

 . أتريخ العراق 0
والتطورات  ،اخلصوص على وجه ،مع الرتكيز على أتريخ العراق املعاصر ،يناقش املوضوع أتريخ العراق 

 .راحلاليت شهدها العراق خالل هذه امل
 ،موزعة على املراحل الدراسية األربع (العربية واألنكليزية)مقررات مادة اللغات ان وجتدر األشارة  

 .وتتطور مفرداهتا تبعاً للمرحلة الدراسية
 ،فان هذه املقررات جاءت وفق منظور الدراسة التخصصية للصحافة ضمن العملية الرتبويه اليت هتد 

اىل بناء انسان أهل البيت )عليهم السالم( )ي / رئيس جامعة وكما يؤكد الدكتورعباس جواد احلمري 
اجراءات تعمق ثقه الطالب بنفسه وتزيد من شعوره  متكامل من مجيع النواحي وان مثل هذا التيار يتطلب

  .(06)(الزمن وأمهية النجاح والتفوق العلمي ابملسؤولية واحرتام
 ة  املقررات الدراسية للمرحلة األوىل / صحافجدول حتليل 

كله شوما ي ،أو التطبيقي مت التحليل وفقاً لعدد الساعات املخصصة لكل مادة سواء يف اجملال النظري 
 :وعلى النحو اآليت .ذلك من نسب مئويه

 النسبة املئويةيف  تعدد الساعا املقررات الدراسية ت
                                                 

 أنظر: _06
 ، مصدر سابق032جريدة الوطن / العدد  
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 ة  اخلامت
وطلبة املرحلة األوىل ، فالعام الدراسي مازال مستمراً  ،قد يبدو الوقت مبكرًا ألعداد مثل هذا البحث 

ذلك نقول ان البحث العلمي يبقى سبيلنا ألكتشاف  ورغم ،فة مل ينهوا سنتهم األوىليف قسم الصحا
العلم واستخدام التقنية  املعرفة النظرية والتطبيقية يف عامل سريع يزخر ابملتغريات يف أفاق اجلديد وجتديد

  النائج والتوصياتيف رات د املؤش ك ميكن حتدي ل ذل ك احلديثة يف شىت جماالت العلوم واملعرفة ومن خالل
 :ة اآلتي

 . ان من العوامل املهمة يف حتقيق النجاح يف دراسة الصحافة كعلم وفن،هي وجود عنصري )الرغبة(0
 :)املوهبة( لدى الطالب، وميكن استشفاف ذلك من خالل اجراءات القبول، وهذا يدعو للتأكيد علىو

 .لذي يعتمد أساساً يف التنافس بني املرشحنيوا ،املعدل العام يف النجاح من الدراسة األعدادية .أ 
رات الذهنية لكل منهم دب. أجراء امتحان حتريري مع مقابلة شخصية للمرشحني للوقوف على الق

 .وأختيار األفضل
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 ،كبري من األمهية وهذا األمر على قدر ،. اعداد برانمج لتدريب الطلبه يف فرتة العطلة الصيفية3
األجيابية يف نتائجها عند قياس العائد من التدريب  ه العملية مبات يؤمنيتطلب التخطيط املسبق هلذ

 :ب هي ج التدري ا برانم ب ان حيققه ي جي ومن أهم املهام الت ،التعليمية حسب أهداف العملية
 .من اهلدف املوضوع للتدريب هكن حتقيقميبيان جدوى عملية التدريب عن طريق قياس ما  .أ 
 .جديدة (مهاراتو) به املتدرب من كفاءةب. اظهار ما يتمتع  
 .جـ. قياس درجه استخدام املعلومات اجلديدة 
 .التحقق من مقدرة اجلهة التدريبية على ادارة وتنظيم العملية التدريبية .د 

دور نشر ألصدارات ) أن هذا يتطلب حتديد مواقع التدريب يف املؤسسات الصحفية واالعالمية مثل
 .والتنسيق معها بشأن ذلك (أو تلفزيونحمطات اذاعة  ،صحفية

 (املمتهنني)ان يكونوا من  . أن أصول املهنة تقتضي يف األشخاص الذين يشتغلون يف الصحافة3 
 وال يتأتى ذلك إال من ،األخالقي الرفيع والشعور العال ابملسؤولية واملستوى ،أبرفع ماللكلمة من معانٍ 

هتيئة الطالب ملختلف املهام يف حقل  اي ،بع التخصصي والعامخالل االعداد األكادميي بشقية ذات الطا
األعمدة وتنظيم  التحقيق الصحفي وكتابة نحترير األخبار وادارة الصحف وف مثل ،الصحافة الفسيح

وكل ذلك دون األستغناء عن  ،العام والعالقات العامة ور والرأي االعالانت واساليب االتصال ابجلمه
شاملة متعمقة واىل أسس  كون الصحافة هي أشهر املهن واكثرها احتياجاً اىل معارفالعام ل دروس التعليم
 ختصصان  ،أكادمييات الصحافة يف خمتلف دول العامل ووفقًا هلذه الرؤاي فقد أعتادت .اخالقية متينة

تدخل يف  ددراسة موا ،وأحيااًن السنة الثانية ايضاً  ،من سنوات دراستهم األربع ،السنة األوىل يفطالهبا ل
مواد التعليم التخصصي واملهين ترتكز يف السنتني  حيث ان جوهر الدروس اليت تتناول ،نطاق التعليم العام

أربع ساعات يف  وتستغرق هذه الدروس فرتة ترتاوح بني ساعتني اىل ،السنوات األربع األخريتني من منهاج
اق  ارج نط ب خ ا الطال وم هب ن يق ا متاري هاف الي يض، األسبوع سواء كانت هذه الدروس نظرية او علميه

 .ة  اجلامع
الوقائع العلمية والعملية تؤكد  أن ،وهذا ما انطوت عليه مناهج ومقررات دراسة الصحافة يف العراق 

بل  ،ليس يف حقل الصحافة حسب،من التدفق االعالمي على صواب هذا النهج وسط هذا الكم اهلائل
 .ديث وخباصة قنوات البث التلفزيوين الفضائي وشبكة األنرتنتوسائل األتصال احل يف جممل

نتيجه اجلهود اليت بذلت يف  هبدف التعرف اىل ،. ايالء عملية تقييم الطالب ما تستحقه من أهتمام9 
 .وابلتايل التوصل ،يه قدراته العلمية والعمليةنمسبيل ت

املفرتضه اليت ينبغي  يف حتقيق احلاالتملعرفة ما اذا كانت هذ اجلهود قد أصابت جناحًا أو فشاًل 
ويستطيع  ،ويف ضوء األهداف التدريسية املرسومة للطالب بلوغها عند انتهاء فرتة معينه من الدراسة

 املالئمة اليت يستعني هبا على ادراك اهلدف من العمل التقوميي وتكييف املدرس ان يتلمس الوسائل
لدى  (نشاط ورغبة)التقييم وسيلة  وهذا ما جيعل من ،ة احلالةالوسائل املتاحة للتعرف بشكل أوسع ملعاجل

ذلك أن التقييم حيمل  ،يف املنحى الذي حيقق له النتائج املتوخاه الطالب يف األستزاده من ارادته وفعالياته
 للحصول على دافعًا جيعل الفرد اخلاضع له يف موقف انفعايل حيفزه اىل بذل اجلهود الطيبة يف ذاته عنصراً 
 .تقييم مناسب

 وضمن ذات أهل البيت )عليهم السالم(،. أثر جناح التجربة يف أنشاء قسم الصحافة يف جامعة 5
قسم الصحافة ) ادميي ندعو ألستحداث دراسة متخصصه اثنيه يف حقل االعالم من خاللكالتوجه األ
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د وصواًل للطموح الكبري يف قيام جامعة بغدا أسوة مبا عليه احلال يف كليه االعالم / (األذاعية والتلفزيونيه
وجتدر األشاره اىل وجود العديد من  أهل البيت )عليهم السالم(.جامعة  ضمن تشكيالت (كلية االعالم)

 (.األذاعة والتلفزيون( و)الصحافة)املتماثلة بني القسمني  املواد الدراسة
مثل خمترب للتصوير الفوتغرايف  . ضرورة تعزيز الدراسة النظرية مبختربات ألغراض الدروس التطبيقيه6

كما   ،واجراء املمارسات العملية للطلبه من خالل ذلك ئل األيضاحام مستلزمات التصوير مع وسضي
 اىل أستحداث خمترب لغات ليمارس الطلبه التمارين اخلاصة ،من جانب آخر، تدعو احلاجة العلميه

وهذا ال يقتصر على طلبه ،  ونشاطه االعالمييفابفعاليات اللغه اليت تشكل عنصرًا مهمًايف ثقافه الصح
 ه. ات األجنبي ال اللغ ي جم ه ف م العلمي قدارهت قسم الصحافة وامنا لطلبه اجلامعه كافه يف تطوير

 املراجع
 .بغداد 3119 1/ 03يف  032العدد  ،جريدة الوطن .0
 .0120حسن عبد الرمحن احلسن / أسس وضع املناهج / جامعة اخلرطوم د.  .3
كربالء املقدسة   ،3115 – 3119للعام الدراسي  أهل البيت )عليهم السالم(جامعة دليل  .3
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0175 
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 .0112األردن 
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Editorial 

Editorial staff of the journal of Ahlulbait Univ. is proud of publishing the 

first issue successfully. That is because of the cooperation between Univ. 

presidency and all researchers for the purpose of elevating the content of the 

journal scientifically. All efforts of researchers who contributed in the 

journal can be considered as important signs for disseminating its fruitful 

knowledge. This will be a good guide for clearing difficult paths of historic 

condition recognized by different challenges aiming at stripping religious, 

mental, and creative data of the nation. At this point researches in different 

fields of originality should be encouraged. Many sources and references are 

needed for that purpose. Style and clear program are required for achieving 

objective targets.  

The staff of the journal is getting ready to make the second issue groping 

its way to be at hands of readers. The purpose is to reinforce cultural 

movement in our lovely and rising country- Iraq. The purpose of developing 

its cognitive structure in the interests of all citizens who are eager to acquire 

as mach knowledge as they can is also taken into consideration. We hope 

that readers accept the modest efforts of Ahlulbait Univ. for preparing the 

second issue of the journal satisfactorily. Readers are also asked to consider 

the content of the journal as mental additives and reliable attempts subject to 

authentic and scientific evaluation, resulting from summative and creative 

experiences. 

Editorials staff  
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Second - Researches of the Second Annual Scientific Conference of 

Ahlulbait Univ.  

1. Philosophy of non – State Univ. Ed. in Iraq; content & 

dimensions. 

 Prof. Dr. Mohammed Taqa. 

 Assistant Prof. Hussain Ajlan. 

2. A study, situation of non – state Ed. in Iraq Until the year 2000. 

 Prof. Dr. Ibrahim Khalil Al Allaf. 

3. Towards Activating The Attitudes Of The Scientific Directions 

To Contain Professional Secondary School Students At Non – 

State Univ. Ed.  

 Prof. Dr. Abbas Hussain Jawad. 

 Mr. Abdul Jawad Al Baidani. 

 Mr. Sadeq Al Qazwini. 

4. Opinion & notes on Non-State Univ. & Colleges No 13 For The 

Year 1996. 

 Assistant Prof. Dr. Abbas Al Obaidi. 

5. Problems Of Non – State Colleges’ Students & The Role Of 

Counseling For Treating Them. 

 Assistant Prof. Dr. Hanna Mahmood. 

 Assistant Prof. Dr. Hassan Hammood. 

6. Legal & Administrative Aspect of Non – State Univ. Ed. In Iraq. 

 Dr. Mazen lilo radi. 

 Mr. Ali Najib Hamza. 

7. Educational Curriculum Of Non – Stat Univ. Ed., Its Concept, 

Planning, Methods, & Philosophy. 

 Assistant Prof. Dr. Mehdi Al Obeidi. 

8. Organizing New Department Of Journalism at Ahlulbait Univ.: 

Visions & Horizons.  

 Dr. Wael Ezzat Refat. 
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