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التحرير هيئة  كلمة

 اجلامعة .. واالصالح
هلا مبا يدور يف اجملتمع من حتوالت وتطورات فهي   أكاد أجزم أبن جامعاتنا ابألخص يف العراق العالقة

حصرت نفسها مبهمات التعليم فقط، وكأن مسؤوليتها اعداد الطلبة خالل  تعيش يف عزلة اتمة، فقد 
ت الدراسية املقررة وتنمية قدراهتم العلمية وحسٌب والدخل هلا مبا جيري يف البالد من احداث السنوا

دية  معة أن تسهم مسامهة كبرية يف بناء الوطن وتطوير احلياة السياسية واالقتصاوتطورات، بينما املؤمل من اجلا
 دمة.واالجتماعية مبا يكفل تقدم متواصل للدولة وسباق مستمر مع الدول املتق

وللوهلة االوىل عند ما ننظر اىل الدول املتحضرة، جند أن تقدمها مرهوٌن بنتائج االحباث اليت تنجزها 
السرتاتيجيات يح العبارة؛ أّن اجلامعات يف الدول املتقدمة هي اليت تقود هذِه الدول، فاجامعاهتا. أي بصر 

البُدَّ أن متّر من خالل مراكز االحباث العلمية اليت تقوم  كلها  والقرارات اليت تتبناها حكومات هذِه الدول
دراسات عن مجيع القرارات واالسرتاتيجيات قبل تطبيقها وبعد التطبيق أيضاً ملعرفة مدى صدقيتها  ابعداد

 على الواقع.
جلامعات املسامهة يف وضع لعشرات من القضااي اليت أبستطاعة اويف عراقنا املثقل ابملشاكل هناك ا

 احللول هلا، ومنها على سبيل املثال:
التعديالت وآليات التطبيق وحىت الرقابة على التطبيق، ودستورية الكثري   قضااي تتعلق ابلدستور العراقي،

 من القوانني اليت يصدرها جملس النواب.
والقضاء وشعبه املتعددة   ات ودوائرها وجملس النواب وجلانهكالوزار   قضااي تتعلق بعمل مؤسسات الدولة

 .وكيفية تطوير هذه املؤسسات ومعاجلة أسباب التلكؤ وضعف ادائها
طرق واساليب مكافحة الفساد، فقد عجزت الدولة يف مواجهة هذه األزمة فالبد من دراسات وحبوث 

 ة هذه القضية.تستطيع أن تضع امام السلطات السبل الكفيلة مبواجه
قضااي الثقافة، وما يعانيه اجملتمع العراقي من ركود ثقايف وهجمة من ثقافات غريبة عنه مستوردة 

 ته.التتناسب واخالقيا
قضااي تتعلق ابالنتاج الزراعي واحليواين يف بلد كانت الزراعة تشكل العمود الفقري يف اقتصادايته.



 

 

يعاين منها هذا وقفها، ومعاجلة املشكالت األساسية اليت قضااي تتعلق ابلصناعة العراقية واسباب ت
 الصناعية املتقدمة.القطاع وكيفية تطوير الصناعة العراقية لتصبح يف مصاف الدول 

جتارة النفط وعملية انتاجه اليت الختضع ملعايري اقتصادية واحتساب كمية االنتاج مبا يضمن مستقبل  
 هذه املادة القابلة للنضوب.

 تاجها البلد لتطوير التجارة اخلارجية والداخلية مبا يضمن محاية كافية للمنتج احمللي.اليت حي القوانني
ا البلد ملواجهة إنتشار اجلرمية كعمليات اخلطف والقتل املسلح والسرقات املسلحة، القوانني اليت حيتاجه

 . فهي حباجة اىل تقييم يف ضوء املستجدات ومبا يكفل احلد منها ومن انتشارها
القضااي االجتماعية، وكيفية مواجهة االخطار اليت يتعرض اليها اجملتمع العراقي كارتفاع نسبة الطالق 

 لة وانتشار املخدرات واالهنيار األخالقي.وانتشار البطا
كل هذه القضااي وغريها اليت مل أنت على ذكرها حباجة اىل دراسات معمقة تقوم هبا اجلامعات من  

واهتا واطروحات طلبة الدراسات العليا تعمل على حتليل هذه املشكالت للوصول اىل خالل مؤمتراهتا وند
املسؤولني الذين يتعاملون معها مبسؤولية  يدي ابني ضع هذه احللول  تو احللول الكفيلة مبعاجلتها، ومن ث 

 عالية ومبوضوعية كبرية تنقل البلد مما هو فيه اىل واقٍع أفضل.
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اعر يحيى بن الحكم الغزال في ضوء القية عند الشالمضامين األخ

 االنساق التصورية االدراكية

The ethical implications of the poet Yahya bin al-Hakam 

al-Ghazal in the light of the conceptual patterns 
 Safaa Hussain Lateef .                                 (1)  م.د صفاء حسين لطيف

 الملخص

يهدف هذا البحث اىل بيان املضامني االخالقية عند حيىي بن حكم الغزال يف ضوء االنساق التصويرية  
 دراسة داللية ادراكية فهو من اشهر شعراء االندلس املشهورين يف القرن الثالث للهجرة.

اًل عن ما عرف وألن األخالق واملفاهيم األخالقية تعد عنصرًا مهمًا يف بناء الصرح االجتماعي، فض 
تسليط الضوء على املضامني االخالقية عن الشاعر من اهتمامه ابجملتمع وقضاايه، لذا فإن الباحث قد ارأتى  

 يف شعره ودراستهما يف ضوء اللسانيات االدراكية احلديثة. 
 املكتبة االندلسية اليت حتتاج من الباحثني الشيء الكثري لكشف النقاب عن كنوزها. من اجل اثراء 

Abstract  
This research aims to show the moral contents in the poetry of Yahya bin 

Hikm al-Ghazal in the light of the graphic patterns, a study of cognitive 
Adakia is one of the famous poets of Andalusia famous in the third century 
AH. 

And because ethics and moral concepts are an important element in 
building the social edifice, in addition to what is known about the poet of his 
interest in society and its issues, so the researcher has decided to shed light 

 
 جامعة كربالء/ كلية العلوم اإلسالمية. -1
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 25:  العدد

 on the moral implications in his poetry and study in the light of modern 
cognitive linguistics . 

In order to enrich the Andalusian Library, which requires a lot of 
researchers to reveal their treasures. 

 المقدمة

واملفاهيم االخالقية عنصرًا هامًا يف بناء الصرح االجتماعي يف الثقافة االسالمية، ويعد تعد االخالق 
القي يف اشعارهم، الشاعر حيىي بن حكم الغزال من شعراء األندلس اجمليدين الذين اهتموا كثرياً ابجلانب االخ

التصورية مبختلف اشكاهلا االجتاهية    ونظراً ملا لعبُه علم اللسانيات االدراكية من دوٍر كبري يف معرفِة االنساق
 احلكم  بن حيىي الشاعر عند األخالقية ))املضامني يوية جاءت فكرة البحث املوسوم بـواالنطولوجية والبن

ادراكية(( إذ يهدف البحث إىل قراءة االستعارات االدراكية   داللية  دراسة  التصورية  األنساق  ضوء  يف   الغزال
ن حكم الغزال حبسب جتاربه اليت عاشها وثقافته االسالمية بغية تبيني املضامني  اليت استخدمها الشاعر حيىي ب

 ويعتمد يف ذلك ادوات املنهج الوصفي التحليلي.االخالقية 
 الشاعر يحيى بن حكم الغزال:

 اسمه وشخصيته: 
هـ( ونسب اىل قبيلة بكر بن وائل  250-156هو حيىي بن احلكم الغزايل البكري اجلّياين االندلسي )

 .(2)القبيلة العربية املشهورة، واجلّياين نسبة اىل مدينة جيان يف االندلس
 مري عبد الرمحن االوسط اذ دخل عليه يوما فحياه بقوله:ل جاء من األولقبه الغزا

 اله(())جاء الغزال حبسنه ومج
 : (3) وطلب اليه ان جييزه فقال

أل اا اا اا  اا أل ألرااممااا اا   ألميراادااب ألقاا ا
ألم أل ياا ألمرااب    ألراان ألم ااااا اا ا ألن ألىألااا ااىر اا
أل

أل جاا اا  اا   ألأل أل ااالاااا اا  ألم اا ااسما أل))جاا  
ألم اا م اا  ألراان ألم لاااا اااااداان ألراادااااامع

أل
وذكرت لنا ابرز االحداث اليت مرت به يف حياته ية يف احلديث عن الشاعر وقد افاضت املصادر االول

اذ كان متفاعالً مع احداث عصره السياسية واالجتماعية، وجاءت اشعاره لتصور لنا حياته بكل ابعادها،  
 وشخصيته املتعددة اجلوانب.

 مها على مرحلتني مها:وقد امجع الدارسون على ان حياة الغزال ميكن تقسي
املرحلة اجلدية اليت انغمس فيها أبمور احلياة ومتثل هذا االمر يف سفارته ورحالته ومغامراته وموقفه  -1

 مع املرأة وغريها.
 

(، ويُنظر: جذوة املقتبس يف ذكر والة االندلس م )جيان1984معجم البلدان، ايقوت احلموي، دار صادر، بريوت، يُنظر:  -2
 .362م: 2004، 1أليب عبدهللا حممد بن ايب نصر احلميدي، قدمه وشرحه:د. صالح الدين اهلواري، املكتبة العصرية، لبنان، ط 

، 1980بريوت، بن عذارى املراكشي، حتقيق: كوالن وبروفنسال، دار الثقافة، البيان املغرب يف أخبار االندلس واملغرب ال -3
من الفتح حىت سقوط غرنطة: د. منجد مصطفى هبجت، دار الباقر، النجف االشرف، د. ط،   ، يُنظر أيضاً: االدب االندلسي2/93

 .69د. ت: 
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 ة اليه. والتوبمرحلة الزهد والتنسك والتوجه اىل هللا -2
 اآلراء التي قيلت فيه ويف شعره:

 ا:وتشيد به وبقوة شعره وجزالته. ومنه ابلغزال ولكنها ابإلمجاع تُثين عليهتعددت اآلراء اليت قيلت 
ما قاله احلميدي: ))رئيُس، كثري القول مطبوع النظم يف احِلَكِم واجلدِّ واهلَْزل، وهو مع ذلك جليل يف 

 .(4)نفسه وعلمه ومنزلته عند امراِء بلده((
غرب: ))شاعر اديب حكيم((

ُ
 .(5)وقال عنه امل

عر ذلك االوان، وقد اثبت له من قوله ما لى كيوان، شا: ))القاعد ع(6)عنه ابن دحية الكليبوقال 
 يشهد إببداعه، وحسن تصرفه يف املعاين واخرتاعه، وطول يده يف االدب، وامتداد ابعه((

 .(7)وقال عنه املقري التلمساين: ))كان الغزال حكيم االندلس وشاعرها وعرّافها((
ن لى شاعريته وجديته يف الشعر فضاًل ع فقد تعددت وكثرت وقد امجعت كلها عأما آراء احملدثني

 امتالكِه ثروًة شعرية وفكرية متنوعة.
: ))تلمح يف سريرته النقاء والصفاء النفسي فتحبه وتتطلع اىل (8)فالدكتور حممد زكراي عناين يقول عنه

 اعماقه وحماوراته فتحس انك تعيش على مقربٍة منه((.
 .(9)لكاً واقعياً يف تقلبه ألمور احلياة(( وقال عنه د. حكمت االوسي انه قد سلك: ))مس

وقد اتفق د. حممد علي سالمة مع من سبقوه يف كونه نقداً اجتماعياً فقال: ))نقداً اجتماعياً لعيوب 
 .(10)الناس يف سخرية الذعة، ث احساس كبري ابحلرارة((

ما سبق منها للتأكيد على يلت حبق الشاعر حيىي بن حكم الغزال ذكرن وهناك الكثري من اآلراء اليت ق
 لته عند اجلميع وبيان مكانته االدبية احلاضرة عندهم.حظوة الشاعر ومنز 

 االطار النظري:

تعد اللسانيات االدراكية من العلوم اللغوية احلديثة نسبياً، اذ اهنا ترتبط ارتباطاً وثيقاً ابلدراسات النفسية  
بة العمليات العقلية املختلفة اليت هلا اتصال مباشر ابملعرفة  اليت تصب اهتمامها بعمل الدماغ ومتابعته ومراق

 .(11) لنا العالقة بني الثقافة واالدراك واللغةاالنسانية واالدراك بشكل عام، لذلك فهو علم يكشف 

 
 .363 -362جذوة املقتبس:  -4
 .2/57: 4يق: شوقي ضيف، دار املعارف، مصر، طاملغرب يف حلى املغرب البن سعيد، حتق -5
 .133: 1957هـ(، حتقيق: مصطفى عوض، مصر، 633املطرب يف اشعار أهل املغرب البن دحية الكليب )ت -6
نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيب، للمقري التلمساين، حتقيق: يوسف الشيخ،  -7

 .2/380: 1998، 1ة، طدار الفكر للطباع
 .91، 1999د. حممد زكراي عناين، دار املعرفة اجلامعية، اتريخ االدب االندلسي،  -8
 .99م: 1974، 2فصول يف االدب االندلسي، د. حكمت على االوسي: مكتبة النهضة، بغداد، ط  -9

م: 1989ة، الدار العربية للموسوعات،  االدب العريب يف االندلس، تطوره، موضوعاته، واشهر اعالمه، د. حممد علي سالم  -10
254. 

نظر: النظرية االدراكية واثرها يف الدرس البالغي، صاحل اهلادي رمضان، ندوة الدراسات البالغية الواقع واملأمول، الرايض، يُ  -11
 .19-18هـ: 1432جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية، 
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وأصحاب هذا االجتاه يف اللغة على اختالف منطلقاهتم يرفضون القول ابستقاللية النظام اللغوي، فهم   
املعرفة اللغوية والتفكري بشكل عام وال يفصلون بينهما، فاملعرفة اللغوية لديهم جزء مهم من  ال يفرقون بني 

ال مييز بني املعلومات اللغوية وغري اللغوية الذي جبانبه يتأثر بنسبة كبرية من احمليط  االدراك العقلي الذي
 الذي يعيش به االنسان وما يكتبه من جتاربه املختلفة.

ا العامة واملختلفة تتشكل نتيجة حتكم العمليات العقلية، فضاًل عن عندهم مبستوايهت فالبنية اللغوية
 .(12)ويف تكوين املعرفة بشكل عامحتكمها يف التفكري االنساين 

تعاجل فيه املعلومات اللغوية فضاًل عن املعلومات االخرى  اً وبناًء على ذلك فإن هناك مستوى واحد
 اللغوية للوصول اىل جمموعة من املعلومات ال ينبغي التمييز داخلها بني ما  احلركية والبصرية والسمعية غري

 .(13) توى يطلق عليه مستوى البنية التصوريةهو غري لغوي، وهذا املس  هو لغوي وما
ومبا ان الفلسفة االرسطية امهلت اخليال فان اصحاب هذا االجتاه خيالفوهنا )ألهّنا ال تضع للخيال دوراً 

مليات التفكري واالدراك. االّ إهّنم يعدَّون للخيال قدرًة انسانية مهمة ذات اثر فاعل وعميق يف اساسياً يف ع
شري، ويف بناء معرفته االنسانية، فهو يُعد آلية أساسية يلجأ اليها العقل البشري لفهم  تشكيل الفهم الب

 .(14) االشياء من حوله، ونقل هذا الفهم لآلخرين
سها كل من )جورج اليكوف و مارك جونسون( الداللة املعرفية وعلى رألذلك جند أن أصحاب نظرية  

 هبما املشرتك )االستعارات اليت حنيا هبا(.قد صّبوا اهتمامهم وبشدة على االستعارة يف كتا
فهما قد نقال مفهوم االستعارة من الباب التقليدي الذي رمسه هلا اصحاب الدراسات اللغوية التقليدية  

صية لغوية صادرة من ابداع شاعر او اديب وتصب اهتمامها على االلفاظ فقط، وليس بعّدهم اايها خا
ثقايف عام تتأثر به اللغة كما تتأثر به سائر املظاهر االخرى مثل السلوكيات على التفكري او السلوك اىل مظهٍر  

 .(15) واالنشطة اليت نباشرها
ليت يستطيع االنسان من خالهلا تنظيم العامل  فاالستعارة عندمها فكرية ترتبط بنسق االنسان التصوري ا

 واحتواءه.
الستعارة ليست شعرية بالغية جتميلية فهي وما دام نسق االنسان التصوري استعاري بطبيعته؛ لذا فان ا

ابلدرجة االساس مالزمة للحياة اليومية وال يكاد يدركها االنسان يف كثري من االحيان، ومن هنا ال ميكن 
 .(16)ح اللغة االستعارية عن اللغة االعتيادية الن العادة هي االستعارة ال غريهااحلديث عن انزاي

 
اجلزائر، جامعة مولود معمري، عرفية معاصرة: عمر بن دمحان )اطروحة دكتوراه(،  مقاربة م-يُنظر: االستعارات واخلطاب االديب  -12
 .28م: 2012

(، 1آليات التصنيف اللغوي بني علم اللغة املعريف والنحو العريب، لطيفة ابراهيم النجار، جملة جامعة امللك سعود، اآلداب ) -13
 .2: 2004، 17م 

، ويُنظر أيضاً: االستعارة القرآنية يف ضوء النظرية العرفانية: 8  -5اللغة والنحو العريب:  يُنظر: آليات التصنيف اللغوي بني علم    -14
 .36: 2014، 1عطية سلمان أمحد، االكادميية احلديثة للكتاب اجلامعي، ط

، 2ط ة عبداحلميد جحفه، دار توبقال، املغرب،يُنظر: االستعارات اليت حنيا هبا: جورج ال يكوف ومارك جونسون، ترمج -15
2009 :12. 

يُنظر: حرب اخلليج او االستعارات اليت تقتل، جورج اليكوف، ترمجة: عبداحلميد حجفة وعبداالله سليم، دار توبقال  -16
 .12 -11: 2005، 1للنشر، املغرب، ط
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اليكوف وجونسون( يؤكدان أنَّ االستعارة تعكس اليات عقلية يستعملها الناس وبعبارة أخرى فُهما )
ت املكانية  ليتمكنوا من تصور جماالت جمردة أو غامضة يف املعرفة االنسانية مثل )الزمن والسلبية واالجتاها

 .(17)واالفكار والعواطف( ابستخدامهم تعبريات يف جماالت معرفية حمددة ومألوفة عندهم
د انكر كل منهما مفهوم العدول او االنزايح على ضوء نظرية اللسانيات االدراكية، وانكرا لذلك فق

راًي منغمسًا ومنغرسًا يف لغة  التمييز املثايل بني اللغة العادية واللغة االبداعية، وعدا االستعارة نشاطًا فك
 .(18)االستعمال )اي يف املعمار الذهين لإلنسان(

ان نعد االستعارة نسقاً تصورايً دائم احلضور يف عملييت االنتاج والتأويل معاً،  وبناًء على ما سبق ميكن 
يطه هذا من جهة، وضمن هذا النسق التصوري تتمدد االستعارة كنتاج تفرزه السريورة التفاعلية بني الفرد وحم

 .(19) وبني املتلقي وحميطه من جهة أخرى
 االنساق التعددية:

ذو  اً يًا تفكريًا وسلوكأنَّ النسق التصوري العادي الذي يرسم اطار أكد كل من )اليكوف وجونسون( 
ة وأن لكل انسان يف هذا العامل نسقه التصوري اخلاص به يُبىن من خالله خرباته الفردي (20) طبيعة استعارية

 اليت يعيشها فضالً عن احمليط الذي يعيش فيه او تعامله مع العامل. 
ًة لتحديد احلقائق اليومية وتفيد االستعارة من هذا التحديد إذ تتجلى وهبذا فإن النسق التصوري يُعد بؤر 

 .(21)بتصور مظهر من خالل مظهر آخر
صورات اليت تولدت يف النسق  وانطالقًا من ذلك ميكننا القول أبن االستعارات تظهر من خالل الت

 .(22)جلديدوم على اجملهول، واسقاط املشهور على االتصوري لكل فرد من خالل تعميم املعل
وكما يف املثال اآليت الذي من خالله ميكن ان تعد عبارة: )الزمن ماٌل( نسقاً تصورايً يستخدمه كلٌّ منا  

 بشكل استعاري من خالل اجلمل اآلتية:  
 انت تضيع وقيت. .1
 انت ال تستغل وقتك جيداً. .2
 اشكرك على الوقت الذي منحتين اايه. .3

 .(23)فإننا نتعامل مع الزمن كبضاعة مثينة تؤخذ وتضيع ومُتنح وُتستغل وغريها 
وجيدر القول أبن االستعارة التصورية النابعة من النسق التصوري ال تعطينا تصوراً كاماًل عن كل ما يوجد 

هي بذلك استعارة  له، وإمنا تنقل لنا جزًء من التصور ليساعدن يف فهم الكالم، فبني املستعار منه واملستعار  
جزئية تظهر لنا جوانب من التشابه وختفي اخرى، كما يف تصوير الزمن ابملال، وهذا يدل على ان االسلوب 

 
 .7عريب: يُنظر: آليات التصنيف اللغوي بني علم اللغة املعريف والنحو ال  -17
 .867اثرها يف الدرس البالغي: يُنظر: النظرية االدراكية و  -18
 .65م: 1995، 1يُنظر: االستعارات والشعر العريب احلديث: سعيد احلنصايل، دار توبقال للنشر، املغرب، ط -19
 .21يُنظر: االستعارات اليت حنيا هبا:  -20
ة بنت علي بن هادي )رسالة ماجستري(، جامعة امللك سعود؛ آمنيُنظر: االستعارات االدراكية يف شعر فاروق جويدة  -21

 .40: 2014شراحيلي، 
 .32يُنظر: االستعارة القرآنية يف ضوء النظرية العرفانية:  -22
 .27-25، ويُنظر أيضاً: االستعارات اليت حنيا هبا: 40يُنظر: االستعارة القرآنية يف ضوء النظرية العرفانية:  -23
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يه جوانب االستعاري املستخدم يف أمٍر ذهين ليس حباجة اىل ان يشمل مجيع ميزات املستعار منه بل نرى ف 
 .(24) من االظهار واالخفاء

 هو اساس ألي عملية استعارية ينقسم على ثالثة امناط هي: ومن هنا فإن النسق التصوري 
 النسق التصوري االجتاهي. -1
 النسق التصوري االنطولوجي. -2
 النسق التصوري البنيوي. -3
 النسق التصوري االجتاهي أو الفضائي:  -1

ليومية،  حتدده االجتاهات املختلفة يف احلياة ان ان هذا النسق كائن حي  يرى كل من اليكوف وجونسو 
لفضائية  وميكن أن يتجلى بعض النسق التصوري من التجارب املادية اليت نشأت من ثنائية االجتاهات ا

وتُعد )خطاطة املسار( نوعاً    (25)خارج(  /، فوق/ حتت، عاٍل/ مستقٍل، داخلاخللف  /الفيزايئية منها )االمام
ارات خمتلفة مرتكزة على ثالث مراحل تظهر لنا بشكل افقي نرى فيها مس هامًا من االستعارة االجتاهية

 هي: املصدر او نقطة االنطالق، ث اهلدف أو نقطة النهاية، ث االماكن املتوالية الرابطة بني املصدر واهلدف.
محلها على خطاطة املسار؛ ألنه نوع من    وميكن فهم املفاهيم الذهنية املتعلقة ابلغاايت اجملردة عن طريق

 جود التعامل والتماثل بني امليادين الفيزايئية وميادين االمور اجملردة.االستعارة االجتاهية لو 
 .(26) ومن انواعها أيضاً )خطاطة الدورة( كدورات االزمنة املختلفة اليومية والشهرية والسنوية وغريها

مور فة؛ وإمنا جيعل االنسان االاالجتاهات الثنائية ابشكاهلا املختلواما التجارب البشرية فال تتوقف يف 
االجيابية واملطلوبة كالنجاح والسعادة واالنتصار على اساس جتربة فيزايئية فوقية ترتبط فيها وضعية الفرح 

فضائية سلفية    والعلو حبالة عاطفية اجيابية، كما يعرب عن االمور السلبية كاالحباط واهلزمية واالهنيار من اجتاه
حلالة العاطفية السلبية كما ان امليت يدفن يف موضع حتيت او حتتية ترتبط فيها وضعية الِضعة واالحندار اب

 .(27)واالرواح فوق وتنكس الراايت عند النكبات واملصائب وترتفع يف االنتصارات
ا ليست فضاء كونياً فيزايئياً  ومما جاء على هذا النسق التصوري قولنا: أنين يف قمة السعادة. فالسعادة هن

ا أمٌر مطلوب واجيايب ُيستعار هلا لفظة القمة لإلشارة اىل مرتبتها ألهنا ليست أمراً حمسوساً ذا قمة، ومبا أهن
هية الفيزايئية هو )العدد، والقوة، والسلطة( اذ أن العليا حسب التجربة الثقافية، وما يتعلق ابألسس االجتا

 .(28) قل يقع حتتاً االكثر يقع فوقاً، واال
ومن الضروري االشارة اىل أن كل ما يقع فوق ليس يف احلاالت مجيعها فوقًا بل يتعلق ذلك ابلتجربة 

ن ما حيدد موضع متاماً، فالتصور الذي جيعل االكثر فوقًا ليس ذاك التصور الذي جيعل الصحة فوق؛ أل
 .(29)تمع والثقافة احلكم هو التجربة اليت ترتبط ارتباطاً وثيقاً ابلفرد واجمل

 
 .43ارات االدراكية يف شعر فاروق جويدة: يُنظر: االستع -24
 .40يُنظر: االستعارات اليت حنيا هبا:  -25
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 االنساق االنطولوجية او الوجودية:  -2
ويرى كل من اليكوف وجونسون أن هذا النسق ينبثق من خالل التجربة اجلسدية لإلنسان مع االشياء 

ة كاحلقيقة مثاًل واالنفعاالت وعّدها اشياًء مادية، مما يسمح الفيزايئية. فيمكن ان ينظر اىل االفكار اجملرد
قد حتتوي على اىل االحداث، واالنشطة، واالحساسات انطالقًا من االنساق الفيزايئية اليت له ان ينظر 

 الوجود ابإلطالق عارايً من كل حتديد وتعيني.
ما نسميه ابلتضخم املادي والذي ويبنيان استدالهلما على ذلك من خالل عملية ارتفاع االسعار وهو 

االنسان على طريقة لإلحالة على هذه التجربة عن طريق  يفهم عن طريق استعارة الكيان، وهبذا حيصل 
 .(30) تشخيصها

وتربز قيمة هذه االستعارة من خالل عملية التجسيد وفهم الواقع غري املنظور ابستخدام الواقع امللوس 
 .(31) لرتسيخها يف الذهن

ردة بعّدها أوعية  اطة االحتواء( أهم أقسام االستعارة الوجودية ألهنا تتعامل مع االمور اجملوتعد )خط
 .(32)فيزايئية هلا حدود وهي مبثابة وعاء )له داخل وخارج(

 كما يف عبارة ))أنت يف ظالل مبني((.
 األنساق البنيوية: 

االنسانية للفرد؛ ألهنا تسمح له إبجياد تتشكل هذه االنساق بناًء على ترابطات نسقية داخل التجربة 
ء على بعض املظاهر، فنجدها تعمل على اظهار بعضها واخفاء الوسائل املالئمة واملوافقة لتسليط الضو 

 االخرى.
للدفاع عن هذا التصور ودعمه كلها  الوسائل املتاحة    بىن تصوراً معيناً جنده يستعملاالنسان عندما يت  نَّ إ

والتسلط، والشتم، والتلميحات وغريها، حماولةً  منه تقدمي حجج عقلية على شكل  كالتحدي، والتهديد، 
فاعلية اب، ذلك عن طريق محل اآلخر تصورات تعكس ما يسعى اليه، ومن اجل ان يفهم االنسان اسب

 .(33) هذه االستعارات اليت تعد وسائل تكتيكية تُقّدم ابعتبارها اسباابً 
  اطاره قولنا:وخري ما ميثل هذا النسق ويدخل يف

 اجلداُل حرٌب.
 احلرب. وهو صراع مسلح.فالنمطان خمتلفان ومها )اجلدال. وهو خطاب لغوي( و 

فاالستعارة البنيوية حاضرة وواضحة ابجلدال من خالل احلرب واملعايشة فيه اذ اننا نالحظ احلرب كنسق 
حيثياته تقدم لنا شيئًا آخر وهو تصوري مبين يف االذهان ومعروف لدى البشر، واملعايشة يف الثاين بكل 

 ما يوضح اليكوف بقوله:يتفاعل اجلدال على انه معركة وصراع فيزايئي. وك

 
 .72م: 2001، 1يُنظر: بنيات املشاهبة يف اللغة العربية: عبداالله سليم، دار توبقال، املغرب، ط -30
 .47يُنظر: االستعارة القرآنية يف ضوء النظرية العرفانية:  -31
 .68املصدر نفسه:  -32
 .82يُنظر: االستعارات اليت حنيا هبا:  -33
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))املشكل اذن، انه ليس تصورن عن اجلدال وحده يرتكز على معرفتنا وجتربتنا مع املعركة الفيزايئية،  
ت وتدركها وتنجزها ابلرجوع اىل فطريقنا يف اجناز اجلدال ترتكز بدورها على ذلك، فأنت تتصور اجلداال

 .(34)لتصوري للثقافة اليت نعيش فيها((استعارة اجلدال حرب، ألهنا تشكل جزًء من النسق ا
وهذا حيتاج اىل قدرة استيعاب وفهم من قبل املرسل واملتلقي ألهنا تؤثر بشكل قوي يف حتقيق التأثري 

 املراد من هذه األمناط.
 االطار التطبيقي للبحث: 

 أواًل: املضامني االخالقية على ضوء النسق التصوري أو الفضائي: 
 لبحث هي:بعدة اجتاهات رصدها اوتتجلى هذه املضامني 

 احلذر من الوقوع يف اخلطأ وحسن االختيار:  -1
يُبني لنا الشاعر حيىي الغزال التصورات اجملردة االخالقية بعّدها اجتاهات فيزايئية حسب العلو او السفلية  

ل االجتاهات نبثق من جتاربه اليومية ومن ثقافاته العامة فهو يفهم ويدرك كل مكرمة أو َرذيلة من خالوت
كل ما يوافقهما يقع يف مقام شامخ الفيزايئية، ويكون معياره يف نوعية االجتاهات هو الصواب واملنطق اذ إن  

 : (35)وعاٍل. وجند ذلك يف قوله
أل ااداان ألم اا باا  ألأل خااداابباا  ألشااااداا  

أل ألألخانا ا فا ا  ا   أل    أل را  ألخلاااو 
أل  انانألم ألااسرا ألفانا ألشااا  
ألياا ااب أل ألم اا اا ااب أل ااااام ألم اا ااب  ألي 

أل

ألأل أل اام   أل   ألم اا اا ا ألفاا ااداابكاا اادااب
أل ر ألراانأل أل اا اا لااااداا ااداابأل ة أل اا اا

ألم ااناا ااداابأل أل جاا  ألراان ألم ااى  ألم ااا
أل اااا ااداابأل ألم ااى أليااااا ع ألي أل باا م

أل

التصورية هنا تتجلى يف االمور اجملردة وهي خمالفة العقل واملنطق اذ تشري خطاطة املسار اىل  فاالنساق 
 السقوط أي من العلو اىل االسفل.

ألن ؛ يف بيان خطاطة املسار حدث( و )مال، فقر( اسهمت بشكل فاعل -فالتشكيل لكلميت )شيخ 
اىل مسري اسفل مفعمة نقطة النهاية او اهلدف   الشاعر رسم لنا هبذه النسقية طريقة االنتقال من مسري العلو

 ابهلالك واخلسران والسقوط.
 االستعاذة ابهلل من سيئات االخالق وطلب التعايل ابلفضائل: -2

 : (36)ويظهر لنا ذلك يف قول الشاعر
ألم اادلاااا  أل باا  ألتاا فاا م ر  ألمذم ألر

أل فااا ااابم أل ألرااا ااا بااا ة  ألمي  أل  ااا 
ألفا  أليانانألم ادا ا دااا ألفا ألعمربا 

أل اا اانألتاا  اا ألفاا أل ألردااااداا ت أل اا اا   

أل ا   ااا ا رأل ألتا امألم ا ا ا  اب أل ا ا م
ألم ا ا ا رألاا اىألم ا ا ابم أل اداىألفا 

ألفاا ألم اا ااااا ر ألفاا  ألم اااااماألفاادااواا 
ألت اااابيااوألميراا ر ألفااداا  ألفاا اا  اات

 
 .83االستعارات اليت حنيا هبا:  -34
 .92: 1993حيىي بن حكم الغزال: مجعه وحققه: د. حممد رضوان الداية، دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان،  ديوان -35
 .61ديوان حيىي بن حكم الغزال:   -36
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ألم اام ألخااب  ااداا ت ألراا  ألياا  ااااب م ألم اا اا  
أل   ااااب باا  أل اا  ألم اادااواا  أل ااااا ااب
ألم ااا ادامألرانألم ا ا م ا  أل يألاابفا م
أل أل يألرانألكا  أليا ا ا ألوا  أل ااا   
أل باا م ألباا م ألم اا ااب  أل كاا  أل ذم

أل

أل م اا  اااا رأل ألم اا ااممواان ألراان ألباا ر
ألااب ألم ا ا ا ألرانألم ا ا ادابأل أل ا ا 
ألم اا كاا ر ألراان ألمي اا   ألااابفاا م أل ي
أل ا ااابيابنأل ألم ا ا ا شاااب ألم ا ام ن ن  ألران
ألف ااا ألم انا ادابألاا اىألم ااا ادابأل ألفا ا 

أل

مة كاحلرص والتعايل والكرب يهدف الشاعر يف هذه االبيات الشعرية اىل تبيني املفاهيم االخالقية املذمو 
جيعل االنسان يف حالة الصراعات الثنائية بني  ستمرة اذ مبا خيتلج يف النفس من خلجات دائمة متواترة وم

 مذموم االفعال واملضامني االخالقية احلسنة كالقناعة والصرب وغريها.
صورات اجملردة ضمن الصفات يشري الشاعر يف ابياته اىل االنساق التصورية االجتاهية املستخدمة يف الت

ملتلقي اذ يُبني ابالجتاهات الفضائية املوجودة يف نفسية ااحلسنة واملذمومة اىل تثبيت مواضع هذه الصفات 
يف ابياته الشعرية السابقة صوريت )العلو والسفلية( ويقوم ذلك على ))اسقاط جتربة تفاعالت القوى املادية  

 .(37)داخل االنسان((الصرفة على طبيعة التفاعل املفرتض 
ة من خالل التجارب الثقافية للتقنيات كما نرى ان مقام التكرب والتعايل هو فوق. وقد مت بناء االستعار 

الفيزايئية املستندة للعامل اخلارجي ومن جهة أخرى ))يرى االنسان نفسه دائم اهلفوات واالخطاء فهي مرتبطة  
 .(38)ساين الضعيف((بطبيعة النفس االمارة ابلسوء وابلكيان االن

وكل خلق من هذه االخالق فاصم للنفس وفاصم لعرى العالقات احلميمة بني الناس؛ ألهنا تنتج 
املشاعر السلبية من احلزن اليأس مما جيعل االنسان يف موضع اسفل وذلك من خالل التجارب الفيزايئية  

 احمليطة هبا فوضعية الفقر ترتبط ابلدونية والضعة.
السابقة هي التواضع واالحسان ألن اجلميع متساٍو يف اخللق وان  بياتهف للشاعر يف اوان نقطة اهلد

العاقبة االجيابية هي نتيجة فعل اخلري والتواضع يف الدنيا وان النسق التصوري االجتاهي متثل خبطاطة اجتاهية  
قد اختذن القناعة والتواضع فوهو منحى العلو واالرتفاع للتعايل والتكرب ويرى ان العلو يفصل بني اجلميع اما  
 اجتاهاً فضائياً دااًل على السفلية )حتت( وهي داللة منخفضة ومفعمة ابالهنيار.

 ثانيًا: املضامني االخالقية يف ضوء النسق التصوري االنطولوجي أو الوجودي: 
 وتتجلى يف ما يلي:

 الثقة ابهلل وحسن الظن:  -1
 : (39)يقول الشاعر

أل ااب  ألرجاا   ألااان ألمخاا ااب  أل  ذم
ألباا ألمعراا  فلاااا ااواا ألااا اا ألباا أل

أل با ألم ااادادا رأل أل  انانأل اا ااا ا 

ألأل أل اااااااداا ت ألهاا بااب  ألمافاا   ألراان
أل ياا ت ألر ألفاا  اا اا ا أل ااااا  ألقاا  اا م  ألفاا  
أل أل اااابياا ت ألمجاا ااااا اا  ألم اا اا  أل ااا اام

 
 .146م: 2002عة والنشر، دراسات يف االستعارة املفهومية، عبدهللا احلراصي، كتاب تروى، عّمان، مؤسسة عّمان للطبا -37
 .129- 128: 2002، 1لسجاد يف التوحيد والسلوك والرتبية، شلتاغ عبود دار اهلادي، بريوت، طمنهج االمام ا -38
 .43ديوان حيىي بن حكم:  -39
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ألااا ااداا اا   ألخاا  اا اا اا  ألم ااااا ن أل راان
ألباب  ا  أل ألفا ا ألفا  ا ألي ااا ااا ا 
أل ااا  ا  أل أل دااا كأل انا ألرا ادااا  

أل

أل ألتاا اا  ت أل اادلاااا  ألذ اا  اا اا  أل اا  
أل أل لااادابيا ت أل ألرا  ألفابمع ألفا ألم ا ا ة

ألم ألذ اا  اا  نن
داا  أل اا اا  أل اا اا اام ألم اا اا ااداا ت

أل

يتحدث الشاعر عن حاجة االنسان يف سرية حياته اىل الثقة ابهلل وحسن الظن به السيما من اجل نيل  
 .(40)الرضوان االهلي والوقاية من عقابه

إن الثقة ابهلل وحسن الظن به عبادة قلبية جليلة ال يتم اميان العبد اال هبا ألهنا من صميم التوحيد 
 وواجباته.

مع الثقة ابهلل وهي امر جمرد ِبعدِّها كياًن او مادًة مثينة غالية من خالل ما عاشه من  شاعر يتعامل ال 
 التجارب الفيزايئية مع املواد اذ تعطيه أسساً اضافية لفهم استعارات وجودية متنوعة يبنيها ويصورها يف ذهنه.

ايضاً  ون يف ممتلكاهتم املادية فاهنم  يتساو ان الثقة ابهلل جمازايً شيء مثني ميتلكه االنسان وكما ان الناس ال  
 ال يتساوون يف ما ميتلكونه من الثقة ابهلل.

ضراًب من ضروب منط  لذهن نظرة سياسية، ما ميكن ان يعدنظر امللقي اىل اللغة وتفاعالت ا نَّ إ))
 .(41)توى االستعارة((االخالق الربجوازية اليت تبعد الناس عن الرفاهية املادية واهلائهم مبادية اخالقية يف مس

وبعبارة اخرى تربز هذه االستعارة للمتلقي جانبًا واحدًا من تفاعل االنسان مع الثقة ابهلل وهو أتثري 
الثقة ابهلل على قدرة االنسان على النشاط والثبات، وهذا بدوره يقودن اىل القول ابن االستعارة ما هي اال 

وهي ما ميكن حتديدها لغوايً بقولنا: ))الثقة    استعارة اكثر مركزية  اداة تصورية ادراكية مت استخدامها من اجل
 ابهلل نشاط وثبات((.

 ثالثًا: املضامني األخالقية يف ضوء النسق التصوري البنيوي:  
 تتجلى يف اجتاهات خمتلفة نذكر منها:

 احلذر من السلطان وعدم الثقة به:  -1
 : (42) يقول حيىي بن حكم الغزال

أل اااا ااانااا  أل اااانااادااا  أل ااا  أل   
ألم لاااا ااناا  ألراا  اااا مخاا  أل  

أليااااسم  اااا  ألراااا  ألفلاااااا ااااا 
ألم اا ااااا اا أل ألر ياا  ي اااا اا ت أل 
ألرااانااادااادااا نأل ألفااا  أل تااا  ااااابت
أل ألم لاااا ااناا  ن أل شاااا شاااا   ألكاا  

أل

ألم اااسرااانأل أل ااااا  ااا  ألفااااااا ذر
أل أل م ااا ااانااانن ألم اااب   أل اااالااااان
أل أل ااا  ااا ااااااانن ألم ااا ااا  ت ألررااا  
أل ألميفااانن أل  اااى ألرااا لااااا  ااا   ألعت
أل أل ميذ ن ألم ااااااادااان أل ااااا ااا و
أل ألتااانااانن أل ااا  أل اااس ات أل ااادااان 

أل

 
 .112: 1393، 1يُنظر: معارف الصحيفة السجادية، عالء احلسونة، مركز االحباث العقائدية، قم، ط -40
 .172ستعارة املفهومية: دراسات يف اال -41
 .80ن حكم: ديوان حيىي ب -42
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جتربة  تعارة )تفاعالت القوى(، وتفاعل امناط القوى إن ما يطرحه الشاعر هنا من صراع يقوم على اس
مادية صرفة، وتعامل الشاعر مع االنسان املقصود والسلطان ومنط التفاعل بينهم هو تعامل استعاري اذ 

لنتائج املمكنة اليت تنتج ُيسِقْط فيه تفاعل القوى املادية لتشكيل تصور عن تفاعل مفرتض بني االثنني وا
 ايضاً لواحق تفاعل القوى املادية.  عن هذا التفاعل هي

فالنتيجة يف حالة الصراع بني قوتني قد تكون فوزًا او خسارة الحدمها. او تعاداًل، وهذا يعتمد أيضاً  
 استعارايً على فكرة التوازن املادي.

 على فكرة االهنيار املادي.اما اذا كان االنتصار الحدمها فهذا يعتمد استعارايً 
للمتلقي جانباً واحداً من تفاعل االنسان مع سخط السلطان وزوال    ز هذه االستعارةوبعبارة اخرى، ترب 

اهتمامه مبن معه دون نفسه، وهذا يقودن اىل نتيجٍة مفادها ان االستعارة ما هي ااّل اداة تصورية ادراكية مت 
 ية.استخدامها من اجل استعارة اكثر مركز 

 اليقظة واالدراك:  -2
 : (43) لغزاليقول حيىي بن حكم ا

ألراادشاااا  اا  أل م اام  ألم اا اا  ألخاا اا 
أل أل  ا  ا   ألفا ألم ابجا ان أل يا ا األ ا ت
ألفا أل ا لااا أل أل  انا ألم لااا  أل ا ا 
أليلااادا ا ا ألم ا ا ا ألم ا ا اداوأل ا اداب أل
أل ألقاا  اا   أل اا راا   ألع ااداا   ألااان أل ياا اا ن
ألم لااا ا ألم ابجا األ فا اادا  أل أل ر يا ت
أل ادابرا أل أل ااا ا ا ألرانألم ا ا ا  ا ن ألفا ذم

أل

ألأل ألتااداا اا  ااو ألميااا اا ا ااناا اا اا 
أل ألراا اا ا  أل فااداا  ألمي ألمرااب ن أل  ُّ

أل ألاانأل ا ألرانألاادا ا ن ألمشااا ا ات ألداب 
أل ألجاا اا ات ألذم  ألمراا اا ا ألراان أل ااا ااداا 
أل ألخااداا ات أل ذم  ألع ااداا    أل اا اااااداا 
أل ألتاا ااداا ات أل تاا رة  ألتاا اا رت أل اا رم 
أل ألت ا ألفا  ا ألمي اااامألم    ااا ات

أل

 وهنا استعارة بنيوية مميزة تقوم على ما لدى الناس من جتارب وثقافة عن اليقظة واالدراك.
 اذ عرب عنها الشاعر بقوله: 

ألم ابجا األمفا اادا  أل ألم لااا ا ن أل ر يا ت
أل

ألأل ألتاا ااداا ات أل تاا رة  ألتاا اا رت أل اا رم 
أل

 فاستعارة صفة )الثوران واالغتيال( للتعبري الراقي عن اليقظة واالدراك.
إن املتأمل يف هذا القول جيد ان ثنائية )املوت واحلياة( تشكالن مصدرًا اساسيًا اسرتاتيجيًا خلطاب 

القضااي واالحداث رؤية صحيحة    الثورة هي مرحلة ابهرة يف حياة الرجال ميكن من خالهلا ان نرىالشاعر ف
مظلمة يف احلياة الفردية واالجتماعية والسياسية تفقد من خالهلا الرؤية   وسليمة اما االغتيال فهي مرحلة

 .الصحيحة والسليمة وجتعلنا غري قادرين على حتديد املسار الصحيح 
 ها على رؤية االنسان.االستعارة جانباً من تفاعل االنسان مع اليقظة واالدراك وأتثري وتربز هذه 

وهذا بدوره يعرب عن نتيجة مهمة وهي ان االستعارة ما هي اال اداة تصورية ادراكية مت استخدامها من  
 اجل استعارة اكثر مركزية ميكن حتديدها بقولنا: )الفهم رؤية(.

 
 .66ديوانه:  -43
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 الخاتمة 

الخالقية يف شعره من بعد هذه الرحلة يف رحاب شعر حيىي بن احلكم الغزال وحتليل بعضاً من املفاهيم ا
 اىل بعض النتائج هي: خالل األنساق التصورية، واالنطولوجية، والبنيوية توصلنا 

اللغة  قد انكرت نظرية اللسانيات االدراكية مفهوم العدول او االنزايح وانكرت التمييز املثايل بني  .1
 غة االستعمال يف املعمار الذهين. العادية واللغة االبداعية، وعّدت االستعارة نشاطاً فكرايً منغمساً يف ل

لقد فاقت االستعارة االدراكية االجتاهية يف شعر الغزال االجتاهني اآلخرين؛ ألن الشاعر ُعِرَف بنقده  .2
ابملضامني اإلنسانية املختلفة، وهذا ما جعل هذا االجتماعي ابلدرجة األساس اضافة اىل اهتمامه 

 النمط عنده يفوق االجتاهني اآلخرين.
ومات االخالقية والنزاعات الشديدة تنطوي يف جذورها على صراع بني النفس االنسانية  ملذمان ا .3

واحملذورات وهذا الصراع انتج يف شعر الغزال استعارات تعكس الثنائيات االجتاهية مبنحى فضائي 
 العلو والسفلية يف هيجان مذام االفعال وغلبتها.ك

 والمراجع المصادر

منجد مصطفى هبجت، دار الباقر،النجف ح حىت سقوط غرنطة: د. االدب االندلسي من الفت .1
 االشرف، د. ط، د. ت.

االدب العريب يف االندلس، تطوره، موضوعاته، واشهر اعالمه، د. حممد علي سالمة، الدار العربية   .2
 م.1989عات، للموسو 

؛ آمنة بنت علي االستعارات االدراكية يف شعر فاروق جويدة )رسالة ماجستري(، جامعة امللك سعود .3
 .2014بن هادي شراحيلي، 

االستعارات اليت حنيا هبا: جورج ال يكوف ومارك جونسون، ترمجة عبداحلميد جحفه، دار توبقال،  .4
 .2009، 2املغرب، ط

قاربة معرفية معاصرة: عمر بن دمحان )اطروحة دكتوراه(، اجلزائر، م -االستعارات واخلطاب االديب .5
 .م2012جامعة مولود معمري، 

 م.1995، 1االستعارات والشعر العريب احلديث: سعيد احلنصايل، دار توبقال للنشر، املغرب، ط .6
تاب اجلامعي، االستعارة القرآنية يف ضوء النظرية العرفانية: عطية سلمان أمحد، االكادميية احلديثة للك .7

 .2014، 1ط
ة ابراهيم النجار، جملة جامعة امللك آليات التصنيف اللغوي بني علم اللغة املعريف والنحو العريب، لطيف  .8

 .2004، 17(، م 1سعود، اآلداب )
 م.2001، 1بنيات املشاهبة يف اللغة العربية: عبداالله سليم، دار توبقال، املغرب، ط .9

دلس واملغرب البن عذارى املراكشي، حتقيق: كوالن وبروفنسال، دار البيان املغرب يف أخبار االن .10
 .1980الثقافة، بريوت، 

 .1999خ االدب االندلسي، د. حممد زكراي عناين، دار املعرفة اجلامعية، ريات .11



 

 نساق التصورية االدراكية يف ضوء اال املضامني األخالقية عند الشاعر حيىي بن احلكم الغزال 

21 

حرب اخلليج او االستعارات اليت تقتل، جورج اليكوف، ترمجة: عبداحلميد حجفة وعبداالله سليم،  .12
 .2005، 1ر، املغرب، طدار توبقال للنش

، مؤسسة عّمان للطباعة والنشر، دراسات يف االستعارة املفهومية، عبدهللا احلراصي، كتاب تروى، عّمان  .13
 م.2002

اية، دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، ل: مجعه وحققه: د. حممد رضوان الدديوان حيىي بن حكم الغزا .14
1993. 

 م.1974، 2االوسي: مكتبة النهضة، بغداد، ط فصول يف االدب االندلسي، د. حكمت على .15
هـ(، حتقيق: مصطفى عوض، مصر، 633)تاملطرب يف اشعار أهل املغرب البن دحية الكليب  .16

1957. 
 .1393، 1معارف الصحيفة السجادية، عالء احلسونة، مركز االحباث العقائدية، قم، ط .17
جيان(، ويُنظر: جذوة املقتبس يف م )1984معجم البلدان، ايقوت احلموي، دار صادر، بريوت،  .18

ه وشرحه:د. صالح الدين اهلواري، ذكر والة االندلس أليب عبدهللا حممد بن ايب نصر احلميدي، قدم
 م.2004، 1املكتبة العصرية، لبنان، ط

 .4املغرب يف حلى املغرب البن سعيد، حتقيق: شوقي ضيف، دار املعارف، مصر، ط .19
 .2002، 1والسلوك والرتبية، شلتاغ عبود دار اهلادي، بريوت، طمنهج االمام السجاد يف التوحيد  .20
ندوة الدراسات البالغية الواقع رس البالغي، صاحل اهلادي رمضان، النظرية االدراكية واثرها يف الد .21

 هـ.1432واملأمول، الرايض، جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية،  
ا لسان الدين بن اخلطيب، للمقري التلمساين،  نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب، وذكر وزيره .22

 .1998، 1حتقيق: يوسف الشيخ، دار الفكر للطباعة، ط



22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدى استجابة المتغيرات المالية واالقتصادية للتيسير الكمي في 

  المملكة المتحدة

The Extent of the financial and economic variables 

Response to quantitative easing in United Kingdom 
 Basman Kamel Jawad                           (1) بسمان كامل جوادم.م. 

 المستخلص

يُعد التيسري الكمي من ادوات السياسة النقدية احلديثة اليت مت استخدامها من قبل البنوك املركزية يف 
االزمة املالية او الركود االقتصادي يف زمن اصبحت فيه االزمات الدول السبع املتقدمة من أجل مواجهة آاثر  

لبلدان الرأمسالية املتقدمة والبلدان اليت تشهد انفتاحاً  املالية من الظواهر االقتصادية السلبية اليت تصيب ا
تطبيقية  موعة من االسئلة الفلسفية والفكرية والاقتصادايً ومالياً. لذلك حاولت هذه الدراسة االجابة عن جم

املتعلقة ابلتيسري الكمي. وهدفت الدراسة اىل التعرف على اجلانب املعريف النظري والفلسفي للتيسري الكمي، 
مدى استجابة املتغريات االقتصادية واملالية للتيسري الكمي يف اململكة املتحدة. وقد استخدمت الدراسة  و 

صفي للبيانت وابالستعانة ابلرسوم البيانية، واملنهج ر فرضيات الدراسة، املنهج التحليلي والو منهجني الختبا
 (.Excel( وبرنمج )Eviews.7القياسي واالحصائي ابستخدام برنمج )

من أهم املواضيع   ى موضوع التيسري الكمي الذي يعد: تسلط الضوء علاهنا اوهلماوتتجلى امهية الدراسة  
: توضح لنا الدراسة مدى استجابة املتغريات لنقدية يف الدول املتقدمة واثنيهما اليت ختص السياسة ا

 االقتصادية واملالية وللتيسري الكمي.
ي يف اململكة املتحدة كان لُه أتثري يها الدراسة هي ان التيسري الكمواهم االستنتاجات اليت توصلت ال

 ات املالية واالقتصادية املدروسة. واضح على املتغري 

 
  جامعة كربالء / كلية االدراة واالقتصاد -1
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وأهم توصيات الدراسة هي: ان التيسري الكمي يؤثر بشكل كبري على االقتصاد احمللي والدويل من  
الصرف لذلك نوصي الباحثني ابالهتمام هبذا   خالل أتثريُه الكبري على معدالت الفائدة طويلة االمد وسعر

 املوضوع املهم. 
Abstract  
Quantitative facilitation is a tool of modern monetary policy that has been 

used by the central banks of the seven advanced countries to cope with the 
effects of the financial crisis or the economic recession at a time when 
financial crises are negative economic phenomena that affect the advanced 
capitalist countries and the countries that are open economically and 
financially. Therefore, this study attempted to answer a set of philosophical, 
intellectual and practical questions related to quantitative easing. The study 
aimed to identify the theoretical and philosophical knowledge of quantitative 
easing and the extent to which economic and financial variables respond to 
quantitative easing in the UK. The study used two methods to test the 
hypotheses of the study, the analytical and descriptive method of data, the 
use of graphs, the standard and statistical methodology using Eviews (7) 
and Excel  

The importance of the study is that it first highlights the issue of 
quantitative easing, which is one of the most important topics related to 
monetary policy in developed countries. Secondly, the study shows us the 
extent to which economic and financial variables respond to quantitative 
easing  

The most important conclusions of the study are that quantitative easing 
in the UK has had a clear impact on the financial and economic variables 
studied 

The most important recommendations of the study are: First: Quantitative 
easing affects the local and international economy significantly through its 
impact on long-term interest rates and the exchange rate. We recommend 
researchers to pay attention to this important subject. 

 المقدمة

اصبحت اليوم قرارات السياسة النقدية هي االكثر أتثريًا على االسواق املالية واالقتصادية وخاصًة يف 
الدول املتقدمة ومل يعد أتثريها يقتصر على االقتصاد احمللي وامنا ميتد أثرها بشكل مباشر اىل االسواق العاملية، 

ؤمتر صحفي بعد اجتماع جلنة السوق املفتوح ان مريكي مباذ نرى اليوم عندما خيرج رئيس البنك الفدرايل اال
مجيع املؤشرات العاملية واسعار السلع والعمالت تتقلب بشكل كبري مع كل مجلة يقوهلا الرئيس، وكذلك 
رئيس البنك املركزي االوريب ولكن بشكل اقل أتثرياً، وهذا التأثري الكبري للسياسة النقدية نتاج أمرين االول: 

املايل واالقتصادي وخاصة يف السنوات االخرية بفعل التكنلوجيا والعوملة املالية  النظام  هو تطور
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واالقتصادية.اثنياً: تطور السياسة النقدية وعالقتها الوطيدة ابلنظام املايل. من هنا جاءت أمهية السياسة   
قامت البنوك   2008-2007  النقدية يف معاجلة اي خلل يصيب التوازن املايل. وخالل االزمة العاملية لعام

 الكمي املركزية يف الدول السبع املتقدمة ابستخدام اداة جديدة ملواجهة تداعيات االزمة املالية هي التيسري
ت هذه االداة من ادوات السياسة النقدية غري التقليدية ألهنا مل تستخدم سابقاً داو برنمج شراء االصول وع

 .2001  يف عاماال من قبل البنك املركزي الياابين 
العاملية لعام وقد جاءت هذه الدراسة من أجل حبث قدرة التيسري الكمي يف مواجهة آاثر االزمة املالية  

وتضمنت الدراسة اربعة وانتقلت آاثرها اىل اململكة املتحدة اليت ضربت اقتصاد الوالايت املتحدة  2008
 مباحث وهي كاآليت:

الثاين أهتم ابجلانب النظري، واملبحث الثالث تناول واملبحث املبحث االول تناول منهجية البحث، 
 اجلانب العملي، واملبحث الرابع تضمن االستنتاجات والتوصيات.

 المبحث االول: منهجية البحث 

 املشكلة الفكرية للدراسةاواًل: 
وهذ التطور  لقد مرت االنظمة االقتصادية الرأمسالية مبراحل من التطور حىت وصلت اىل املرحلة احلالية

مشاكل دفع الباحثني  كان نتاج احتكاك النظم االقتصادية ابلواقع وما نتج عنُه من ظواهر وأزمات و 
ظواهر االقتصادية السلبية  واملفكرين االقتصاديني اىل البحث والتفكري والتجريب من أجل معرفة اسباب ال

ابستخدام   العقد االخرييف الدول املتقدمة يف    واملشاكل االقتصادية وسبل معاجلتها ولقد قامت البنوك املركزي
 .2008اداة جديدة مسيت ابلتيسري الكمي من اجل معاجلة آاثر االزمة املالية العاملية لعام 

ية: ما االساس الفلسفي النظري للتيسري تتتمحور يف االسئلة االمن هنا فأن املشكلة الفكرية للدراسة 
ة؟ وما الذي مييزُه عن االدوات االخرى؟ وكيف يعمل اداة غري تقليديالتيسري الكمي  عدَّ الكمي؟ وملاذا 

ملالية؟ التيسري الكمي على معاجلة آاثر االزمة املالية وزايدة النمو؟ وما هو أتثريُه على املتغريات االقتصادية وا
نقدية؟. ومن  وما أتثريُه على البنك املركزي؟ وكيف تكون هناية التيسري الكمي وعملية تطبيع السياسة ال

 خالل هذه الدراسة حناول االجابة عن كل تلك االسئلة.
 املشكلة امليدانية للدراسة   ثانيًا:
 ية:تتلخيص مشكلة الدراسة ابلتساؤالت اآل ميكن

 ؟الكميما هو التيسري  .1
 ؟يسري الكمي عن اإلداوت التقليديةمباذا خيتلف الت .2
 ؟املركزيوما أتثريُه على البنك كيف يعمل التيسري الكمي،  .3
وهل جنح يف ؟ الية يف البلدان اليت استخدمتهُ ما أتثري التيسري الكمي على املتغريات االقتصادية وامل .4

 ؟هة آاثر االزمة املالية العامليةمواج
 الدراسةاهمية ثالثًا: 

 الدراسة امهيتها مما أييت: بتكتس
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 دعيُ  خيص دولة متقدمة دي ومايليف ظل العوملة املالية واالقتصادية فأن دراسة موضوع اقتصادي ونق .1
موضوع يف غاية االمهية الن التغريات االقتصادية اليت حتدث يف هذه الدول هلا أتثري كبري على االقتصاد 

 .العاملي. كما ان هناك شحة يف الدراسات اليت تتناول مواضيع ختص اقتصادايت الدول املتقدمة
بار والندوات كثرة تداولِه يف االخ ملواضيع ل من أهم ا  دع اقتصادي يعركزت الدراسة على موضو  .2

واملؤمترات االقتصادية الدولية وذلك حلداثة هذا املوضوع والن البنوك املركزية اليت استخدمتُه قد عولت 
 عليه بشكل كبري يف انعاش اقتصادها.

 اهداف الدراسةرابعًا: 
 ية:تتسعى الدراسة اىل حتقيق االهداف اآل

ابلتيسري الكمي ومفهومُه واتريخ استخدامُه وقنوات انتقالِه يف النظري فيما يتعلق  االحاطة ابجلانب املعر  .1
 اىل االقتصاد وعالقته ابملتغريات االقتصادية واملالية اليت مشلتها الدراسة.

املتحدة من   اململكةيف للتيسري الكمي التحليل الوصفي ملدى استجابة املتغريات االقتصادية واملالية  .2
 وم البيانية.البيانت الكمية والرسخالل حتليل 

 يف اململكة املتحدة.للتيسري الكمي التحليل االحصائي ملدى استجابة املتغريات االقتصادية واملالية  .3
 فرضيات الدراسةخامسًا: 

 ية:آلتفأن الدراسة حتتوي الفرضيات اابالعتماد على املشكلة 
يف  تغريات االقتصادية واملالية للتيسري الكمي على املالفرضية الرئيسية: ال يوجد أتثري ذو داللة معنوية 

 ية:ترع من هذه الفرضية الفرضيات اآلالوالايت املتحدة. ويتف
 ال يوجد أتثري معنوي للتيسري الكمي يف الناتج احمللي االمجايل. .1
 ال يوجد أتثري معنوي للتيسري الكمي يف عرض النقد. .2
 (.FTSEشر االسهم )ال يوجد أتثري معنوي للتيسري الكمي يف مؤ  .3
 ال يوجد أتثري معنوي للتيسري الكمي يف معدل التضخم. .4
 ال يوجد أتثري معنوي للتيسري الكمي يف معدل البطالة. .5
 .معدل صرف الباوند مقابل الدوالرال يوجد أتثري معنوي للتيسري الكمي يف  .6
 سنوات. 10ال يوجد أتثري معنوي للتيسري الكمي يف معدل الفائدة على السندات ألجل  .7

 ته وعين  جتمع الدراسةمسادسًا: 
مبا ان الدراسة ترتكز يف موضوع التيسري الكمي الذي مل يستخدم اال من قبل بعض البنوك املركزية لذلك 

 اململكة املتحدة.اقتصاد فأن جمتمع الدراسة 
 اما عينة الدراسة فيمكن تصنيفها اىل ما أييت:

مشرتايت البنك املركزي من السندات وفق برنمج شراء وتضم  عينة املتغري املستقل )التيسري الكمي(: .1
 يف الوالايت املتحدة. 2008االصول الذي مت العمل به يف عام 
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عينة املتغريات التابعة: تشمل هذه العينة جمموعة من املتغريات االقتصادية واملالية واملتمثلة يف الناتج  .2 
، والفائدة على السندات ألجل  سعر الصرفو الة، احمللي االمجايل ومؤشر االسهم، والتضخم، والبط

 عشر سنوات، اضافة اىل خام برنت.
 الحدود الزمانية للدارسةسابعًا: 

اىل عام  2004مشلت احلدود الزمانية للدراسة البيانت الفصلية ملتغريات الدراسة للمدة من عام 
 .فصالً  52، وقد ضمت 2016

 The Concept of quantitativeير الكمي )سث الثاني:مفهوم التيحالمب

easing) 

 large-scale assetالتيسري الكمي او ما يعرف ايضًا بربنمج شراء االصول الواسع النطاق 
purchase(LSAP) غري ان التسمية الشائعة هي التيسري الكمي الذي يعرف على انُه "عملية شراء.

االمد او طويلة    ة حكومية قصري   كن ان تكون السندات ميالسندات من السوق املايل بكميات كبرية"، وهذه  
االمد او سندات الشركات او الرهون العقارية ويعرف ايضاً على انه"حقن النقود مبعناها الواسع يف االقتصاد" 

ويعرف ايضًا ابنُه "مبادلة االصول ذات الفائدة أبوراق بدون فائدة متثل مطلوابت البنك املركزي"  (2)
.او "هو عملية شراء االصول من البنوك والشركات (3) ول يف االقتصاد حجم االصكمي ال يغريفالتيسري ال

هبدف ضخ االموال يف االقتصاد.واهلدف االساسي للتيسري الكمي هو التأثري على معدل الفائدة احلقيقية  
 ر السندات،طويلة االمد من خالل توقعات املستثمرين حول مسار اسعار الفائدة ومن خالل زايدة اسعا

فاض معدالت الفائدة طويلة االمد هلا انعكاس كبري على االستهالك واالستثمار وانتعاش حيث ان اخن
. ان اهلدف االساسي من استخدام السياسة النقدية هو استقرار االسعار اي معدل منخفض (4)االقتصاد  

ؤثر على ل وهو ما يأن املستقبومستقر للتضخم الن عدم استقرار التضخم يؤدي اىل حالة عدم اليقني بش
االستثمار للشركات او االسر واترخييًا فان ارتفاع التضخم يؤدي اىل مزيد من عدم االستقرار يف النظام 

، وعادًة الدول املتقدمة مثل  (5)املايل يف حني ان تضخم منخفض ومستقر يؤدي اىل اقتصاد سليم ومستدام  
 .(6) %2هدف هو تضخم املستأن معدل الالوالايت املتحدة وبريطانيا والياابن ف

تعمل السياسة النقدية احلديثة من خالل التأثري على معدل الفائدة االساسي، فعندما يكون هناك 
نشاط اقتصادي مرتفع فأن البنك املركزي يقوم برفع معدل الفائدة لتقليل هذا النشاط اىل املستوى املطلوب، 

ركزي يقوم خبفض معدل الفائدة من اجل البنك امل  قتصادي فان واذا كان هناك اخنفاض يف النشاط اال
تشجيع عمليات االقرتاض واالستثمار واالستهالك. وقد اضطرت بعض البنوك املركزية اىل ختفيض معدل  

، ومع ازدايد 1990الفائدة اىل الصفر وحىت السالب من اجل حتفيز االقتصاد كما حدث يف الياابن عام 

 
2- Bowdler and Radia,2012:606. 
3- Johnston&Pugh,2013:4. 
4- Gabriel,2014:156-157. 
5- Yellen,2015:2. 
6- Bank of England,2009:2-7. 
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ة وعدم فاعلية عملية ختفيض معدل الفائدة يف معاجلة تلك االزمات ات االخري ية يف الفرت ظاهرة االزمات املال
 .(7)جلأت بعض البنوك املركزية اىل اداة جديدة مسيت ابلتيسري الكمي 

وكان الرتكيز على الفائدة الصفرية اثناء الركود ليس فقط ألنه احدى ادوات السياسة النقدية املهمة يف 
 الن االنفاق احلكومي يكون اكثر فاعلية يف زايدة االستهالك والناتج عندما تكون معاجلة الركود وامنا ايضاً 

الفائدة القصرية عالقة مبستوى قريب من    ندما تكون معدالتالفائدة االمسية صفرية او قريبة من الصفر، وع
 .(8)الصفر فأن االدوات التقليدية تكون غري فاعلة يف زايدة االئتمان ومعاجلة الركود. 

رجوع اىل النظرية النقدية لفريدمان اليت كانت شائعة يف فرتة الثمانينات   دعاستخدام التيسري الكمي يُ   نَّ إ
ث مت اخللي عنها لعدم فاعليتها حيث تنص هذه النظرية ان على احلكومة ان تتحكم يف كمية النقد يف 

االنكماش، وتشري هذه النظرية ان التداول من اجل حتقيق االستقرار االقتصادي ومنع التضخم املفرط او 
هنالك عالقة بني االساس النقدي والودائع املصرفية حيث ان زايدة القاعدة النقدية ميكن ان يزيد االئتمان 

. وميكن ان يشكل فخ السيولة االساس املفاهيمي للتيسري ( 9)املقدم من قبل البنوك اىل االسر والشركات 
اخنفاض التضخم اىل مستوايت ية اىل مستوى قريب من الصفر مع الكمي حيث ان ختفيض الفائدة االمس

 .(10) سالبة يؤدي اىل عدم السيطرة على الفائدة احلقيقية مما جيعل السياسة النقدية التقليدية غري فاعلة 
استخدام التيسري الكمي هو عملية حتول يف السياسة النقدية التقليدية اليت كان هدفها االساسي  دعيُ 

السياسة كانت عاجزة عن منع حدوث فقاعات يف لى تضخم منخفض ومستقر، ولكن هذه احلفاظ ع
سوق االصول وذلك لعدم القدرة على التنبؤ حبدوث الفقاعة فكان على البنك املركزي وفق السياسة  
التقليدية ان يضع إجراءات المتصاص أثر الفقاعة بعد حدوثها ومن أهم االدوات اليت كان يستخدمها 

صريف،وقد جلأت البنوك املركزية يف اعقاب االزمات املالية العاملي هو معدل الفائدة داخل النظام امل البنك 
اىل ختفيض الفائدة حىت وصلت يف بعض احلاالت كما حصل يف الياابن اىل ان تكون الفائدة    2008اعام  

حيث مل تساعد يف  2008صفرية وقد عمقت الفائدة الصفرية الركود يف كثري من البلدان بعد ازمة عام 
ض املقدمة من قبل البنوك وقد يكون السبب هو احتفاظ البنوك ابلسيولة من أجل االستمرار زايدة القرو 

وعدم التعرض لإلفالس، وعندما مل يكن ملعدل الفائدة أتثري واضح يف مواجه االزمة املالية ومبا ان البنوك 
غري تقليدية وكان  لك تطلب االمر اجياد أدوات جديدةاملركزية لديها أدوات حمددة وإجراءات حمددة لذ

.وعندما مل تفلح االدوات التقليدية وابخلصوص الفائدة الصفرية  (11)على رأس هذه االدوات التيسري الكمي  
اليت استخدمها البنك الفدرايل يف انعاش االقتصاد جلأ الفدرايل اىل نوعني من االدوات غري التقليدية مها  

 .(12)تقبلي ري الكمي، واثنياً: االرشاد املساواًل: التيس

 
7-Ryan and Werner,2013:4-16 . 
8- Nakata, 2013:2. 
9- Ryan and Werner,2013:11. 

10- (Blinder,2010:2-3()Roger et al,2014:4-5.) 
11- Joyce and et.al,2012:271-275. 
12- Engen&et.al,2015:2. 
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مما توقع لُه، وهذا االنتعاش البطيء   أُ من آاثر االزمة املالية كان ابط  ورغم التحفيز النقدي اال ان التعايف 
ث يف دهو دليل على ان االزمات املالية احلادة هلا آاثر طويلة االمد، وقد اكدت االحداث التارخيية كما ح 

ية احلادة فأن الفائدة الصفرية تكون غري فعالة، الن االستثمار االزمة املال  انه يف حالة  2000م  الياابن يف عا
يف السندات واالحتفاظ ابلنقود تصبح بدائل لبعضها البعض لذلك يقوم الناس ابالحتفاظ ابلنقود يف 

ديد الكميات واالوقات منازهلم دون ان تساهم يف تنشيط االقتصاد. ان التطور يف برنمج شراء االصول وحت
عكس عملية تعلم من جانب واضعي السياسة النقدية.وال ميكن للجمهور التوقع فيما خيص سلوك واالرقام ي

جلنة السوق من خالل برامج شراء االصول والفائدة الصفرية لذلك مت استخدام اداة اخرى هي االرشاد  
القرار وفق  عة لتوقع وتوفر مرونة يف صنا ( واليت تساعد يف تسهيل اForward Guidanceاملستقبلي )

 .(13)الظروف وكذلك حيتاج التيسري الكمي اىل اتصاالت فعالة من قبل البنك املركزي لكي يكون فعاالً 
 . وهي:(14)هناك جمموعة من االختالفات بني السياسة النقدية التقليدية والتيسري الكمي

 د وبيع السندات قصرية االمد.يركز التيسري الكمي على شراء السندات طويلة االم .1
ينطوي التيسري الكمي على شراء االصول وحقن النقود مبعناها الواسع يف االقتصاد وحماولة التأثري على  .2

 الفائدة طويلة االجل على عكس السياسة التقليدية اليت تركز على الفائدة قصرية االجل.
ؤسسات ارف وامنا املالغلب ليس املص ن لألصول على او البائع عند استخدام التيسري الكمي يكون .3

املالية مثل صناديق التقاعد وشركات التأمني الذين ترتكز استثماراهتم يف السندات احلكومية طويلة  
 االمد والرهون العقارية. 

يؤدي التيسر الكمي اىل توسيع ميزانية البنوك املركزية بشكل كبري الن عملية شراء االصول ال تكون  .4
 ب احتياطيات البنوك التجارية. قود وامنا من خالل زايدة حساعن طريق طبع الن

 تاريخ التيسري الكمي 
اىل تسعينيات القرن املاضي من قبل البنك املركزي الياابين نتيجة املشاكل QEترجع بداايت استخدام 

انينات القرن مثغري اعتيادي يف  اً اليت تعرض هلا االقتصاد الياابين يف تلك الفرتة، شهد اقتصاد الياابن منو 
اعلى مستوى لُه يف  NIKKEIالتضخم واسعار العقارات بشكل كبري وبلغ مؤشر تفعاملاضي حيث ار 
نقطة ث بدأ االقتصاد الياابين يشهد فرتة من الركود ويف عام 38500حيث بلغ  1988التاريخ يف عام 

ادى اىل اخنفاض كبري يف  هوضعفحدثت فقاعة اقتصادية ادت اىل انكماش يف االقتصاد الياابين  1990
لركود قام البنك املركزي بتخفيض معدل  اسعار السلع والعقارات ومؤشر االسهم، ومن اجل مواجهة هذا ا

ومع ذلك مل يكن هناك حتسن   %0,1حىت وصل يف هناية التسعينيات من القرن املاضي اىل %7الفائدة من
قام   1999، ويف عام (15) %3لناتج احمللي ، وا%0,5واضح يف االقتصاد حيث مل يتجاوز معدل التضخم 

لية احلكومية طويلة االمد وبكميات كبرية واطلق على هذه العملية  البنك املركزي الياابين بشراء االوراق املا
ابلتيسري الكمي حيث كان اهلدف هو التأثري على املتغريات الكمية يف االقتصاد وقد ساعدت هذه العملية  

 
13- Fawley&Neely,2013:52. 
14- Bowdler and Radia,2012:606-607. 
15- kole and Martin,2008:3-5. 
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والذي ادى اىل قيام البنك املركزي برفع اسعار الفائدة  2000و1999 عامي على انعاش االقتصاد بني 
، غري ان ازمة فقاعة التكنلوجيا ادت اىل حدوث ركود اقتصادي يف عام 2000ئوية يف عام ربع نقطة م

ملواجهة الركود الذي  2001مارس  19مما دعا بنك الياابن اىل اعتماد سياسة التيسري الكمي يف  2001
ث اخذ ابلزايدة ترليون ين  5عاين منه االقتصاد، وقد بدأ رصيد احلساب لشراء االوراق املالية بقيمة كان ي

، وقد كان هنالك حتول يف برنمج الشراء من شراء االوراق املالية قصرية االمد اىل شراء (16)بشكل مستمر  
نصف السندات احلكومية    قد اشرتى حنوكان البنك الياابين    2003االوراق املالية طويلة االمد، وحبلول عام  

 %50زدادت القاعدة النقدية نتيجة التيسري الكمي بنحو ترليون ين، وقد ا 35املصدرة حديثاً بقيمة تبلغ 
،وقد اعلن البنك ان عمليات الشراء سوف تكون بوترية متصاعدة، وقد (17)مقارنة ببداية التيسري الكمي 

التيسري الكمي  ء، وانتها(18)ؤشر اسعار املستهلكني فوق الصفرادى برنمج الشراء حدوث استقرار مب
.وكان هناك جمموعة من االهداف (19)ومت رفع الفائدة اىل ما كانت عليه  2006بشكل رمسي يف مارس 

 وهي: (20)اليت يسعى البنك املركزي الياابين اىل حتقيقها من خالل التيسري الكمي 
 ن معدالت الفائدة. ة االمد، وتقليل حالة عدم التأكد بشأالعمل على ختفيض معدالت الفائدة طويل .1
 الل اعادة توازن حمفظة االصول للمؤسسات املالية واملصرفية.توفري السيولة لألسواق من خ  .2
فع املستثمرين اىل استخدام السيولة اليت حصلوا عليها لالستثمار دتقليل عالوة املخاطرة على االصول،   .3

 يف االصول االخرى.
 مؤشر اسعار املستهلكني اىل املستوى املستهدف.لى رفع العمل ع .4

وقد ساعد التيسري الكمي يف الياابن على ختفيض معدل الفائدة طويلة االمد من خالل التأثري على 
 .(21) توقعات املستثمرين وساعد يف زايدة التضخم وخفض معدالت الفائدة احلقيقية 

ين كان ل بكميات كبرية من قبل البنك املركزي اليااب وقبل ان يستخدم التيسري الكمي او شراء االصو 
اقرتح من قبل عدة كتاب امههم توبني الذي يرى انه قد يساعد االقتصاد على االنتعاش مع بقاء الفائدة   قد

القصرية قريبة من الصفر. وكذلك فريدمان اقرتح التيسري الكمي وعندما استخدمه البنك الياابين قال فريدمان 
 .(22)ن يساعد يف معاجلة الركود انه ميكن ا

 الكمي اىل االقتصادقنوات انتقال التيسري 
 كمي اىل االقتصاد. حيث توجد اربعهناك جمموعة من القنوات اليت ينتقل من خالهلا أتثري التيسري ال

قنوات رئيسية تتأثر بشكل مباشر ابلتيسري الكمي وهي اعادة توازن حمفظة املؤسسات املالية 

 
16- Kimara and Small,2004:2-4. 
17- Berken,2012:3. 
18- Bowman et al,2011:4-6. 
19- Bowman&Doyle,2014:3. 
20- Ugai,2007:2-3. 
21- Bowman et al,2011: 3. 
22- Bernanke,2012:4. 
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دائع،وزايدة اسعار السندات. اما القنوات واالشارة، وتوسيع ميزانية البنوك التجارية وزايدة الو واملصرفية،  
 (1االخرى فتتأثر ابلتيسري الكمي بشكل غري مباشر، وكما يوضح الشكل )

 portfolio balance channelقناة اعادة توازن حمفظة املؤسسات املالية واملصارف  
كوسيط بني املدخرين  اإلضافة اىل دورها  ادايت املتقدمة دور كبري فبللمؤسسات املالية يف االقتص

كبري يف االستثمار يف االسواق املالية وخاصة سوق السندات حيث تقوم هذه   اً واملقرتضني فان هلا دور 
املؤسسات وابخلصوص شركات التأمني وصناديق التقاعد ابستثمار امواهلا يف السندات ذات املخاطر 

حدوث االزمة املالية العاملية فان قيمة  السندات احلكومية و سندات الرهن العقاري ومع  املنخفضة مثل 
هذه السندات اخنفضت بشكل كبري مما ادى اىل اخنفاض السيولة واالرابح هلذه املؤسسات والذي ادى اىل 

دى اىل ان تكون اخنفاض استثماراهتا يف االسواق املالية واخنفاض حساابهتا لدى البنوك التجارية، مما ا
ة بسبب اخنفاض سيولة هذه املؤسسات والذي يؤدي اىل احتمالية تعرض حمفظة هذه املؤسسات غري متوازن

 .هذه املؤسسات اىل العجز
يعمل التيسري الكمي على ختفيض مدد االصول يف حمافظ املؤسسات املالية، من خالل شراء السندات 

ملؤسسات الن ا  ي االصول القصرية مل يكن هلا أتثري على حمفظةطويلة االجل، ولو كان البنك املركزي يشرت 
 ألنهُ و يعمل التيسري الكمي على اعادة توازن حمفظة املؤسسات املالية  بدائل للنقد، داالصول القصرية تع 

 ملقدارابودائع  يؤدي اىل اخنفاض السندات اليت حبوزة هذه املؤسسات يف جانب املوجودات وزايدة حساب ال
ال تستلم نقدًا وامنا  فأهناينة اىل البنك املركزي فعندما تقوم هذه املؤسسات ببيع سندات بقيمة مع هنفس

املصريف لدى البنك التجاري الذي تتعامل معه بنفس قيمة مبيعاهتا من السندات، وابلتايل  ايزداد حساهب
ا يف السوق املايل مما  حمفظة هذه املؤسسة وتصبح متلك سيولة ميكن ان تستثمرهسوف حيدث توازن يف 

 .(23) ملالية يؤدي اىل انتعاش يف االسواق ا

 
23- Christensen & Gilln,2015:7. 
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 ( قنوات انتقال التيسري الكمي اىل االقتصاد 1شكل ) 
 املصدر: تصميم الباحث

 Signallingاالشارة  
الفائدة منخفضة مبستوى اقل مما حتدده قاعدة اتيلور ان التزام البنك املركزي ابإلبقاء على معدالت 

خالل التأثري على توقعات  من يؤدي اىل ختفيض الفائدة الوضع االقتصادي ميكن ان  حىت مع حتسن
.وعندما يقوم البنك املركزي ابنتهاج سياسة التيسري (24)  املستثمرين حول مسار اسعار الفائدة يف املستقبل

ان عملية   ي وراء هذه السياسة هو ضعف املؤشرات االقتصادية واملالية، ومباالكمي يكون السبب الرئيس
ر على معدالت الفائدة طويلة االمد حيث يؤدي اىل التيسري الكمي او برنمج شراء االصول لُه أتثري مباش

ت زايدة اسعار السندات مما يؤدي اىل اخنفاض معدالت الفائدة وهذه السياسة بدورها تنعكس على توقعا
انطباع لدى املستثمرين أبن سوف تعطي    يسري الكميتاملستثمرين حيث ان اعالن البنك املركزي لسياسة ال 

يف اسعار  Confidenceمعدالت الفائدة سوف تنخفض يف املستقبل وهو ما ينعكس على زايدة الثقة 
 .(25) االصول ويف االقتصاد ومستقبل معدل الفائدة 

 
24- Christensen & Gilln,2015:6. 
25- Joyce et al,2011:108. 
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 زايدة السيولة لدى املصارف 
ل قصري االجل واسواق التوريق  ت االزمة املالية العاملية اىل اضطراابت كبرية يف اسواق التموي اد

securitization markets   وخصوصاُ سندات الرهن العقاري واهنارت اسواق ما بني البنوك. واثناء االزمة
اطر ومحاية نفسها من صدمات املالية جلأت البنوك اىل زايدة حيازاتها من االصول السائلة حتسبا ملواجه املخ

خر تصبح غري قادرة على االقرتاض من سوق ما بني البنوك، والسبب اآل  السيولة املستقبلية، فهذه البنوك قد
لسيولة هو انه نظراً لظروف عدم التأكد وحالة عدم اليقني فأن هذا البنوك وضعت اب  الحتفاظ هذه البنوك

 .(26)سيناريوهات ألسوء االحتماالت 
تتمكن سيولة االحتياطيات من  شكلة التقليدية يف السيولة لدى البنوك التجارية حتدث عندما ال وامل

لليلة وضحاها، وهنا يتدخل البنك املركزي إلقراض البنوك اليت تعاين من   تلبية االحتياجات التشغيلية للبنوك
 ىل شهر.هذه املشاكل ويتم اقراضها مبا حتتاج وترتاوح مدة هذه القروض من اسبوع ا

على االصول وزايدة يؤدي اىل زايدة الطلب  ويعمل التيسري الكمي على زايدة سيولة سوق االصول ألنه  
ظروف عدم التأكد وزايدة ثقة املستثمرين ابالقتصاد وابلتايل زايدة الطلب على  ةزالاقيمتها، و 

.والتيسري الكمي يؤثر على االحتياطيات الفائضة لدى البنوك اليت تفاضل بني تقدمي هذه  (27) االصول
ض الفائدة على االحتياطيات، فاذا كانت الفائدة على القرو  االحتياطيات كقروض او االبقاء عليها واخذ

اعلى من الفائدة على االحتياطيات مع حساب املخاطرة على منح القروض فان البنك سوف يفضل تقدمي 
 .(28)القروض 

 Bond prices increaseزايدة اسعار السندات  
كمي من اجل حتفيز االقتصاد فأن جمرد عند اعالن احد البنوك املركزية عن نيته يف استخدام التيسري ال

رتفاع اسعار السندات الن من املعروف لدى املستثمرين ان التيسري الكمي ينعكس االعالن يؤدي اىل ا
بصورة مباشرة على اسعار السندات فيؤدي اىل ارتفاع قيمتها الن التيسري الكمي هو عبارة عن شراء 

 ا يؤدي اىل زايدة الطلب عليها وابلتايل ارتفاع اسعارها،السندات من السوق الثانوي بكميات كبرية مم
وحبسب اهداف البنك املركزي فقد يكون هنالك تركيز على شراء السندات قصرية االمد او طويلة االمد 

ركز   2007او سندات الرهن العقاري فعلى سبيل املثال فأن التيسري الكمي يف الوالايت املتحدة بعد ازمة  
ن هناك عالقة عكسية بني  طويلة حيث اال ت الطويلة هبدف التأثري على معدل الفائدة على شراء السندا

معدل الفائدة طويلة االمد وكمية السندات طويلة االمد، كما ركز على شراء سندات الرهن العقاري اليت 
 .(29) كانت السبب الرئيسي لالزمة املالية 

 
26- Berrospide,2013:2-8. 
27- Mamaysky,2014:2-3. 
28- Hancock & Passmarc,2012:7. 
29- (Yellen,2011:6()Roche,2014:5.) 
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 التيسري الكمي يف اململكة املتحدة  
حيث قرر البنك املركزي الربيطاين  2008 اململكة املتحدة يف هناية عام تيسري الكمي يفبدأ العمل ابل

انُه سيقوم بشراء السندات طويلة االمد )السندات احلكومية، وسندات القطاع اخلاص( وكذلك شراء 
لفائدة  االوراق التجارية من املصارف واهلدف من هذه العملية هو حقن السيولة يف السوق وختفيض معدل ا

ي الربيطاين خبصوص شراء االصول وتغيري معدل الفائدة  ( يبني قرارات املركز 2طويلة االمد واجلدول )
 االساسي.

 (30) مع تغريات معدل الفائدة االساسية(اجلدول الزمين للتيسري الكمي يف الوالايت املتحدة 2جدول ) 
 قرارات السياسة النقدية  التاريخ 

 .%4,5ة اىل زي ختفيض الفائدقرر البنك املرك 8/10/2008

 .%3البنك املركزي ختفيض الفائدة اىل قرر  6/11/2008
 .%2قرر البنك املركزي ختفيض الفائدة اىل  4/12/2008
 .%1,5قرر البنك املركزي ختفيض الفائدة اىل  8/1/2009

مليار  50بدأ برنمج شراء االصول بشراء سندات القطاع اخلاص بقيمة  19/1/2009
 وند.اب

 .%1ختفيض الفائدة اىل قرر البنك املركزي  5/2/2009

مليار ابوند من خالل شراء السندات   75توسيع برنمج شراء االصول اىل   5/3/2009
 طويلة االمد.

 .%0,5قرر البنك املركزي ختفيض الفائدة اىل 
سندات مليار ابوند من خالل شراء ال  125توسيع برنمج شراء االصول اىل   7/5/2009

 طويلة االمد.
مليار ابوند من خالل شراء السندات   175توسيع برنمج شراء االصول اىل   6/8/2009 

 طويلة االمد.
مليار ابوند من خالل شراء السندات   200توسيع برنمج شراء االصول اىل   5/11/2009 

 طويلة االمد.
السندات من خالل شراء    مليار ابوند  275توسيع برنمج شراء االصول اىل   6/10/2011 

 طويلة االمد.
  

 www.bankofengland.co.uk/publications/minutes/Pages :املصدر -30
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مليار ابوند من خالل شراء السندات   325توسيع برنمج شراء االصول اىل   9/2/2012

 طويلة االمد.
مليار ابوند من خالل شراء السندات   375توسيع برنمج شراء االصول اىل   5/7/2012 

 طويلة االمد.
االصول او تغيري يف ج شراء بعد هذا التاريخ مل حيصل أي توسيع يف برنم

 معدل الفائدة. 
 

المبحث الثالث: الجانب العملي: تحليل بيانات المملكة المتحدة واختبار 

 الفرضيات

يف هذا املبحث سوف نقوم بتحليل العالقة بني املتغري املستقل )التيسري الكمي( ومتغريات الدراسة  
( يبني بيانت 3اجلدول )  الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية.  التابعة )املتغريات االقتصادية واملالية( واختبار

اىل الفصل الرابع من عام  2009املتغري املستقل )التيسري الكمي( للمدة من الفصل االول من عام 
، وسيجري 2016اىل عام  2004،وكذلك يبني اجلدول بيانت املتغريات التابعة للمدة من عام 2016

 ختبار الفرضيات:احتليل هذه البيانت و 
اختبار الفرضية الرئيسية االوىل )ال يوجد تأثري ذو داللة معنوية للتيسري الكمي على 

 املتغريات االقتصادية واملالية يف اململكة املتحدة( والفرضيات الفرعية
 -2004( البيانت الفصلية ملتغريات االقتصادية واملالية للمملكة املتحدة للمدة من 3يوضح جدول)

1602 (31). 

 
 

امجايل 
السندات 
 مليار ابون 

 الناتج 
 مليار  احمللي
 ابوند

عرض 
النقد 

2 
مليار 
 ابوند

مؤشر 
FTS

E 
100 

معدل  
التضخ 

 م

معدل  
 البطالة 

سعر 
الصرف 
الباوند 
مقابل  
 الدوالر

الفائدة 
على 

السند 
احلكومي 

10 
/ 3 سنوات

200
4 

 1556.1
5 

786 436
1 

0.01
1 

0.04
8 

1.813
2 

0.047
5 6 /

200
4 

 1567.2
5 

806 445
1 

0.01
6 

0.04
8 

1.836
7 

0.052
1 9 /

200
4 

 1575.2
8 

826 454
2 

0.01
1 

0.04
7 

1.792
5 

0.048
5 12 /

200
4 

 1582.4
9 

842 478
5 

0.01
7 

0.04
7 

1.928
3 

0.044
5 3 /

200
5 

 1589.8
0 

859 487
5 

0.01
9 

0.04
7 

1.919
2 

0.048
2 6 /

200
5 

 1599.5
6 

880 515
5 

0.02
0 

0.04
8 

1.821
9 

0.043
4  

(, www.ons.gov.uk( , ) www.assetmacro.com/united-kingdom)املصدر:  -31
(www.bankofengland.co.uk(, )http://www.londonstockexchange.com, ) (www.IMF.org,) 
(www.worlgbank.org( , )www.wsj.com/mdc, ) (http://money.cnn.com/ (, )Finance.yahoo.com.) 
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9 /
200

5 

 1612.9
6 

902 544
4 

0.02
5 

0.04
7 

1.821
4 

0.041
6 12 /

200
5 

 1629.5
2 

919 557
9 

0.01
9 

0.05
1 

1.751
4 

0.042
3 3 /

200
6 

 1645.1
4 

941 595
8 

0.01
8 

0.05
2 

1.753
1 

0.042
1 6 /

200
6 

 1657.4
2 

956 581
3 

0.02
5 

0.05
5 

1.844
0 

0.045
5 9 /

200
6 

 1665.8
9 

972 594
9 

0.02
4 

0.05
5 

1.874
7 

0.045
3 12 /

200
6 

 1670.3
1 

992 620
1 

0.03
0 

0.05
5 

1.962
8 

0.046
5 3 /

200
7 

 1677.6
0 

100
7 

630
9 

0.03
1 

0.05
5 

1.961
3 

0.047
9 6 /

200
7 

 1687.0
5 

102
7 

656
2 

0.02
4 

0.05
4 

1.991
5 

0.053
5 9 /

200
7 

 1699.1
5 

103
9 

643
7 

0.01
8 

0.05
3 

1.997
3 

0.048
9 12 /

200
7 

 1713.0
0 

106
7 

640
0 

0.02
1 

0.05
2 

2.049
4 

0.047
8 3 /

200
8 

 1723.2
3 

110
2 

570
0 

0.02
5 

0.05
2 

1.981
6 

0.044
1 6 /

200
8 

 1727.5
2 

111
9 

558
8 

0.03
8 

0.05
4 

1.993
0 

0.051
2 9 /

200
8 

 1721.2
9 

112
6 

501
1 

0.05
2 

0.05
9 

1.787
7 

0.044
3 12 /

200
8 

 1702.2
5 

112
1 

442
7 

0.03
1 

0.06
4 

1.509
5 

0.035
8 3 /

200
9 

15.087 1675.8
3 

113
2 

355
0 

0.02
9 

0.07
1 

1.397
4 

0.030
6 6 /

200
9 

102.00
3 

1651.3
0 

114
4 

422
6 

0.01
8 

0.07
8 

1.597
6 

0.038
5 9 /

200
9 

159.29
1 

1634.3
2 

116
5 

512
8 

0.01
1 

0.07
8 

1.658
8 

0.037
0 12 /

200
9 

197.06
8 

1628.5
8 

118
3 

538
8 

0.02
9 

0.07
8 

1.642
9 

0.038
0 3 /

201
0 

206.41
9 

1631.8
3 

120
2 

564
8 

0.03
4 

0.08
0 

1.504
3 

0.040
9 6 /

201
0 

207.31
4 

1640.1
8 

120
5 

478
5 

0.03
2 

0.07
9 

1.485
0 

0.035
7 9 /

201
0 

207.55
9 

1650.5
6 

121
3 

550
7 

0.03
1 

0.07
8 

1.544
8 
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 .االمجايل( احمللي  الناتج  يف  الكمي للتيسري معنوي أتثري   يوجد اختبار الفرضية الفرعية االوىل )ال 2

اىل هناية   2004من  اً مستمر  اً ( يبني الناتج احمللي الذي شهد ارتفاع3العمود الثالث يف جدول ) 
 2010بداية عام    بسبب االزمة املالية العاملية ويف 2009و  2008ث بدأ ابالخنفاض خالل عام   2008

وضح العالقة ( ي1، والشكل )2016عاد اىل االرتفاع واستمر هذا االرتفاع بشكل متفاوت حىت هناية 
ن الناتج احمللي بعد استخدام التيسري الكمي العالقة بني التيسري الكمي والناتج احمللي االمجايل ونالحظ ا

 .2016و املستمر وحىت هناية عام فصول اخذ الناتج احمللي ابلنم ةاىل اربع  ةحبوايل ثالث
الزمين  كمي والناتج احملل مع اخذ التباطأاالرتباط واالحندار بني التيسري ال ( عالقة4اجلدول )ويبني 

-pن هناك عالقة ارتباط موجبة ذات داللة معنوية وفقاً لقيمة )الذي حيقق اعلى ارتباط معنوي ونالحظ ا
value( الختبار )t( واختبار )F  ى ارتباط يتحقق عند تباطء التيسري الكمي ابحد عشر فصل  ان اعل( اال

 لذلك سوف نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة. (.0.879784التحديد )حيث بلغ معامل 
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 التيسري الكمي والناتج احمللي االمجايل يف بريطانيا.( العالقة بني  1شكل ) 
الزمين الذي حيقق   كمي والناتج احملل مع اخذ التباطأري ال(عالقة االرتباط واالحندار بني التيس4جدول ) 

 اعلى ارتباط معنوي
Variable 

& Lag 
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. F-statistic 

Prob(F-

statistic) 
𝑅2 

C 1566.065 25.22083 62.09411 0.0000 

44.78952 0.000000 

0.606990 

 

 
QE 0.525294 0.078490 6.692497 0.0000 

C 1554.777 24.18135 64.29653 0.0000 
60.03390 

 
0.000000 

0.674281 

 

 
QE(-1) 0.583087 0.075255 7.748155 0.0000 

C 1554.467 22.69868 68.48273 0.0000 70.60954 

 

 

0.000000 

 

 

0.716052 

 

 
QE(-2) 0.600195 0.071427 8.402948 0.0000 

C 1559.117 21.25705 73.34588 0.0000 79.66748 

 

 
0.000000  

0.746877 

 

 
QE(-3) 0.603150 0.067575 8.925664 0.0000 

C 1567.154 20.11209 77.92100 0.0000 85.17147 

85.17147 
  

0.000000 
0.766127 

0.766127 
  QE(-4) 0.596657 0.064651 9.228839 0.0000 

C 1576.467 19.14400 82.34783 0.0000 88.69827 0.000000 0.780120 
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QE(-5) 0.586719 0.062298 9.417976 0.0000 
 

 
 

 
C 1585.782 18.21032 87.08149 0.0000 92.32812 

 

 
0.000000 

0.793687 

 

 
QE(-6) 0.576763 0.060025 9.608752 0.0000 

C 1594.169 16.93003 94.16223 0.0000 101.5404 

 

 
0.000000 

0.815321 

 

 
QE(-7) 0.569136 0.056480 10.07673 0.0000 

C 1602.247 15.70629 102.0131 0.0000 112.3586 

 

 
0.000000 

0.836259 

 

 
QE(-8) 0.562889 0.053103 10.59993 0.0000 

C 1609.857 14.50903 110.9555 0.0000 125.8921 

 

 
0.000000 

0.857038 

 

 
QE(-9) 0.558695 0.049794 11.22017 0.0000 

C 1618.190 13.30805 121.5949 0.0000 141.8117 

 

 
0.000000 

0.876400 

 

 
QE(-

10) 
0.552010 0.046354 11.90847 0.0000 

C 1627.733 12.96961 125.5036 0.0000 139.0486 

 

 
0.000000 

0.879784 

 

 
QE(-

11) 
0.542890 0.046039 11.79189 0.0000 

C 1638.130 13.16968 124.3864 0.0000 123.8750 

 

 
0.000000 

0.873128 

 

 
QE(-

12) 
0.531730 0.047775 11.12991 0.0000 

C 1649.333 13.81023 119.4284 0.0000 102.0040 

 

 
0.000000 

0.857148 

 

 
QE(-

13) 
0.518864 0.051374 10.09970 0.0000 

 (Eviews. 7املصدر: تصميم الباحث ابالعتماد على نتائج برنمج )
 (.2عرض النقد  يف  الكمي للتيسري معنوي أتثري   يوجد ال)  الثانية الفرعية  الفرضية اختبار

اىل هناية   2004من  اً مستمر  اً ( يبني عرض النقد ونالحظ انُه شهد منو 3العمود الرابع يف جدول ) 
والذي قد يكون بسبب تداعيات  2016فاض واحد يف الفصل الثالث من عام . فيما عدا اخن2016
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ويبدو   2( يوضح الرسم البياين للتيسري الكمي وعرض النقد  2نيا من االحتاد االوريب،والشكل )خروج بريطا
 .2من الشكل ان هناك عالقة طردية بني التيسري الكمي وعرض النقد

 الزمين  التباطأ اخذ مع وعرض النقد الكمي التيسري بني رحنداواال االرتباط عالقة( 5) اجلدول ويبني 
 تباطأ موجبة وتزداد قوة االرتباط كلما كانت  االرتباط عالقة ان  ونالحظ ،معنوايً  اً ارتباط  اعلى حيقق الذي

 لذلك( F) واختبار( t) الختبار( p- value) لقيمة  وفقاً  معنوية داللة ذات وهذه العالقة الكمي التيسري
 .البديلة الفرضية  ونقبل العدم فرضية نرفض  سوف

 

 .2العالقة بني التيسري الكمي وعرض النقد( يبني 2شكل ) 
الزمين الذي  مع اخذ التباطأ 2الكمي وعرض النقد(عالقة االرتباط واالحندار بني التيسري 5جدول )

 حيقق اعلى ارتباط معنوي
Variable 

& Lag 
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. F-statistic 

Prob(F-

statistic) 
𝑅2 

C 988.2551 40.66662 24.30138 0.0000 91.65959 

 

 

 

0.000000 

 

 

 

0.759654 

 

 

 
QE 1.211662 0.126559 9.573901 0.0000 

C 997.5078 40.40524 24.68759 0.0000 96.32063 

 

 

 

0.000000 

 

 

 

0.768594 

 

 

 
QE(-1) 1.234104 0.125745 9.814307 0.0000 

C 1016.670 39.32155 25.85529 0.0000 95.73208 0.000000 0.773705 
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QE(-2) 1.210654 0.123735 9.784277 0.0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 1033.775 37.62875 27.47301 0.0000 99.30506 

 

 

 

 

0.000000 

 

 

  

0.786232 

 

 

 
QE(-3) 1.192029 0.119619 9.965192 0.0000 

C 1050.062 36.05450 29.12430 0.0000 103.0200 

 

 

 

 

85.17147 

 

 

 

 

0.000000 

 

 

 

0.798481 

 

 

 

 

0.766127 

 

 

 

 

QE(-4) 1.176360 0.115899 10.14987 0.0000 

C 1064.195 34.16210 31.15135 0.0000 110.4398 

 

 

 

0.000000 

 

 

 

0.815416 

 

 

 
QE(-5) 1.168281 0.111169 10.50903 0.0000 

C 1080.964 32.44370 33.31816 0.0000 116.2082 

 

 

 

0.000000 

 

 

 

0.828826 

 

 

 
QE(-6) 1.152819 0.106941 10.77999 0.0000 

C 1100.010 30.78431 35.73281 0.0000 120.8694 

 

 

 

0.000000 

 

 

 

0.840133 

 

 

 
QE(-7) 1.129084 0.102699 10.99406 0.0000 
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C 1117.859 28.80772 38.80415 0.0000 129.9407 

 

 

 

0.000000 

 

 

 

0.855207 

 

 

 
QE(-8) 1.110267 0.097399 11.39915 0.0000 

C 1136.326 26.73350 42.50570 0.0000 141.3984 

 

 

 

0.000000 

 

 

 

0.870688 

 

 

 
QE(-9) 1.090977 0.091747 11.89111 0.0000 

C 1157.921 24.73366 46.81560 0.0000 151.7128 

 

 

 

0.000000 

 

 

 

0.883526 

 

 

 
QE(-10) 1.061147 0.086152 12.31718 0.0000 

C 1181.615 23.76368 49.72359 0.0000 148.2987 

 

 

 

0.000000 

 

 

 

0.886431 

 

 

 
QE(-11) 1.027268 0.084356 12.17779 0.0000 

C 1206.785 23.32218 51.74408 0.0000 136.7760 

 

 

 

0.000000 

 

 

 

0.883703 

 

 

 
QE(-12) 0.989461 0.084605 11.69513 0.0000 

C 1234.534 23.83120 51.80325 0.0000 113.2652 

 

 

 

0.000000 

 

 

0.869497 

 

 

 
QE(-13) 0.943493 0.088652 10.64261 0.0000 

 (Eviews. 7احث ابالعتماد على نتائج برنمج )املصدر: تصميم الب
 (. (FTSEمؤشر االسهم )  يف   الكمي  للتيسري  معنوي  أتثري   يوجد  ال)   الثالثة  الفرعية   الفرضية  اختبار

( يبني مؤشر سوق االسهم الربيطاين فوتسي حيث نالحظ انه شهد 3العمود اخلامس يف جدول )
ث بدأ ينخفض اىل ان وصل اىل ادىن مستوى يف الربع االول من   2007هناية اىل اىل  2004ارتفاعاً من 

الثالث من   تدرجيي واملستمر ومل حيدث اخنفاض اال يف الربعنقطة ث اخذ ابالرتفاع ال 3550عند  2009
الن املركزي الربيطاين استمر يف التيسري الكمي بسبب تداعيات   2016وكان هناك ارتفاع يف عام    2015

بني التيسري الكمي   قوايً   اً موجب  اً ( ان هناك ارتباط 3ج بريطانيا من االحتاد االوريب، ونالحظ من الشكل )خرو 
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يف قيمة املؤشر.  اً ُه وبشكل مباشر ارتفاعومؤشر سوق االسهم وان االرتفاع يف التيسر الكمي يصاحب 
 .السابع  العمود يف ايضاً  ونالحظ

 الزمين  التباطأ اخذ مع ومؤشر االسهم  الكمي التيسري بني دارحنواال االرتباط عالقة( 6) اجلدول ويبني 
 وفقاً  معنوية داللة موجبة وهي ذات كانت  االرتباط عالقة ان  ونالحظ،معنوي ارتباط اعلى حيقق الذي
 اط يتحقق بشكل مباشر دون اي تباطأاال ان اعلى ارتب ((F) واختبار( t) الختبار( p- value) لقيمة 

 (. لذلك سوف نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة.0.749068التحديد )حيث بلغ معامل 

 

 ( يبني العالقة بني التيسري الكمي ومؤشر سوق االسهم الربيطاين.3شكل ) 
 ( مع اخذ التباطأFTSE(عالقة االرتباط واالحندار بني التيسري الكمي ومؤشر االسهم )6جدول ) 

 ويالزمين الذي حيقق اعلى ارتباط معن
Variable 

& Lag 
Coefficient 

Std. 

Error 
t-Statistic Prob. F-statistic 

Prob(F-

statistic) 
𝑅2 

C 3981.340 215.8511 18.44484 0.0000 
86.56894 

 

 
0.000000 

0.749068 

 

 

 
QE 6.250140 0.671752 9.304243 0.0000 

C 4365.382 195.1171 22.37314 0.0000 
77.90559 

 

 

0.000000 

0.728733 

 

 

 
QE(-1) 5.359622 0.607225 8.826414 0.0000 
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C 4686.380 194.4924 24.09545 0.0000 55.29615 

 

 

 

0.000000 

 

 

0.663850 

 

 

 
QE(-2) 4.551038 0.612016 7.436138 0.0000 

C 4765.636 188.7139 25.25324 0.0000 54.87693 

 

 

 

0.000000  

0.670237 

 

 

 
QE(-3) 4.444062 0.599909 7.407897 0.0000 

C 4804.615 183.9634 26.11723 0.0000 56.67351 

 

 

 

 

85.17147 

 

 

 

 

0.000000 

0.685510 

 

 

 

 

0.766127 

 

 

 

 

QE(-4) 4.451863 0.591360 7.528181 0.0000 

C 4795.846 175.4621 27.33266 0.0000 64.97356 

 

 

 

0.000000 

0.722141 

 

 

 
QE(-5) 4.602477 0.570983 8.060618 0.0000 

C 5157.055 207.5117 24.85188 0.0000 27.40924 

 

 

0.000023 

 

 

0.533158 

 

 QE(-6) 3.580995 0.683998 5.235384 0.0000 

C 5335.390 231.2536 23.07159 0.0000 16.05520 

 

 

0.000553 

 

 

0.411090 

 

 QE(-7) 3.091256 0.771484 4.006894 0.0006 

C 5377.503 242.0048 22.22065 0.0000 13.69875 

 

 

0.001247 

 

 

0.383732 

 

 QE(-8) 3.028379 0.818219 3.701183 0.0012 
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C 5392.886 247.7912 21.76384 0.0000 13.05514 

 

 

0.001632 

 

 

0.383353 

 

 QE(-9) 3.072656 0.850400 3.613190 0.0016 

C 5333.476 238.6671 22.34692 0.0000 16.70120 

 

 

0.000574 

 

 

0.455059 

 

 
QE(-

10) 
3.397369 0.831321 4.086710 0.0006 

C 5676.999 230.9110 24.58522 0.0000 8.590883 

 

 

0.008573 

 

 

0.311367 

 

 
QE(-

11) 
2.402509 0.819683 2.931021 0.0086 

C 5787.550 228.9046 25.28367 0.0000 6.849740 

 

 

0.017456 

 

 

0.275646 

 

 
QE(-

12) 
2.173282 0.830384 2.617201 0.0175 

C 5816.786 222.4386 26.15007 0.0000 7.343659 

 

 

0.014864 

 

 

0.301666 

 

 
QE(-

13) 
2.242389 0.827474 2.709919 0.0149 

 (Eviews. 7الباحث ابالعتماد على نتائج برنمج )املصدر: تصميم 
 (. معدل التضخم يف  الكمي للتيسري معنوي أتثري   يوجد ال)  الرابعة الفرعية  الفرضية اختبار

( يبني معدل التضخم ونالحظ انه كان يف زايدة ملحوظة منُذ عام 3العمود السادس يف جدول ) 
ث بدأ ابالخنفاض املستمر   %5.2اذ بلغ    2009الربع الثالث من عام  اىل ان بلغ اعلى مستوى يف    2004

يف هناية   %1.6ث اخذ يرتفع بشكل تدرجيي اىل ان اصبح    2015م  اىل ان وصل اىل ما دون الصفر يف عا
( ميكن ان نرى ان التيسري الكمي ادى اىل ارتفاع التضخم خالل  4، ومن خالل مالحظة الشكل ) 2016
وارتفع  2015-2012اال ان التضخم شهد اخنفاضاً كبرياً خالل املدة من عام  2011و 2010عامي 

ومعدل   الكمي التيسري بني واالحندار االرتباط عالقة( 7) اجلدول بني. وي2011بشكل بسيط يف عام 
 سالبة  كانت  االرتباط عالقة ان  ونالحظ ،معنوايً  اً ارتباط  اعلى حيقق الذي الزمين التباطأ اخذ مع التضخم

ما  د يتحقق عن( وان اعلى ارتباط  (F)  واختبار(  t)  الختبار(  p- value)   لقيمة  وفقاً   معنوية  داللة  ذات  وهي
(. لذلك سوف نرفض 0.888776)التيسري الكمي ابحد عشر فصل حيث بلغ معامل التحديد  يتباطأ

 فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة.
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 ومعدل التضخم.( يبني العالقة بني التيسري الكمي 4شكل ) 
 حيقق الذي الزمين التباطأ اخذ مع والتضخم الكمي التيسري بني واالحندار االرتباط (عالقة7جدول ) 

 معنوايً  اً ارتباط  اعلى
Variable 

& Lag 
Coefficient 

Std. 

Error 
t-Statistic Prob. F-statistic 

Prob(F-

statistic) 
𝑹𝟐 

C 0.044304 0.006674 6.637874 0.0000 
12.51467  0.001381 

 

0.301452  QE -7.35E-05 2.08E-05 
-

3.537608 
0.0014 

C 0.043244 0.006741 6.414679 0.0000 
11.57251  0.001971  0.285 30  QE(-1) -7.14E-05 2.10E-05 

-

3.401839 
0.0020 

C 0.045500 0.006631 6.861484 0.0000 
14.46766  0.000710  0.340675  QE(-2) -7.94E-05 2.09E-05 

-

3.803638 
0.0007 

C 0.051083 0.005787 8.826954 0.0000 28.30970 
 
 
 
 

0.000013 
 
 
 

0.511840 
 
 
 

QE(-3) -9.79E-05 1.84E-05 
-

5.320686 
0.0000 
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C 0.052067 0.005642 9.228780 0.0000 32.46227 
 
 
 
 
 
 

85.17147 
 
 
 
 

0.000005 
 
 
 
 
 

0.555269 
 
 
 
 
 
 

0.766127 
 
 
 
 

QE(-4) -0.000103 1.81E-05 
-

5.697567 
0.0000 

C 0.052012 0.005572 9.333813 0.0000 34.24951 
 
 
 
 
 

0.000004 
 
 
 
 
 

0.578056 
 
 
 
 
 

QE(-5) -0.000106 1.81E-05 
-

5.852308 
0.0000 

C 0.052909 0.005285 10.01181 0.0000 41.52324 
 
 
 
 
 

0.000001 
 
 
 
 
 

0.633718 
 
 
 
 
 

QE(-6) -0.000112 1.74E-05 
-

6.443853 
0.0000 

C 0.054668 0.004619 11.83638 0.0000 62.19957 
 
 
 
 
 

0.000000 
 
 
 
 
 

0.730046 
 
 
 
 
 

QE(-7) -0.000122 1.54E-05 
-

7.886670 
0.0000 
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C 0.054935 0.003944 13.92971 0.0000 
90.49103 

 
 
 
 
 

0.000000 
 
 
 
 
 
 

0.804429 
 
 
 
 
 

QE(-8) -0.000127 1.33E-05 
-

9.512677 
0.0000 

C 0.053923 0.003339 16.14827 0.0000 125.7292 
 
 
 
 
 

0.000000 
 
 
 
 
 

0.856879 
 
 
 
 
 

QE(-9) -0.000129 1.15E-05 
-

11.21290 
0.0000 

C 0.051606 0.002861 18.04025 0.0000 159.8175 
 
 
 
 
 

0.000000 
 
 
 
 
 

0.888776 
 
 
 
 
 

QE(-

10) 
-0.000126 9.96E-06 

-

12.64190 
0.0000 

C 0.043900 0.003262 13.45782 0.0000 82.79538 
 
 
 
 
 

0.000000 
 
 
 
 
 

0.813351 
 
 
 
 
 

QE(-

11) 
-0.000105 1.16E-05 

-

9.099197 
0.0000 

C 0.036999 0.004122 8.976989 0.0000 32.99799 
 
 
 
 
 
 

0.000019 
 
 
 
 
 
 

0.647045 
 
 
 
 
 
 

QE(-

12) 
-8.59E-05 1.50E-05 

-

5.744388 
0.0000 
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C 0.030529 0.004987 6.122111 0.0000 12.82145 

 
 
 
 
 
 

0.002303 
 
 
 
 
 
 

0.429940 
 
 
 
 
 
 

QE(-

13) 
-6.64E-05 1.86E-05 

-

3.580705 
0.0023 

C 0.027829 0.005543 5.020152 0.0001 7.872190 
 
 
 
 
 
 
 

0.012690 
 
 
 
 
 
 
 

0.329764 
 
 
 
 
 
 
 

QE(-

14) 
-5.96E-05 2.12E-05 

-

2.805742 
0.0127 

C 0.026848 0.005884 4.563160 0.0004 6.531796 
 
 
 
 
 
 
 

0.021947 
 
 
 
 
 
 
 

0.303356 
 
 
 
 
 
 
 

QE(-

15) 
-5.97E-05 2.34E-05 

-

2.555738 
0.0219 

 (Eviews. 7املصدر: تصميم الباحث ابالعتماد على نتائج برنمج )
معدل   يف الكمي للتيسري معنوي تأثري يوجد ال) الخامسة الفرعية الفرضية اختبار .1

 (.البطالة
ث اخذ ابالرتفاع   %4حوايل    2004( يبني معدل البطالة الذي كان يف عام  3العمود السابع يف جدول )

يف عام  %4.8ث اخذ ابالخنفاض اىل ان اصبح  2011يف هناية عام  %8.4اىل  التدرجيي اىل ان وصل
دة سنوات من  الكاملة غري انُه مل يتحقق اال بعد ع وهذا املعدل هو قريب من مستوى العمالة 2016

 (.5ي كما كما هو واضح يف الشكل ) التيسري الكم
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  عالقة  ان  ونالحظ ،ومعدل البطالة  الكمي التيسري بني واالحندار االرتباط عالقة( 8) اجلدول ويبني 
اعلى   وان ((F)  واختبار(  t)   الختبار(  p- value)   لقيمة  وفقاً   معنوية  داللة  ذات  سالبة وهي  كانت  االرتباط

(. 0.866517)التيسري الكمي أبحد عشر فصل حيث بلغ معامل التحديد  دما يتباطأارتباط يتحقق عن
 رضية البديلة.لذلك سوف نرفض فرضية العدم ونقبل الف

 

 ( يبني العالقة بني التيسري الكمي ومعدل البطالة. 5شكل ) 
 الذي الزمين التباطأ اخذ مع ومعدل البطالة  الكمي التيسري بني واالحندار االرتباط (عالقة8جدول ) 

 معنوايً   اً ارتباط  اعلى حيقق
Variable 

& Lag 
Coefficient 

Std. 

Error 

t-

Statistic 
Prob. F-statistic 

Prob(F-

statistic) 
𝑹𝟐 

C 0.089497 0.005456 16.40240 0.0000 
13.88590 

 

 

0.00 836 

 

 

0.323787 

 

 

 
QE -6.33E-05 

1.70E-

05 

-

3.726379 
0.0008 

C 0.093219 0.005227 17.83292 0.0000 
22.97923 

 

 

0.000045 

 

 

0. 42085 

 

 

 
QE(-1) -7.80E-05 

1.63E-

05 

-

4.793665 
0.0000 

C 0.093979 0.005117 18.36462 0.0000 26.19161 0.000020 0.483315 

0
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QE(-2) -8.24E-05 
1.61E-

05 

-

5.117774 
0.0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C 0.094878 0.004925 19.26558 0.0000 31.18295 

 

 

 

0.000006 

 

  

0.535947 

 

 

 
QE(-3) -8.74E-05 

1.57E-

05 

-

5.584169 
0.0000 

C 0.095814 0.004679 20.47754 0.0000 38.08890 

 

 

 

 

85.17147 

 

 

 

 

0.000002 

 

 

0.594314 

 

 

 

 

0.766127 

 

 

 

 

QE(-4) -9.28E-05 
1.50E-

05 

-

6.171620 
0.0000 

C 0.096031 0.004497 21.35437 0.0000 43.31560 

 

 

 

0.000001 

 

 

0.634051 

 

 

 
QE(-5) -9.63E-05 

1.46E-

05 

-

6.581458 
0.0000 

C 0.096463 0.004237 22.76882 0.0000 51.97756 

 

 

 

0.000000 

 

 

0.684117 

 

 

 
QE(-6) -0.000101 

1.40E-

05 

-

7.209547 
0.0000 

C 0.097085 0.003843 25.26350 0.0000 68.05642 

 

 

 

0.000000 

 

 

0.747409 

 

 

 
QE(-7) -0.000106 

1.28E-

05 

-

8.249631 
0.0000 

C 0.097076 0.003538 27.43551 0.0000 83.18554 0.000000 0.790846 
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QE(-8) -0.000109 
1.20E-

05 

-

9.120611 
0.0000 

 

 

 

 

 

 
C 0.097226 0.003126 31.10567 0.0000 111.5520 

 

 

 

0.000000 

0.841572 

 

 

 
QE(-9) -0.000113 

1.07E-

05 

-

10.56182 
0.0000 

C 0.096862 0.002715 35.67463 0.0000 150.5263 

 

 

 

0.000000 

0.882716 

 

 

 

QE(-

10) 
-0.000116 

9.46E-

06 

-

12.26892 
0.0000 

C 0.094723 0.002877 32.92342 0.0000 123.3403 

 

 

 

0.000000 

0.866517 

 

 

 

QE(-

11) 
-0.000113 

1.02E-

05 

-

11.10587 
0.0000 

C 0.091641 0.003277 27.96437 0.0000 82.17849 

 

 

 

0.000000 

0.820321 

 

 

 

QE(-

12) 
-0.000108 

1.19E-

05 

-

9.065235 
0.0000 

C 0.088659 0.003673 24.13861 0.0000 56.25502 

 

 

 

0.000001 

 

 

0.767934 

 

 

 

QE(-

13) 
-0.000102 

1.37E-

05 

-

7.500335 
0.0000 

 (Eviews. 7ئج برنمج )املصدر: تصميم الباحث ابالعتماد على نتا
سعر صرف الباوند  يف  الكمي للتيسري  معنوي أتثري  يوجد ال)  السادسة الفرعية  الفرضية اختبار

 (. مقابل الدوالر
( يبني سعر صرف الباوند مقابل الدوالر ونالحظ ان سعر صرف الباوند 3العمود الثامن يف جدول )

حيث بلغ  2007وبقي ضمن هذا املستوى اىل ان شهد ارتفاعاً يف عام  1.8كان حوايل   2004يف عام 
 2009ث اخنفض بشكل مستمر حىت بلغ يف الربع االول لعام  2.04عند  اً هناية العام مستوى قياسي يف 

خالل  بعد ذلك وتزامنًا مع التيسري الكمي يف الوالايت املتحدة ارتفع بشكل كبري و  1.39عند مستوى 
املتحد كما هو بسبب اهناء التيسري الكمي يف الوالايت  2014واخنفض يف هناية عام  1.65فصلني اىل 
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بسبب خروج  2016( وظل ضمن هذا املستوى حىت شهد اخنفاضاً كبريًا يف عام 6واضح يف الشكل ) 
 .2016يف هناية  1.22بريطانيا من االحتاد االوريب وبسبب استمرار التيسري الكمي يف بريطانيا حيث بلغ 

  عالقة   ان   ر صرف الباوند،ونالحظوسع  الكمي  التيسري  بني  واالحندار  االرتباط   عالقة(  9)   اجلدول  ويبني 
دما  عن( F) واختبار( t) الختبار( p- value) لقيمة وفقاً  معنوية داللة ذات سالبة وهي كانت  االرتباط

. لذلك سوف نرفض ( 0.554194التحديد )فصل حيث بلغ معامل التيسري الكمي أبربعة عشر  يتباطأ
 فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة.

 

 يبني العالقة بني التيسري الكمي يف الوالايت املتحدة ومعدل صرف الباوند مقابل الدوالر.(  6شكل ) 
 اخذ مع وسعر صرف الباوند مقابل الدوالر الكمي التيسري بني واالحندار االرتباط (عالقة9جدول )

 معنوي  ارتباط اعلى حيقق الذي الزمين اطأالتب
Variable 

& Lag 
Coefficient Std. Error 

t-

Statistic 
Prob. F-statistic 

Prob(F-

statistic) 
𝑹𝟐 

C 1.582085 0.052679 30.03242 0.0000 0.379922 
 
 
 
 

0.542453 
 
 
 
 

0.012931 
 
 
 
 

QE -0.000101 0.000164 
-

0.616379 
0.5425 

C 1.657810 0.055375 29.93775 0.0000 4.535746 
 
 

0.041806 
 
 

0.135251 
 
 QE(-1) -0.000367 0.000172 

-

2.129729 
0.0418 

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

QE EX
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C 1.655934 0.056585 29.26432 0.0000 4.340072 
 
 
 
 
 

0.046474 
 
 
 
 

0.134201 
 
 
 
 

QE(-2) -0.000371 0.000178 
-

2.083284 
0.0465 

C 1.630120 0.058246 27.98671 0.0000 2.650659 
 
 
 
 
 

0.115122 
 
 
 
  

0.089396 
 
 
 
 

QE(-3) -0.000301 0.000185 
-

1.628084 
0.1151 

C 1.599773 0.060159 26.59226 0.0000 0.278486 
 
 
 
 
 

85.17147 
 
 
 
 

1.225163 
 
 
 
 

0.045001 
 
 
 
 
 

0.766127 
 
 
 
 

QE(-4) -0.000214 0.000193 
-

1.106871 
0.2785 

C 1.609891 0.061266 26.27721 0.0000 1.545243 
 
 
 
 

0.225372 
 
 
 
 

0.058212 
 
 
 
 

QE(-5) -0.000248 0.000199 
-

1.243078 
0.2254 

C 1.634200 0.061303 26.65777 0.0000 2.660950 0.115894 0.099807 
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QE(-6) -0.000330 0.000202 
-

1.631242 
0.1159 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

C 1.656511 0.061127 27.09933 0.0000 4.128704 
 
 
 
 

0.053869 
 
 
 
 

0.152189 
 
 
 
 

QE(-7) -0.000414 0.000204 
-

2.031921 
0.0539 

C 1.683140 0.059815 28.13916 0.0000 6.644260 
 
 
 
 

0.017174 
 
 
 
 

0.231958 
 
 
 
 

QE(-8) -0.000521 0.000202 
-

2.577646 
0.0172 

C 1.695953 0.058692 28.89589 0.0000 8.581753 
 
 
 
 

0.008011 
 
 
 
 

0.290103 
 
 
 
 

QE(-9) -0.000590 0.000201 
-

2.929463 
0.0080 

C 1.698727 0.057851 29.36362 0.0000 9.724347 
 
 
 
 

0.005414 
 
 
 
 

0.327151 
 
 
 
 

QE(-10) -0.000628 0.000202 
-

3.118389 
0.0054 

C 1.704640 0.057781 29.50158 0.0000 
10.90088 

 
 
 

0.003751 
 
 
 
 
 

0.364567 
 
 
 
 
 

QE(-11) -0.000677 0.000205 
-

3.301649 
0.0038 

C 1.721667 0.056464 30.49159 0.0000 14.01374 0.001487 0.437741 
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QE(-12) -0.000767 0.000205 
-

3.743493 
0.0015 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

C 1.731957 0.056358 30.73122 0.0000 15.98389 
 
 
 
 

0.000931 
 
 
 

0.484597 
 
 
 
 

QE(-13) -0.000838 0.000210 
-

3.997986 
0.0009 

C 1.758796 0.052453 33.53113 0.0000 23.71633 
 
 
 
 
 

0.000170 
 
 
 
 
 

0.597143 
 
 
 
 
 

QE(-14) -0.000979 0.000201 
-

4.869942 
0.0002 

C 1.745933 0.057460 30.38496 0.0000 
18.64693 

 
 
 
 
 

0.000609 
 
 
 
 

0.554194 
 
 
 
 
 
 

QE(-15) -0.000985 0.000228 
-

4.318209 
0.0006 

C 1.720316 0.067994 25.30105 0.0000 11.10483 
 
 
 
 
 
 

0.004934 
 
 
 
 
 

0.442338 
 
 
 
 
 
 

QE(-

16) 
-

0.000939 
0.000282 

-

3.332392 
0.0049 

 على الفائدة يف معدل  الكمي للتيسري  معنوي أتثري  يوجد ال)  السابعة الفرعية الفرضية اختبار
 (سنوات 10 ألجل  السندات 
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( يبني معدالت الفائدة على السندات احلكومية اليت آجاهلا عشر سنوات 3العمود التاسع يف جدول ) 
حيث بدأ املعدل ابالخنفاض   2008اىل هناية عام    2004من    %5ونالحظ ان معدل الفائدة كان حوايل  

حوايل نصف نقطة مئوية، ومن   2016واستمر االخنفاض اىل ان اصبح املعدل يف الفصل الثالث من عام  
( ميكن ان نرى ان التيسري الكمي كان لًه أثر واضح يف ختفيض معدل الفائدة  7خالل مالحظة الشكل ) 

ة العكسية بني التيسري الكمي ومعدل الفائدة طويلة االمد بشكل واضح وان قحيث يظهر لنا الشكل العال
 ختفيض معدل الفائدة الطويلة هو احد االهداف االساسية للتيسري الكمي.

 ان  وسعر صرف الباوند،ونالحظ الكمي التيسري بني واالحندار االرتباط عالقة( 10) اجلدول ويبني 
( F) واختبار( t) الختبار( p- value) لقيمة  وفقاً  معنوية داللة تذا سالبة وهي كانت  االرتباط عالقة

نرفض  (. لذلك سوف0.582605التيسري الكمي بفصل واحد حيث بلغ معامل التحديد ) عنما يتباطأ
 فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة.

 

 نواتآجاهلا عشر س  احلكومية اليت( يبني العالقة بني التيسري الكمي والفائدة على السندات  7شكل ) 
 10ومعدل الفائدة على السندات ألجل  الكمي التيسري بني واالحندار االرتباط (عالقة10جدول ) 

 معنوايً  اً ارتباط  اعلى حيقق الذي الزمين التباطأ اخذ مع سنوات
Variabl

e & Lag 

Coefficien

t 

Std. 

Error 

t-

Statistic 
Prob. F-statistic 

Prob(F-

statistic ) 𝑅2 

C 0.043480 
0.00319

8 

13.5974

6 

0.000

0 37.52282 

 

 

0.000001 

 

 

0.564059 
 
 QE -6.10E-05 9.95E-06 

-

6.12558

7 

0.000

0 

C 0.043565 
0.00318

1 

13.6962

8 

0.000

0 
40.47862 0.000001 0.582605 

0
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QE(-1) -6.30E-05 9.90E-06 

-

6.36228

1 

0.000

0 

 

 

 

 
 
 

C 0.041153 
0.00338

2 

12.1693

8 

0.000

0 28.96378 

 

 

0.000010 
 
 

0.508460 
 
 QE(-2) -5.73E-05 1.06E-05 

-

5.38180

0 

0.000

0 

C 0.039022 
0.00352

1 

11.0837

8 

0.000

0 21.80585 
 
 

0.00007
4 
 
  

0.446788 
 
 QE(-3) -5.23E-05 1.12E-05 
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 (Eviews. 7املصدر: تصميم الباحث ابالعتماد على نتائج برنمج )
 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات اواًل: 
 توصلت الدراسة اىل جمموعة من االستنتاجات وكما أييت:

السياسة النقدية من خالل آلية السوق املفتوح، غري تقليدية تستخدمها  التيسري الكمي هو اداة نَّ إ .1
وخيتلف التيسري الكمي عن عمليات السوق املفتوح التقليدية يف جمموعة االمور هي اواًل: يركز التيسري 

ح. اثنياً: خيتلف الكمي على شراء السندات طويلة االمد وليس القصرية كما يف عملية السوق املفتو 
وق املفتوح التقليدية يف ان مشرتايت السندات الطويلة االمد ال ري الكمي عن عمليات السالتيس

تقتصر على السندات احلكومية وامنا متتد اىل سندات الرهن العقاري وسندات الشركات. اثلثاً: خيتلف 
لكمي ت السندات يف التيسري االتيسري الكمي عن عمليات السوق املفتوح التقليدية يف ان مشرتاي 

جداً قياساً بعمليات السوق املفتوح التقليدية. رابعاً: اهلدف االساسي من التيسري   تكون بكميات كبرية
ة االمد، وزايدة سيولة سوق االصول على عكس عمليات لالكمي هو ختفيض معدل الفائدة طوي

: ان استخدام ئدة قصرية االمد. خامساً السوق املفتوح التقليدية اليت هتدف اىل ختفيض معدل الفا
الكمي يتطلب من البنك املركزي االحتفاظ ابلسندات ملدة طويلة ليكون لُه أتثري فعال يف التيسري 

 السوق، على عكس عمليات السوق املفتوح حيث السندات املشرتات هي بطبيعتها قصرية االمد.
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و موجبة مقاربة ملستوايت الناتج احمللي اىل مستوايت منكان هناك أتثري التيسري الكمي يف زايدة منو  .2
وعام   2008قبل االزمة املالية العاملية بعدما شهد الناتج احمللي االمجايل معدالت منو سالبة يف عام  ملا  

2009. 
اذ ادى اىل زايدة معدالت   2كانت هناك عالقة ارتباط موجبة معنوية بني التيسري الكمي وعرض النقد .3

 .2010وعام  2009يف عام  زمة املالية بعدما شهد اخنفاض ستوايت املقاربة ملا قبل االالنمو ابمل 
( حيث ارتفع املؤشر بشكل كبري FTSEكان هناك أتثري مباشر للتيسري الكمي على مؤشر االسهم ) .4

 .2016مع بدء العمل ابلتيسري الكمي واستمر االجتاه صعودي حىت هناية عام 
ان أتثري م اىل املستوى املستهدف. رغم للتيسري الكمي على رفع التضخ مل يكن هناك أتثري واضح  .5

وكانت العالقة عكسية ذات داللة معنوية حيث ادى   اً التيسري الكمي على معدل البطالة كان واضح
شابه ملا حدث م. وهذ االمر  %4اىل حوايل    %9التيسري الكمي اىل اخنفاض معدل البطالة من حوايل  

اخنفاض سعر  يف عدم ارتفاع معدل التضخم هوحدة لذلك من املؤكد ان السبب يف الوالايت املت
 الطاقة وخاصة اسعار النفط.

يف املتوسط وقد يكون  ظل الباوند حمافظًا على قيمته 2014اىل عام  2009اثناء املدة من عام  .6
يسري الكمي يف السبب هو حالة التوازن الناجتة عن التيسري الكمي يف الوالايت املتحدة مقابل الت

اخنفضت قيمة الباوند الربيطاين بشكل كبري  2016م وحىت هناية عا 2014هناية عام بريطانيا. ومن 
لسببني االول: انتهاء التيسري الكمي يف الوالايت املتحدة الذي ادى اىل زايدة قيمة الدوالر بشكل  

 .2016كبري.اثنياً: خروج بريطانيا من االحتاد االوريب يف منتصف عام 
سنوات بشكل كبري اذ كان   10سندات ألجل  فاض معدل الفائدة على الادى التيسري الكمي اىل اخن .7

،علماً ان احد االهداف %1حويل  2016واصبح يف عام  %4حوايل  2008معدل الفائدة يف عام 
ختفيض معدل الفائدة طويلة االمد من اجل حتفيز  وة لوراء استخدام التيسري الكمي هاالساسي

 ستثمار واالستهالك.اال
 التوصياتثانيًا: 

ليه من نتائج واستنتاجات ومن أجل االستفادة من هذه الدراسة ميكن امن خالل الدراسة وما توصلت  
 ان نبني جمموعة من التوصيات كما يلي:

التيسري الكمي يعكس حالة متقدمة يف النظم الرأمسالية، وقد يكون من الصعب تطبيق التيسري الكمي  .1
، لذلك نوصي الباحثني يف البلدان تلزمات الضرورية لنجاحهتوفر املس  لبلدان الناشئة والنامية لعدميف ا

الناشئة والنامية ان يبحثوا عن ادوات جديدة غري تقليدية ميكن ان تنجح يف هذه البلدان اذا ما  
 واجهت ازمة مالية. 

هم اطالع مستمر على الدراسات نوصي البنك املركزي العراقي ومجهور املستثمرين أبن يكون لدي .2
ابلسياسة النقدية يف الدول املتقدمة والصني وذلك الن السياسة النقدية    واالخبار والتحليالت املتعلقة

يف تلك الدول هلا أتثري كبري على االقتصاد العاملي وابخلصوص قيمة الدوالر مقابل العمالت وهذا ما 
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ن واملواد اخلام تسعر نامية الن مجيع السلع واملعاد ينعكس بشكل مباشر على اقتصادايت الدول ال 
 ر.ابلدوال

التيسري الكمي من املواضيع املهمة واحلديثة اليت اهتمت هبا املؤسسات االكادميية واالعالم االقتصادي  .3
عربية يف هذا املوضع تكاد ال تذكر لذلك نوصي املؤسسات اليف املقابل الدراسات    الغريب بشكل كبري،

 م هبذا املوضوع من خالل الدراسات والبحوث يف املستقبل.  االكادميية املختصة والباحثني ابالهتما 
من أهم معايري سالمة االقتصاد وجود منو متوازن يف الناتج احمللي االمجايل، ومعدل تضخم سنوي  .4

اض التضخم اىل مستوايت الصفر او املستوايت السالبة سوف يؤدي ، وذلك الن اخنف%2قريب من  
 ا يؤدي اىل مزيد من الركود.اىل احتفاظ الناس ابألموال وهو م
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المخاطر االئتمانية وأثرها على السيولة المصرفية دراسة تطبيقية بين 

 اإلسالمي والتجارة العراقيمصرفي الوطني 

Insurance risks and its effect on the banking Liquidity: 

An applied Study between the banks of Islamic National 

and Iraqi Trade 
 (1) ضام.م مصطفى سالم عبد الر

Assist. Lect. Mustafa S. Abdul-Ridha        

 المستخلص

الورقة اىل تسليط الضوء على اهم املخاطر اليت تتعرض هلا املصارف االسالمية والتجارية  هتدف هذه 
والناجتة من عمليات منح االئتمان املصريف وهي املخاطر االئتمانية واالاثر الناجتة عنها وابألخص ما يتعلق  

رفني ومها املصرف الوطين يولة املصرفية من خالل قياس وحتليل املخاطر االئتمانية، اذ مت اختيار مصابلس
اإلسالمي ومصرف التجارة العراقي ومت استخدام املؤشرات اخلاصة ابملخاطر االئتمانية والسيولة املصرفية،  

جراء املخاطر االئتمانية وااثرها    منن  املشاكل اليت يعاين منها املصرفا  اذ تكمن مشكلة البحث يف بيان اهم
وبيان األثر من   F,P-valueعلى السيولة املصرفية، مت حتليل هذه املؤشرات واختبارها بواسطة اختباري 

  معنوايً  اً وتوصل البحث اىل ان هناك أتثري  ANOVAابستخدام حتليل التباين  R2خالل معامل التحديد 
املصرفية ولكال املصرفني ولكن بدرجات متفاوتة، واليت على  لةيو ملؤشرات املخاطر االئتمانية على الس

أساسها مت قبول الفرضية البديلة، وكذلك توصلت الورقة اىل توصيات أمهها االهتمام العايل يف تكوين  

 
 .جامعة الفرات األوسط التقنية/ املعهد التقين املسيب -1
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املخصصات اليت متكن املصارف من السيطرة على املخاطر يف حالة حصوهلا فضال عن السعي اىل إجياد  
 درة على امتصاص السيولة النقدية مبا حيقق للمصرف حتقيق اعلى املكاسب.قاة منافذ استثماري

Abstract  
The aim of this paper is to highlight the most important risks facing Islamic 

and commercial banks resulting from the granting of bank credit, which is 
the credit risk and the resulting effects, especially with regard to bank 
liquidity through the measurement and analysis of credit risk, Two banks 
were selected the National Islamic Bank and the Trade Bank Iraqi the 
indicators of credit risk and bank liquidity were used, The problem of the 
research lies in the statement of the most important problems facing the two 
banks due to credit risks and their effects on bank liquidity, these indicators 
were analyzed and then tested by a test F, P-Value and impact statement 
by the coefficient of determination R2 using analysis of variance (ANOVA) 
The research concluded that there is a significant effect of credit risk 
indicators on liquidity and on which was accept the alternative hypothesis, 
The paper also reached the recommendations of the most important interest 
in the formation of allocations that enable banks to control the risks in the 
event of acquisition as well as seek to find investment outlets able to absorb 
liquidity, which will achieve the bank to achieve the highest gains. 

 ةالمقدم

يعد القطاع املصريف العراقي مبؤسساته املالية املختلفة سواء كانت التجارية ام االسالمية أحد القطاعات 
املهمة يف االقتصاد الوطين اهلادفة اىل دفع عجلة االستثمار اىل االمام من خالل قدرهتا على لعب دور 

مالية يف جماالت اقتصادية  متتلكه من موارد  لسعي اىل توظيف ماالوساطة املالية بني اجلهات املختلفة وا
واستثمارية خمتلفة ابلشكل الذي حيقق اهدافها التنموية واالقتصادية، اذ يشكل االئتمان املصريف الركيزة 
الثانية واالساسية ألعمال املصارف، وابلتايل فان منح االئتمان املصريف عادة ينجم عنه التعرض اىل خمتلف 

ليت ال تزال تشكل اهلم األكرب لدى املصارف يف حماولة لتخفيفها والتخلص  خاطر االئتمانية ااملخاطر وامها امل
منها ملا هلا من ااثر سلبية تنعكس على أداء املصارف وابألخص يف جمال السيولة النقدية املستخدمة يف 

هلا  مانية اليت تتعرض على املخاطر االئتاالعمال املصرفية، وقد جاء هذا البحث يف حماولة لتسليط الضوء 
املصارف اإلسالمية والتجارية العراقية وقياسها وحتليلها وبيان االاثر السلبية اليت ترتكها على مستوى السيولة  
من خالل توضيح األثر بني املخاطر والسيولة املصرفية، اذ ان جناح املصارف يعتمد ابلدرجة األساس على 

صريف من خالل استخدام مجلة من اإلجراءات تصاحب اداءها امل  جتنب املخاطر اليتقدرهتا يف التحوط و 
اليت تكفل هلا اخلفيف من االاثر السلبية للمخاطر االئتمانية، وقد قسم هذا البحث اىل حماور األول منهجية  

واألخري هو البحث واحملور الثاين اجلانب النظري واحملور الثالث اجلانب التحليلي والرابع االحصائي 
 تاجات والتوصيات.االستن
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 منهجية البحث  /المحور األول

 اوال / مشكلة البحث 
مجلة من الصعوابت الداخلية واخلارجية اليت تعكس   سواء  والتجارية على حدٍ   تواجه املصارف اإلسالمية 

ارف مما جيعل املصوخصوصا ما يتعلق ابلسيولة املصرفية املستخدمة يف اجملاالت االئتمانية  بظالهلا على االداء  
فاستقرار االوضاع االقتصادية والسياسية ووجود  ، خمتلف املخاطر ومن امهها املخاطر االئتمانيةعرضة اىل 
لثقة املتبادلة بني طريف االقرتاض يعد عامال مهما يف ختفيف املخاطر االئتمانية اليت ميكن ان درجة من ا

وهو هل ان االرتفاع واالخنفاض االيت    كن صياغة مشكلة البحث ابلتساؤليتعرض هلا املصرف، ومن هنا مي
 اإلسالمية والتجارية؟فية للمصارف احلاصل يف مؤشرات املخاطر االئتمانية يؤثر على حجم السيولة املصر 

 ثانيا / اهمية البحث 
نظرا للدور الكبري الذي تلعبه املصارف اإلسالمية يف اقتصادايت البلدان من خالل توظيف ما متتلكه 

ية وخارجية على شكل ائتمان مصريف يدعم خمتلف االنشطة االقتصادية وانعكاسه على حتقيق  من موارد ذات
صارف اليت تزاوهلا امل وامهها االئتمان املصريف من اكرب االنشطة املصرفية  اذ يعدالنمو االقتصادي للبلد، 

ليت ال تزال تشكل اهلم  اىل خمتلف املخاطر ومن امهها املخاطر االئتمانية ا ةوابلتايل جيعل املصارف عرض
على اولة للتخفيف والتخلص من هذه املخاطر ملا ترتكه من ااثر سلبية االكرب إلدارات املصارف يف حم

مما يعرض املصرف اىل حالة من فقدان  من جراء اخلسائر اليت تنتجها املخاطر االئتمانية  املصرفية السيولة
 .اإلفالسالثقة لدى مجهور الزابئن وابلتايل التعرض اىل 

 ثالثا / اهداف البحث 
 . ف املبحوثةوالتجارية للمصار  . دراسة االاثر النامجة عن املخاطر االئتمانية للمصارف اإلسالمية1
 ابستخدام عدد من املؤشرات للمصارف عينة البحث.  هاوحتليل. قياس املخاطر االئتمانية  2
 االئتمانية. فضل يف مواجهة املخاطر أ. التعرف على أي املصرفني كان 3
 . حتليل العالقة بني مؤشرات املخاطر االئتمانية والسيولة املصرفية للمصارف عينة البحث.4

 رابعا / فرضية البحث 
 ي:اساسية وه فرضية يقوم البحث على 

 إحصائية ملؤشرات املخاطر االئتمانية على السيولة املصرفية.  داللة ذو معنوي أتثري وجود عدم
 اتوأسلوب جمع البيان خامسا / حدود البحث

( ولكال 2015-2011مت االعتماد على التقارير املالية الصادرة من املصارف جلمع البيانت للمدة )
 املصرفني. 

 ( متغريات البحث 1اجلدول رقم )
نسب املخاطر 

 االئتمانية 
نسب السيولة   نوعه املتغري

 املصرفية 
 نوعه املتغري
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 25:  العدد

 معتمد Y1 قديد النالرصي مستقل  X1 القروض / املوجودات 
 معتمد Y2 االحتياطي القانوين مستقل  X2 القروض / حق امللكية 

 معتمد Y3 التوظيف مستقل  X3 القروضاملخصص / 
 الجانب النظري  /المحور الثاني

 خاطر االئتمانية / امل  اوال
دف ا فاهل ونشاطه أدائها على تؤثر واليت املخاطر، من للعديد أنواعها اختالف على البنوك تتعرض

وقبل احلديث عن   (،2:  2012،يقز األسهم واحملافظة عليها )ر  محلة ثروة تعظيم  هو بنك أي  إلدارة األساسي
 اجناز هتدد وأحداث املخاطر االئتمانية البد من االشارة اىل مفهوم املخاطرة، فقد عرفها البعض أبهنا ظواهر

(، وأشار اليها  2: 2009رسالتها )صاحل،  حتقيق إىل  اهلادفة املؤسسة استمرارية على سلبا األهداف وتؤثر
، فمن خالل ما تقدم يتبني ان (2) املردود املستقبلي من االستثمار اخرون أبهنا مقياس عدم التأكد حول 

املخاطرة هي حالة عدم التأكد اليت تتعرض هلا ادارة املصرف نجتة عن حدث قد تتعرض له يف املستقبل 
 احلذر.مما يستدعي توخي الدقة و 

 على حبيث تؤثر ابملؤسسة التشغيل ومناخ االقتصادية يف الظروف التغري بسبب االئتمان  خماطر اذ تنشأ
 اليت والتغريات هبذه الظروف التنبؤ البنك على الصعب من أنه وجند  القرض، خلدمة املتاحة النقدية التدفقات

 على املقرتض قدرة لتقييم بصورة مستقلة ضر ق كل بتحليل تقوم البنوك فإن  السبب املؤسسة فلهذا على تطرأ
وتعد املخاطر االئتمانية من اكرب املخاطر اليت تواجه املصارف اذ تعرف ابهنا عدم قدرة   .(3)القرض رد

 العميل قدرة عدم عن الناجتة املالية اخلسائر اخرون أبهنا ، وعرفها(4) املقرتض على ارجاع اصل القرض وفوائده
وتناوهلا   (6) املال رأس ضياع أبهنا خطر االئتمان  خماطر ، ويشار إىل(5) املقررة املواعيد يف تهابلتزاما على الوفاء

عن تسديد ما اقرتضه من املصرف يف  املدين وهو ختلف او عدم قدرة  هنفس ملعىن اب الكثري من الباحثني 
والناتج عن القرار خماطر االئتمان من سببني داخلي وخارجي فأما السبب الداخلي  أوقد تنش اجل معني.

السداد، بينما  مان يف املصرف مبنح قرض معني مما يؤدي اىل عدم القدرة على اخلاطئ من قبل ادارة االئت
، وهناك عوامل (7)من التغريات اخلارجية االقتصادية والسياسية اليت حتدث يف البلد أالسبب اخلارجي ينش

املقرتض وعدم ئتمانية ومنها عدم االستعالم اجليد عن  متعلقة ابملقرتض ميكن ان تتسبب حبدوث املخاطر اال
متابعة القرض او عدم وجود ادارة جيدة ملشروعه او حتويل التمويل اىل غري الغرض املخصص له 

(. فاملخاطر االئتمانية ال حتدث فقط يف القروض املمنوحة مباشرة اىل املقرتض وإمنا  195: 2016)امحد،
نواعها وكذلك خطاابت الضمان املقدمة  وراق املالية( ومن امثلتها السندات أبحتصل يف ادوات املديونية )اال

 
2- Cecchetti&Schoenholtz,2011:139 

 .5 :2009صحراوي،حرفوش و  -3
4- THONG,2013:10. 

 .2009:25النجار، -5
 .62: 2015، وي وبن حبيباطهر  -6

7  - Muzicek,2010:16 
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، وميكن للمصارف احلد من املخاطر (8)  من قبل املصرف لزابئنه ايضا تشكل خطرا ائتمانيا على املصرف
 يت:ستخدام جمموعة من االساليب وكاآلاالئتمانية اب

كن من قدر مم أكربزابئن اذ حيتاج املصرف اىل من اجل امتام عملية الفحص الدقيق لل الفحص: . 1
 املعلومات حول الزابئن احملتملني حىت يستطيع اختاذ القرار االئتماين السليم.

. املراقبة: بسبب املخاطر االخالقية حيتاج املصرف اىل اجراء مراقبة دورية للزابئن للتأكد من استخدام 2
 (114: 2016وسعيد،  )سعيداالموال يف الغرض املخصص هلا 

قدر من املعلومات عن   أكربد مع الزابئن: وهذا االمر يتيح للمصارف مجع  . العالقات يف االمد البعي3
 زابئنه وبتكلفة منخفضة.

. الضمانت: يعد الضمان من اهم الوسائل اليت تعوض املصرف عن خسائره يف حال ان تعرض اىل 4
 (9)خماطر التخلف عن السداد 

 نية  خاطر االئتما/ تصنيف امل ثانيا
 :ئتمانية وكااليتميكن ان تصنف املخاطر االئتمانية اىل خماطر نكول وخماطر اجلدارة اال

سواء   هِ ته املالية التعاقدية اجتاه دائنمن فشل املدين ابلوفاء ابلتزاما  ةهذه املخاطر   أ. خماطر النكول: تنش1
 ما يتعلق بدفع الفائدة او املبلغ املقرتض.

هذا النوع من املخاطرة بسبب اخنفاض اجلدارة االئتمانية للمقرتض  أانية: ينشدارة االئتم. خماطر اجل2
  (10))املدين( واليت مل يكن للمقرتض تقصري يف ذلك 

 / مؤشرات املخاطرة االئتمانية  ثالثا
 م مع املعلومات املتوفرة  ءالت من مؤشرات املخاطر االئتمانية مبا ي ثالثة مت اختيار  

نسبة تقيس امجايل القروض املمنوحة   وهي Loans-to-assets ratio :ملوجوداتقروض اىل ا. نسبة ال1
ية من امجايل املوجودات وكلما ارتفعت هذه النسبة زادت خماطر واحتمال التعرض اىل عدم ئو كنسبة م
 السداد.

عتماد : تشري هذه النسبة اىل مدى اto-Equity ratio Loans-بة القروض اىل حق امللكية . نس2
ذاتية وتوظيفها يف القروض اذ ان ارتفاعها مؤشر على زايدة املخاطر االئتمانية فضال املصرف على املوارد ال

 .(102: 2016واالسدي،املطريي  )  ةموال مسامهيأعن دور املصرف يف احملافظة على 
 to-Loans-Provision for doubtful. نسبة خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها اىل القروض  3
debts وتشري هذه النسبة اىل قدرة املخصص املكون ملواجهة حاالت عدم السداد من قبل املقرتضني اذ :

امكانية تغطيتها من خالل   ان ارتفاعها مؤشر على ضمان سالمة املصرف من التعرض للمخاطرة بسبب
 (17: 2009املخصص )بلعزوز وعبو،

 
8  - Dan Luy,2010:27. 
9  - Dietrich,2006:11. 
10- Halifu,2011:8. 
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 وأهمتها السيولة املصرفية رابعا/مفهوم  
يولة دورا هاما يف نشاط املؤسسات املالية واحلفاظ عليها يعد من العوامل الرئيسية اليت تضمن  الس  تلعب

كاف من السيولة املصرفية    رضا الزابئن سواء كان املودعني او املقرتضني، وينبغي احلفاظ على مستوى
 االحتفاظ من اهلدف أن  وحيث (11)خصوصا اذا كان املصرف يعمل يف بيئة تتسم بعدم االستقرار 

 دتع السيولة فإن  قصرية، فرتة غضون  يف أو  حالًيا األداء املستحقة االلتزامات مواجهة هو سائلة مبوجودات
 وبني خسائر، وبدون  بسرعة نقدية إىل التحول سهلة  واألصول النقدية بني العالقة عن يعرب اً نسبي اً مفهوم

 استحقاقات ضوء يف إال فرد أي أو مصرف أي سيولة حتديد ميكن ال لذلك هبا، الوفاء املطلوب االلتزامات
(، فقد شبة بعض الكتاب ابن السيولة هي الشراين احليوي الذي يغذي 16: 2009رمحه، )أبو التزاماته

هناك عدة تعاريف . (12)يكون قادرا على االستمرار ومزاولة انشطته بفعالية كاملة املصرف ابلدم حىت 
كة واليت تشري اىل قدرة  منها فقد عرفت على اهنا احد املوجودات اململو  للسيولة املصرفية نستعرض بعضا 

وعرفت كذلك ابهنا قدرة   (13) املصرف على حتويل موجوداته اىل نقود أبقصى سرعة ابقل كلفة ممكنة 
ل  املصرف على متويل الزايدة يف موجوداته ومقابلة احتياجاته املالية املتوقعة وغري املتوقعة أبقصى سرعة وابق

وعرفها اخرون ابهنا القدرة على الوفاء جبميع االلتزامات النقدية عند حلول موعد استحقاقها اذ   (14)كلفة  
.وتعرف جلنة ابزل لألشراف (15) عرب عن درجة الوفاء اباللتزامات النقدية اهنا ليست مبلغا وال نسبة وامنا ت

صرفية يف املؤسسات املصرفية على اهنا القدرة  السيولة امل   2000املصريف يف ورقتها اخلاصة ابلسيولة يف سنة  
جبدوى استمرار  ابلتزاماهتا اليت أتيت نتيجة امر ابلغ األمهية يتمثلعلى متويل الزايدة يف املوجودات والوفاء 

 بدرجات سائل  شكل يف موجوداته من جبزء املصرف احتفاظ ومت تعريفها ابهنا (16)أي مؤسسة مصرفية 
 يتمكن حبيث للزابئن املفتوحة االعتمادات من والسحب الودائع سحب الزايدة يف ملواجهة وذلك متفاوتة

 من متكنه كافية أبموال احتفاظه ممكن مع ربح  أكرب له حيقق مبا ودائعه من استغالل الوقت ذات يف املصرف
( 303:  2013أعمال )امحد، يف ارتباط ذلك عن ينجم أن غري أتخري ومن دون أدىن السحب طلبات مقابلة

ابهنا االحتفاظ مبوجودات نقدية سائلة إضافة اىل موجودات مالية يغلب عليها طابع  وأشار اليها اخرون 
( وعلية فان 121: 2008قدية الفورية او العاجلة )عبد السادة واخرون،السيولة ملواجهة االحتياجات الن

 تدفقاهتا من  كل بكفاءة الوفاء على املالية املؤسسة قدرة على يعتمد السيولة من كاف مستوىاحملافظة على  
 الوضع أو اليومية  عملياهتا يف سواء سلبا ذلك يؤثر أن  دون  وغري املتوقعة املتوقعة  اجلانبية واحتياجاهتا النقدية

 مراعاهتا جيب أبعاد ثالثة للسيولة فأن  ( وعلى هذا االساس112: 2016للمصرف )سعيد وسعيد، املايل 
 تسييله والكلفة املراد املوجود قيمة هبوط احتمالية واملخاطرة أي نقد جود إىلو امل حتويل سرعة أي الوقت وهي
 الثالثة االبعاد هلذه ووفقا (17)نقد إىل التحويل تنفيذ عملية يف توجد قد اليت التضحية املالية  أو  اخلسارة اي

 
11- Jeevara,2014:165. 
12  - 116-Paul and et al,2013:. 
13- Dimitrios,2009:20. 
14  - Kumar& Yadav,2013:2. 
15  - 37- Yan,2013:. 
16  - BCBS,2000:1. 
17  - Howells&Bain, 2000:8. 
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االقرتاض طريق  عن او منها املناسبة الكمية امتالكه خالل من الكافية السيولة ضمان  من املصرف يتمكن
، وهناك سببان رئيسان جيعالن املصارف اكثر من غريها من املؤسسات املالية األخرى (18)وبيع املوجودات

هتتم مبوضوع السيولة األول ان نسبة مطلوابهتا النقدية اىل جمموع مواردها كبرية جدا، والثاين ان قسما كبريا 
تضح ان السيولة  ( يف ضوء ما تقدم ي3: 2015ل )الطائي،من مطلوابهتا يتألف من التزامات قصرية االج 

ابملعىن املصريف هي مدى إمكانية املصرف يف حتقيق أهدافه التنموية واالستثمارية من خالل توفري السيولة  
ان تكون لديه االمكانية يف سد حاجة مودعيه من   هنفساملالية الكافية لتمويل خمتلف املشاريع ويف الوقت 

 كفاءة عالية يف إدارة السيولة من خالل حتقيق عملية  ب املفاجئة، ابلتايل حيتاج املصرف اىلعمليات السح
متوازنة بني حجم األموال السائلة واألموال شبة السائلة ومدى إمكانية املصرف يف االقرتاض من املصارف 

 األخرى عند احلاجة اىل السيولة. 
ري مشتغلة  ن من جانب ان زايدهتا يولد سيولة غديح  ًا ذيوتكمن امهية السيولة يف كوهنا تعد سيف

تنعكس على الرحبية املصرفية واخنفاضها يعرض املصرف اىل ازمة نقص السيولة وابلتايل قد يتعرض اىل 
االفالس كون ان املصارف تستمد قوهتا من مسعتها فمجرد اشاعة نقص السيولة عند املصرف يسبب 

ف أمهية، خاصة للمصار السيولة ذات  دتعو  (19)لتايل االفالسالتعرض اىل عمليات السحب املفاجئ واب
، حيث تكون تدفقات األرصدة النقدية من وإىل املصرف ضخمة  هالي املغري السيما ابملقارنة مع الوحدات 

ابإلضافة إىل صعوبة التوقع أو التنبؤ حبجم وتوقيت انسياب األموال   ابملقارنـة بقاعـدة رأس مـال املصرف
 االعتبار أن اجلزء األكرب من موارد املصـرف يتعرض هلذا االنسيابرج املصرف، مع األخذ يف النقدية خا

وحتتاج املصارف إىل السيولة ملواجهة احتياجات عمالئها إىل األموال، هذا، ويواجـه العمالء احتياجاهتم  
ه أن مثل هذ منها، وحيث للسيولة إما من خالل سحب ودائعهم لدى املصارف أو من خالل االقرتاض

آل منشد ) مستمرة لذا جيب أن تكون املصـارف مسـتعدة دائمـاً ملواجهة مثل هذه املتطلباتاالحتياجات 
( وهناك عدة خصائص للموجودات السائلة اخلاصية االوىل 16:  2009رمحه،  أبو( )19:  2014والصفار،

ئلة قبل اجل تم حتويلها اىل اموال ساان تكون املوجودات السائلة قابلة للتسويق والتحويل وهذا يعين ان ي
استحقاقها ابلسرعة املمكنة وأبقل الكلف اذ ان املوجودات اليت يتم اسرتدادها عند اجل استحقاقها ال 
تعد موجودات سائلة، واما الثانية فهي استقرار اسعار هذه املوجودات فاألوراق املالية قصرية االجل أكثر 

ة وهلا تباين يف االسعار اقل من غريها، واما االجل كون ان اسعار اثبتسيولة من االسهم وغريها طويلة 
الثالثة فتشري اىل نوعية املوجودات السائلة واليت تشري اىل قدرة حامليها على اسرتداد تكلفتها عند اعادة 

 .(20)بيعها 
 خامسا / مؤشرات السيولة  

أهنا تركز على مقياس لسيولة املصرف اذ عد هذه النسبة متشددة كوهنا متثل ت النقدي الرصيد . نسبه1
النقدية املتاحة للوفاء ابلتزاماته قصرية االجل السيولة قياس املركز النقدي للمصرف ممثال مبقدار 
 

18  - Rose, 1999:34. 
19  - Bareikaitė& Kaulienė,2014:65. 
20- Sumaila,2015:26. 
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( وتشري هذه النسبة اىل قدرة املصرف على الوفاء ابلتزاماته املالية املرتتبة عليه والواجبة  56: 2010)مطر، 
النقدية املتوفرة يف الصندوق ولدى البنك املركزي واملصارف االخرى، السيولة  من    الدفع يف مواعيدها احملددة

تفاع هو اشارة اىل وجود سيولة كبرية  وعليه ال ينبغي االفراط يف ارتفاع هذه النسبة او اخنفاضها، اذ أن االر 
االخنفاض  لدى املصرف غري مستغلة وهذا عادة ما يؤثر سلبا يف عوائد املصرف والعكس ابلعكس فان 

 .(21)يدل على تعرض املصرف اىل خماطر السيولة ومشاكل يف التسديد ولكن يقابلها ارتفاع يف العوائد
 

 

 

تودع املصارف أبنواعها املختلفة جزءا من ودائعها لدى البنك املركزي  : نسبه االحتياطي القانوين. 2
به مئوية من الودائع، وعادة هذه االموال وهذا اجلزء يسمى عادة ابالحتياطي القانوين ويكون على شكل نس
( وتشري هذه النسبة اىل قدرة 54:  2007ال حتصل املصارف عليها اي مقابل اال اذا زاد عن ذلك )الصرييف،

واحدة من االدوات  هنفسلوقت ابالبنك على الوفاء ابلتزامات غري االعتيادية )يف حالة االزمات(، ومتثل 
 ( 22) ركزي وتتغري تبعا للظروف االقتصادية.الرقابية التابعة للبنك امل

 

 

تعكس هذه النسبة مدى قدرة املصرف على توظيف االموال املتاحة املتحصلة من التوظيف  نسبه .3
الودائع لتلبية حاجات الزابئن من القروض والسلف، وان ارتفاع هذه النسبة يدلل على قدرة املصرف يف 

ابلتزاماته املالية، وتقاس تدل على اخنفاض قدرته على الوفاء  هذاتلوقت تلبية القروض اجلديدة، اال انه يف ا
 )23(بتطبيق املعادلة اآلتية:

نسبة التوظيف =
القروض 

امجايل الودائع  
 ×100% 

 الجانب التحليلي واالحصائي /المحور الثالث

 مؤشرات املخاطر االئتمانية للمصرف الوطني االسالمي تحليل /  اوال
 (2015-2011الوطين االسالمي للمدة )( مؤشرات املخاطر االئتمانية للمصرف 2اجلدول رقم )

 
21  - Rose,1999: 141. 

 .80: 2011،طالب واملشهداين -22
23- Rose, 1991, 141. 

 البنك املركزي + النقد لدى املصارف األخرى+ النقد الدى  فلدى املصر  لنقدا
 %    100                                                         =   نسبة الرصيد النقدي

 امجايل الودائع

 املركزي البنك لدى النقدي الرصيد
 %100×                               =     القانوين االحتياطي نسبه

 الودائع يلاامج
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املؤشر  2015 2014 2013 2012 2011 املؤشر / السنة 
 العام

القروض 
 %53.92 %64.90 %58.73 %50.61 %52.04 %43.28 املوجودات/

حق /  القروض
 %125.34 %159.14 %115.81 %110.62 %144.08 %97.03 امللكية 

لديون / ص اخمص
 %2.86 %3.53 %3.39 %3.93 %2.12 %1.36 القروض

 املصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على التقارير املالية 
مؤشر القروض اىل املوجودات: يبني هذا املؤشر حجم القروض املصرفية املمنوحة من قبل املصرف   -1

  اً مقياس وهذا مؤشر مهم جدا كونه يعد  )االئتمان النقدي( ونسبتها اىل حجم املوجودات الكلية للمصرف
( نالحظ ان 2لقدرة وكفاءة املصرف يف توظيف موارده املالية يف موارد حتقق له العوائد، فمن اجلدول رقم )

وع املوجودات هي يف السنة االوىل واعلى مؤشر حصل علية  مدىن نسبة وصلت اليها القروض من جما
يف املؤشر مما يعين ان هناك  اً فطفي اً اليت شهدت اخنفاض 2013 املصرف يف السنة االخرية ابستثناء سنة

منوا يف القروض املقدمة من املصرف مبا يتالءم مع االرتفاع احلاصل يف حجم املوجودات وعند املقارنة مع 
كانت اعلى من سابقاهتا، ومن خالل اجلدول اعاله    2015وسنة  2014املتوسط العام جند ان سنة 

قريبا نصف املوجودات وهذه النسبة جيدة من جانب )االئتمان املصريف( قد شكل ت نالحظ ان الفروض
ان املصرف يسعى اىل حتقق رغبات الزابئن يف توفري احتياجاهتم من االئتمان النقدي وكذلك يبني قدرة  

رف املصرف على استثمار االموال يف جماالت خمتلفة فضال عن جعلها اموال غري مستغلة تسبب اعباء للمص
ل النسب اعاله يكون قد حصل على حصة سوقية جيدة ويسعى اىل وابلتايل فان املصرف من خال

استقطاب الزابئن اجلدد فضال عن احملافظة على الزابئن احلالني وهذا االمر واضح من خالل النمو احلاصل  
ع اخلاطر املصاحبة  هو ارتفا املؤشر    اجيايب يف ارتفاع هذالغري اض كما بينا سابقا، واما اجلانب  يف حجم القرو 

ذه القروض اذ ان الزايدة يف منح القروض تعين ان املصرف يتعرض اىل خماطر ائتمانية نجتة عن عدم او هل
ضعف يف قدرة املقرتضني على تسديد مستحقاهتم املالية وهذا االمر جيعل املصرف يف موضع حيمل مزيدا 

قراض هو تشديد سياسة  ح القروض او زايدة معدالت االمن املخاطر وابلتايل يتطلب من املصرف عند من
االئتمان من خالل اخذ الضمانت الكافية اليت حتفظ للمصرف حقوقه من عمليات النكول اليت حتصل، 
وكما بينا سابقا فان املصرف الوطين ركز على االئتمان املصريف دون االستثمار بسبب ان املخاطر احمليطة  

ئتمان فضال عن طول املدة الزمنية لالستثمار، ملصارف االسالمية اكرب من االابالستثمار وفق مفهوم ا
وابلتايل فمن خالل اجلدول اعاله يتضح لنا ان املصرف الوطين االسالمي يتعرض اىل خماطر ائتمانية متزايدة 

املالية  يف جانب السيولة اً وهذا االمر ينعكس ابالثر السليب على املصرف كون ان املخاطر تسبب اخنفاض
العوائد املتحققة من القروض وابلتايل فان على املصرف ان حيقق عملية التوازن بني السيولة   فضال عن

زيد يف منح القروض اىل القطاعات يوالرحبية واألمان حيث يرتبطون بعالقة عكسية فتحقيق الرحبية يتطلب ان  
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لد خماطر )النكول( تنعكس جانب القروض سيو   قابل فان ارتفاعاملخلفة لتحقيق العوائد الكافية، ولكن ابمل 
على سيولة واليت تؤدي اىل اخنفاضها ودرجة االمان يف احملافظة على اموال املودعني واملسامهني وهذه من 

 االمور املعقدة جدا فتحقيق الربح واحملافظة على السيولة واألمان من الصعب ان حتدث.
وض املقدمة من املصرف ونسبتها اىل املؤشر حجم القر  مللكية: يبني هذامؤشر القروض اىل حق ا -2

حقوق املسامهني وهذا املؤشر يبني مدى اعتماد املصرف على موارده الذاتية يف متويل عمليات االقراض 
مقابل اعتماده على االيداع، اذا ان االرتفاع يف هذا املؤشر يدل على ان املصرف اعتمد على راس املال يف 

شر ال يصب يف صاحل املصرف كون ان راس املال هو الدعامة االساسية  االيداع وهذا مؤ   متويل القروض بدل
جهة أي نوع من انواع املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف اىل جانب املخصصات، وابلتايل على املصرف املو 

سالمة اموال   خلارجية مبا يضمنان حيقق عملية توازن وفق ما يرمسه من خطط بني موارده الذاتية واملوارد ا
( يتضح ابن املؤشرات مرتفعة جدا على مدى السنوات 2مهيه وأموال مودعيه، فمن خالل اجلدول رقم )مسا 

خطري جدا،  قدار يساوي حق امللكية وهذا مؤشرٌ اخلمس وابألخص السنة االوىل فقد شكلت القروض م
جدا ابملقارنة مع ما   ةديج   وهذه النسبة  %25  لية تصل اىلحقق املصرف نسبة مالءة ما   2011ففي سنة  

وهي النسبة املثالية مما يعين ان املصرف اما استثمر ما يعادل   %12مطلوب وفق قانون البنك املركزي وهو 
الت خمتلفة واملتبقي من اموال املودعني، او استغل اجلزء االكرب من اموال املودعني امن راس مال يف جم  75%

وهكذا بقية السنوات اذ ان اعلى ما وصل الية   حتياجات السيولة،س ماله ملواجهة اواحتفظ جبزء من را
فمن خالل تقارير مراقب احلساابت الذي يؤكد فيه ان هناك مراحبات  %30املصرف هي نسبة كفاية 

مما يؤشر اىل تعرض املصرف اىل عمليات نكول ملحوظة يف حال    هامل يتم اسرتجاع  2015سريعة يف سنة  
على ادارة امواله سواء   تهفان ذلك يعكس عدم حكمة املصرف وقدر   ملطلوبة وابلتايلسرتجاع االموال اعدم ا

على اقل  2015وسنة  2012الذاتية او اخلارجية بكفاءة جيدة، وأما بقية املؤشرات فقد حصلت سنة 
ر خبطر حدوث نسب من بني مجيع املؤشرات واقل من املؤشر العام، اذن ارتفاع هذه النسبة مؤشر ينذ

 بصورة حمكمة.  هف ما مل يكون املصرف قادر على ادارة خماطر ر ائتمانية للمصر خماط 
مؤشر خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها اىل القروض: وهذا املؤشر هو من اهم املؤشرات اليت  -3

ا يدفع املصرف تبني طبيعة القروض املقدمة اذ ارتفاعه يشري اىل القروض املقدمة مصحوبة مبخاطر نكول مم 
يدل على تشدد السياسة  ه ن كبري ملواجهة املخاطر احملتملة وابلعكس اخنفاض تكوين خمصص ديو اىل

االئتمانية وتوظيف االموال يف موارد غري خطرة بعد اجراء الدراسة الالزمة لطالب القرض، فمن خالل  
وع فعند الرجوع ان املصريف املمناجلدول اعاله يتضح ان هذا املؤشر منخفض جدا جدا قياسا حبجم االئتم

ىل التقارير املالية ومراجعة تقرير مراقب احلساابت فان املصرف مل أيخذ الضمانت الكافية لقاء منحه هذه ا
القروض مما يعين ان املصرف سيتعرض اىل خماطر نكول بسبب عدم اخذ الضمانت الكافية اوال وعدم 

تكوين خمصص رصني جيعل  طر االئتمانية( فنكول حتصل )املخا تكوين املخصص الكايف ملواجهة أي عملية  
أي خسائر قد حتدث فضال عن احملافظة على اموال املودعني واملسامهني، اذ يشري اجلدول   يواجهاملصرف 

اذ يتطلب من املصرف   2011مقابل اقل نسبة يف سنة    2013اعاله اىل ان اعلى نسبة حصلت يف سنة  
 .حيافظ على سالمة االموالوحة ابلشكل الذي حجم القروض املمنتكوين خمصص ديون يتناسب و 
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 مؤشرات املخاطر االئتمانية ملصرف التجارة العراقي تحليل /  ثانيا
 (2015-2011( مؤشرات املخاطر االئتمانية ملصرف التجارة العراقي للمدة )3اجلدول رقم )

املؤشر  2015 2014 2013 2012 2011 املؤشر / السنة 
 العام

القروض / 
 %1.22 %2.19 %1.59 %1.18 %0.79 %0.34 تاملوجودا

حق   / القروض
 %2.02 %3.32 %2.52 %2.01 %1.61 %0.61 ملكية 

خمصص الديون 
 %382.55 %115.86 %139.36 %231.25 %397.11 %1029.16 القروض /

 املصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على التقارير املالية 
خلاصة من املؤشرات املهمة املؤشر ابلنسبة اىل املصارف ا القروض اىل املوجودات: يعد هذا. مؤشر 1

تعكس مدى قدرة املصارف التجارية على توظيف مواردها املالية الذاتية واخلارجية على شكل قروض يف 
صارف التجارية كون متويل املشاريع االستثمارية اذ تعد القروض من اهم االنشطة املصرفية اليت تقوم هبا امل 

دائع وابلتايل فان االخنفاض واالرتفاع يف حجم القروض صارف هي منح القروض وقبول الو ان وظيفة امل
على جناح او فشل املصرف يف سد حاجة زابئنه يف سوق العمل،   اً املمنوحة من قبل املصرف يعد مؤشر 

مدى السنوات اخلمس حمل البحث  على اً ( يتضح لنا ان هذا املؤشر كان منخفض3ومن خالل اجلدول ) 
 2.19اذ شكلت القروض ما نسبته ) 2015وصل الية املصرف يف سنة  وكذلك املؤشر العام اذ اعلى ما

%( قياسا حبجم املوجودات املصرفية فان هذه النسبة منخفضة جدا الن من اهم بنود جانب االستثمار  
، فعند يف جداعلى مدى السنوات اخلمس لكن ضع يف امليزانية هي القروض، ابلرغم من املؤشر شهد منوا

ملصرف التجارة العراقي نالحظ انه ركز بشكل اساسي يف جانب املوجودات على مراجعة التقارير املالية 
جانب االستثمار املايل الذي يتعلق ابلسندات وغريها من االستثمارات املالية طويلة االجل سواء مع اجلانب 

من املوجودات، وهذا االجراء يعد يف صاحل   امروض فقد شكل االستثمار جزءا مهاخلاص واملختلط دون الق
يكون على حساب القروض كون ان املصرف كما بينا وظيفته االساسية منح القروض   ان املصرف لكن ليس  

فسوق العمل حيتاج اىل متويل مصريف بصورة مستمرة لسد حاجة زابئن املصرف، وابلتايل فان اخنفاض 
نية السداد، ابلرغم من ان ر االئتمانية اخلاصة بعدم امكاجينب املصرف التعرض اىل املخاط القروض 

االستثمار ايضا يتعرض اىل خماطر ائتمانية الن اغلب االستثمارات مالية لكن املصرف وضع خمصص  
 اخنفاض االستثمارات مما جيعل نكول القروض منفصل عن خماطر االستثمار.

اع هذا املؤشر بسبب اخنفاض حجم  ظ ارتف( نالح 3لكية: من خالل اجلدول )اىل حق امل  . القروض2
القروض املصرفية لدى مصرف التجارة العراقي ابملقارنة مع حجم حق امللكية على مدى السنوات اخلمس 

يف هذا املؤشر من السنة    اً اذ نالحظ اخنفاض  2015يف سنة    واعالها  2011نسبة يف سنة    اقلاذ حصلت  
لكية هو اقل من حجم االرتفاع االرتفاع احلاصل يف حجم حق املال اىل السنة اخلامسة بسبب ان  االوىل وصو 
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اليت شهدت ارتفاعا ابملقارنة مع املؤشر العام، مما يعين ان املصرف قد وظف   االخرية السنة    ايف القروض عد 
 .سامهني يف االستثمار دون القروضمن اموال امل جزءً 

ينا فان هذا املؤشر مهم جدا يف معرفة . خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها اىل القروض: كما ب3
خصص املعد من قبل املصرف ملواجهة حاالت عدم السداد من قبل املقرتضني ويعد مدى امكانية امل

اصلة  املخصص وفق دراسات من جلان خمتصة يف املصرف وهذه الدراسات تعتمد على معدالت النكول احل
( نالحظ ان خمصص  3خصص، فمن خالل اجلدول )يف االعوام السابقة وعلى اساس ذلك يتم حتديد امل

هو اكرب من حجم القروض   ت اخلمسالديون املشكوك يف حتصيلها املعد من قبل املصرف على مدى السنوا
قروض املقدمة  املمنوحة، اذ حصلت السنة االوىل على اعلى مؤشر اذ بلغ املخصص عشرة اضعاف حجم ال

حني  ( مليار دينار يف 9وض املقدمة من قبل املصرف تقريبا )كانت القر   2015فعلى سبيل املثال يف سنة 
( مليار دينار وهذا االمر غري منطقي اذ ال ميكن ان يكون املخصص اكرب 10.5ان املخصص كان تقريبا )

ن قروض يتعرض اىل خماطر عدم القروض اذ من غري املعقول ان تكون مجيع ما يقدمه املصرف م من
دينة املتأخرة السداد م حبسب رأينا فان املصرف لدية جمموعة من احلساابت املالسداد، وبناء على ما تقد

وابلتايل فان هذا املخصص سيواجه املخاطر االئتمانية اليت حتصل يف القروض وكذلك يف احلساابت املدينة  
اىل نكول من قبل اصحاهبا فان املخصص سيتم استخدامه  اذ ان أي من هذه احلساابت اذا ما تعرضت

 خطرة. عاجلة املوضوع فضال عن ان القروض املقدمة ايضا تكون مل
 ألداء عمل مقارنة بجلميع مؤشرات املخاطرة االئتمانية لكال املصرفني نقوم  التحليل اجراء وأخريا بعد
 السنوات اخلمس  مدىاملصرفني على 

من املصرف االخر  فقد كان اداء املصرف الوطين االسالمي وفق هذا املؤشر افضل  /. املؤشر االول1
ب ارتفاع حجم االقراض املصرفية لديه )االئتمان املصريف( ابملقارنة ابملصرف االخر الذي كان بوذلك بس

صرف عنده مما ادى اىل ان تظهر نسب املؤشر االول للمصرف الوطين اكرب من امل اً اجعرت حجم االقراض م
لرغم من ان مصرف التجارة كان افضل من حيث االخر، وقد بينا ان ارتفاع هذا املؤشر اىل ماذا يؤدي اب 

 جانب االستثمار. 
( يتضح ان مصرف التجارة العراقي حقق نسب اداء اعلى من  2،3من اجلداول ) /. املؤشر الثاين2

مي فارتفاع هذه النسب كان سببه املصرف االخر وهذا ال يعين انه افضل من املصرف الوطين االسال
المي كان ة كما بينا، وابلتايل ابلرغم من ذلك فان املصرف الوطين االساخنفاض القروض ملصرف التجار 

 افضل من االخر لكنه استثمر جزءا من اموال مسامهيه يف جماالت متويل القروض.
من املصرف االخر   أفضلايضا ظهر فيه ان مصرف التجارة العراقي حقق مؤشرات    /. املؤشر الثالث3

ملخاطر املشكوك يف حتصيلها وهذا جيعل املصرف يف مأمن عن امن خالل ارتفاع حجم خمصص الديون 
االئتمانية بعكس املصرف الوطين الذي حقق نسب منخفضة بسبب كرب حجم القروض قياسا ابملخصص  

للمخاطر  ةقبل املصرف الوطين مما جيعله عرضعن عدم كفاية الضمانت املأخوذة من املعد هلا فضال 
 الخر.من املصرف ا أكثراالئتمانية 
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 ثالثا / تحليل مؤشرات السيولة للمصرف الوطني االسالمي
 ( مؤشرات السيولة للمصرف الوطين االسالمي4اجلدول رقم )

 ماملؤشر العا 2015 2014 2013 2012 2011 النسبة 
الرصيد 
 %76.38 %58.95 %83.42 %63.63 %77.08 %98.80 النقدي

االحتياطي 
 %45.32 %44.69 %35.72 %33.09 %59.56 %53.54 القانوين

 %104.63 %122.10 %135.65 %99.79 %85.57 %80.07 التوظيف
 املصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على التقارير املالية 

النقدي: يشري هذا املؤشر اىل حجم األموال اليت حيتفظ هبا املصرف لغرض الوفاء . مؤشر الرصيد 1
والناجتة من السحوابت على الودائع او سد حاجة الزابئن  ابلتزاماته سواء كان على مستوى املودعني 

مية ال تتعامل ابلقروض، فمن ابحلصول على ما حيتاجوه من سلع او موجودات كون ان املصارف اإلسال
واقلها   2011( يتضح ابن هناك تفاوت يف هذا املؤشر اذ حصلت اعلى نسبة يف سنة 4ل اجلدول ) خال

  اً فقد شهدت اخنفاض  2014الودائع يف تنامي مستمر ابستثناء سنة  ابلرغم من ان حجم 2015يف سنة 
قد احتفظ وابلنظر اىل املؤشر العام يتضح ان املصرف  2015يف حجم اإليداع لكنه عاد وارتفع يف سنة 

( من ودائعه على شكل سيولة نقدية مقابل استثمار كامل لراس املال، وابملقارنة  %75مبا يساوي تقريبا )
االخر مصرف التجارة جند ان املصرف الوطين كان افضل يف استثمار السيولة النقدية فقد  مع املصرف

 غم من ارتفاع حجم اإليداع لديه.كانت مؤشراته افضل ألهنا اقل ابلر 
. مؤشر االحتياطي القانوين: يشري هذا املؤشر اىل حجم األرصدة النقدية املودعة من قبل املصرف 2

الوفاء مبتطلبات االحتياطي القانوين وهي نسبة مئوية من الودائع تفرض من قبل    لدى البنك املركزي لغرض
مشاكل يف السيولة، فمن  املودعني يف حال تعرض املصرف اىل البنك املركزي لغرض احملافظة على حقوق 

على اعلى مؤشر وحصلت سنة   2011( يتضح أيضا انه متفاوت حيث حصلت سنة 4خالل اجلدول ) 
نسبة وبسبب هذا التفاوت هو االرتفاع واالخنفاض احلاصل يف حجم األرصدة النقدية   على اقل  2013

الحتياطي املقررة من قبل البنك ع الودائع، ابلرغم من ان نسبة ااملودعة لدى البنك املركزي مقابل ارتفا 
 جممل الودائع.( من %25املركزي العراقي هي )

يداع ومدى اعتماد  القروض ابملقارنة مع حجم اال: يشري هذا املؤشر اىل حجم التوظيفمؤشر . 3
 املصرف على ودائع الزابئن يف متويل القروض اذ تعد الودائع من اهم موارد التمويل اخلارجية، اذ ان ارتفاع 

هذه النسبة ينذر بتعرض املصرف اىل خماطر ائتمانية فضال عن ان اعتماد املصرف على اموال املودعني حيتم 
اذ ان أي نكول يتعرض ،  ا اعلى درجات االمان من خالل اختيار املواطن االستثمارية االمنةعليه ان حيقق هل

املقرتضني يعين نقصان يف السيولة  له املصرف ينعكس على ودائع الزابئن كون ان عدم التسديد من قبل 
يؤثر بشكل اساسي   املالية وابلتايل يؤثر على االيداع ومن جانب اخر فان تعرض املصرف اىل خماطر ائتمانية

على مسعة املصرف يف الوسط املايل وابلتايل ينعكس على اعداد الزابئن سواء كان احلالية او اجلدد وقد 
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بب يف توجه الزابئن يف وقت واحد لسحب ايداعهم مما يعرض كون خسارة بسيطة حتصل للمصرف تست 
  خماطر افالس حمتمله، فمن خالل اجلدولاملصرف اىل خماطر كبرية نجتة عن توفري السيولة مما يعرضه اىل 

نالحظ ان هذا املؤشر مرتفع جدا على مدى السنوات اخلمس وحىت ابملقارنة مع املؤشر العام جند ان   (4)
يشري اىل ان القروض تعادل االيداع وهذا يعين ان املصرف يتعرض اىل خماطر ائتمانية كبرية نجتة عن  ملؤشر  ا

وكما بينا سابقا فان املخصص املكون ملواجهة عجز الديون ليس كافيا فضال   االرتفاع يف عمليات االقراض
ة واستمر النمو  على ادىن نسب 2011 عن ضعف الضمانت املأخوذة من قبل املصرف اذ حصلت سنة

اليت شهدت اخنفاض املؤشر، من هنا يتطلب من املصرف ان حيقق عملية توازن بني ما   2015اىل سنة 
 .يصاحبها من خماطر ونوع الضمان املأخوذ لقاء تقدمي القرض مينح من قروض وما

 رابعا/ تحليل مؤشرات السيولة ملصرف التجارة العراقي
 صرف التجارة العراقي( مؤشرات السيولة مل 5اجلدول رقم )

 اعداد الباحث ابالعتماد على التقارير املالية املصدر من 
على مدى  يف هذا املؤشر اً كبري   اً ( ان هناك ارتفاع5. مؤشر الرصيد النقدي: يتضح من اجلدول ) 1
على اعلى نسبة وذلك بسبب ارتفاع حجم   2015ات اخلمس حمل البحث، فقد حصلت سنة السنو 

وصلت الودائع يف السنة األخرية اىل ما يقارب من   األموال لدى املصرف مقابل اخنفاض حجم الودائع اذ
رية على مدى ، فحجم الودائع متباين بدرجة كب2014( مليار يف سنة 121( مليار عراقي مقابل )90)

السنوات ما أدى اىل ان تتباين نسب هذا املؤشر، فعند املقارنة مع املؤشر العام جند ان حجم األموال  
( مرة وهذا االمر ينعكس على املصرف كون ان وجود سيولة غري مستغلة  1.5ل تقريبا )احملتفظ بيها تعاد

 ن الوفاء هبا.يعين عدم تولد األرابح وابلتايل فان للمصرف التزامات البد م
 خالل السنوات اخلمس وللسبب اً كبري   . مؤشر االحتياطي القانوين: أيضا شهد هذا املؤشر تفاواتً 2

ن كرب حجم األموال املودعة لدى البنك املركزي ابلتايل فان بقاء هذه هو تفاوت الودائع ابلرغم م هنفس
 ح.األموال لدى البنك املركزي دون استثمار يعين عدم توليد األراب

( نالحظ اخنفاض هذا املؤشر بسبب القروض املنخفضة كما  5من خالل اجلدول ). مؤشر التوظيف  3
ابملقارنة   أكربخلمس وذلك كون ان ارتفاع القروض كان بينا اذ شهد هذا املؤشر منوا على مدى السنوات ا

 وض.الستثمار بدال من القر من ودائع زابئنه يف ا  مع ارتفاع حجم الودائع مما يعين ان املصرف قد وظف جزءً 
 اختبار الفرضيات /التحليل االحصائي

 املؤشر العام 2015 2014 2013 2012 2011 النسبة 
الرصيد 
 %144.66 %160.62 %111.18 %198.37 %122.60 %130.56 النقدي

االحتياطي 
 %116.84 %116.43 %99.19 %161.24 %89.89 %117.45 القانوين

 %4.62 %10.06 %5.91 %4.09 %2.06 %0.99 التوظيف
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  (Y2,Y1Y,3) و (1X) تأثريخامسا / تحليل 
( على املتغريين  1Xللمتغري املستقل )  ا( ان هناك أتثري ANOVAاالحصائي )أظهرت نتائج التحليل 

يف  هذاتالوقت  واي يف  ( من خالل معامل التحديد للمصرف الوطين اإلسالمي وكان معنY1Y,3املعتمدين )
( وقد N1N,1=42=( وبدرجة حرية )0.05( عند مستوى معنوية )value-P( و )test-Fضوء اختباري )

عند نفس مستوى املعنوية، وما يؤكد  7.71( اعلى قيمة قياسا ابجلدولية البالغة Fاختبار )سجل وقف 
 املتغري قوة بتأثري سجل قدالوطين  صرفملا ان  تبني اذ( P-valueمعنوية هذا التأثري هو استخدام اختبار )

، يف حني ال التأثري هذا معنوية يعين مما ، 0.05من ادىن كان اذ( Y1Y,3)على املتغريين املعتمدين  املستقل
 (.2Yاملتغري املعتمد ) يف X)1 (املستقل ملتغري  ومعنواي واضحا نرى هناك أتثريا

( Y1Y,2( على املتغريين املعتمدين )1Xا للمتغري املستقل )وكما أظهرت النتائج اإلحصائية ان هناك أتثري 
( F-testيف ضوء اختباري )  هنفسالوقت  من خالل معامل التحديد ملصرف التجارة العراقي وكان معنواي يف  

( F( وقد سجل وقف اختبار )N1N,1=42=( وبدرجة حرية )0.05( عند مستوى معنوية )value-Pو)
معنوية هذا التأثري هو املعنوية، وما يؤكد  عند نفس مستوى 7.71البالغة  اعلى قيمة قياسا ابجلدولية

على املتغريين   املستقل املتغري قوة بتأثري سجل قد التجارة  مصرف ان  تبني اذ( P-valueاستخدام اختبار )
يف ذلك، ( يوضح 6واجلدول رقم ) التأثري هذا معنوية  يعين مما ، 0.05من ادىن او كان اذ( Y1Y,2)املعتمدين 

 (.3Yاملتغري املعتمد ) يف X)1 (املستقل تغريمل  ومعنواي واضحا حني ال نرى هناك أتثريا
املوجودات(   /ؤشر املخاطرة االئتمانية )الفروض ويف ضوء ما تقدم يتضح ان هناك أتثريا قواي ومعنواي للم

ؤشرات الرحبية ابإلجياب على مؤشرات السيولة املصرفية اذ ان تغري مؤشر املخاطر يعكس بتأثريه على م
على املصرفني ان تويل اهتماما كبريا ملؤشر املخاطرة االئتمانية حىت حتقق أفضل سيولة  والسلب، مما يؤكد ان  

ممكنه ابلشكل الذي ميكنها من الوفاء جبميع التزاماهتا وجيعلها قادرة على مواجهة أي حالة اخنفاض يف 
الضعيف  سداد، وبشكل عام فقد تراوح معامل التحديد بنيالسيولة والناتج عن عمليات العجز عن ال

 واملتوسط والقوي
 ( Y2,Y1Y,3( و )1X( حتليل أتثري بني )6اجلدول رقم )

املتغري  املصرف
 املعتمد

 X1املتغري املستقل 
املتغري  املصرف

 املعتمد

 X1املتغري املستقل 
2R 

F-
test 

p-
value 

2R F-test 
p-

value 

الوطين  
 ي االسالم

Y1 0.49 7.82 0.023 
التجارة  
 العراقي 

y1 0.78 28.5 0.001 
Y2 0.19 1.88 0.207 y2 0.72 20.8 0.002 
Y3 0.71 20.35 0.002 y3 0.35 4.35 0.071 

F* حرية وبدرجة 0.05 معنوي مستوى عند اجلدولية (n1=1, n2=4) 7.71تساوي   P 
-Value ** (0.05≥P ) اجلداول  بقية يف كذاهو  .املستوى ذلك عند معنوية 
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  (Y2,Y1Y,3) و (2X) تأثريسادسا/ تحليل  
( على املتغريين  2Xللمتغري املستقل )  اً ( ان هناك أتثري ANOVAأظهرت نتائج التحليل االحصائي )

يف ضوء اختباري   هذاتالوقت  ( من خالل معامل التحديد ولكال املصرفني وكان معنواي يف  Y1Y,2املعتمدين )
(test-F( و )value-P عند )( 1=42=( وبدرجة حرية )0.05مستوى معنوية,N1N  وقد سجل وفق )

، وما يؤكد معنوية هذا هنفس عند مستوى املعنوية  7.71( اعلى قيمة قياسا ابجلدولية البالغة Fاختبار )
على  املستقل املتغري قوة بتأثري سجل قد الوطين املصرف ان  تبني اذ( P-valueالتأثري هو استخدام اختبار )

 ، يف حني ال نرى هناك أتثرياالتأثري هذا معنوية يعين مما0.05  من ادىن كان اذ( Y1Y,2) املتغريين املعتمدين 
(، كما ان معامل التحديد كان قواي ابلنسبة  3Yاملتغري املعتمد ) يف X)2 (املستقل ملتغري ومعنواي واضحا

 للمتغريين املعتمدين ولكال املصرفني.
 ( Y2,Y1Y,3( و )2Xحتليل أتثري بني )( 7اجلدول رقم )

املتغري  املصرف
 املعتمد

 x2 املستقلرياملتغ
املتغري  املصرف

 املعتمد

 x2املتغري املستقل
2R F-test 

p-
value 

2R F-test 
p-

value 

املصرف 
 الوطين

y1 0.62 13.24 0.007 
التجارة 
 العراقي

y1 0.73 22.4 0.001 
y2 0.83 41.11 0.000 y2 0.64 14.46 0.005 
y3 0.18 1.76 0.221 y3 0.23 2.46 0.156 

 (Y2,Y1Y,3) و (3X) تأثريسابعا/ تحليل 
( على املتغريين  3Xللمتغري املستقل )  اً ( ان هناك أتثري ANOVAأظهرت نتائج التحليل االحصائي )

يف  هذاتالوقت  يف  ( من خالل معامل التحديد للمصرف الوطين االسالمي وكان معنواي  Y1Y,2املعتمدين )
( وقد N1N,1=42=( وبدرجة حرية )0.05( عند مستوى معنوية )value-P( و )test-Fضوء اختباري )

، وما يؤكد هنفس عند مستوى املعنوية  7.71( اعلى قيمة قياسا ابجلدولية البالغة Fسجل وفق اختبار )
 املتغري قوة بتأثري سجل قدالوطين  رفاملص ان  تبني اذ( P-valueوية هذا التأثري هو استخدام اختبار )معن

، يف حني ال التأثري هذا معنوية  يعين مما ، 0.05من ادىن كان اذ( Y1Y,2)على املتغريين املعتمدين  املستقل
(، وفيما خيص مصرف التجارة  3Yاملتغري املعتمد ) يف X)3 (املستقل ملتغري ومعنواي واضحا نرى هناك أتثريا

( Y2,Y1Y,3يف املتغريات املعتمدة ) X)3 (املستقل ملتغريومعنواي  واضحا هناك أتثرياال نرى ان  العراقي اذ
 .هنفس عند مستوى املعنوية 

 ( Y2,Y1Y,3( و )3Xحتليل أتثري بني )( 8اجلدول رقم )

املتغري  املصرف
 املعتمد

 x3املتغري املستقل
املتغري  املصرف

 املعتمد

 x3املتغري املستقل

R2 F-test 
p-

value 
R2 

F-
test 

p-
value 

 y1 0.75 20.81 0.001 y1 0.19 1.96 0.199 الوطين  
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التجارة  y2 0.74 22.88 0.001 االسالمي 
 العراقي

y2 0.23 2.46 0.156 
y3 0.21 2.15 0.180 y3 0.26 2.92 0.126 

 االستنتاجات والتوصيات /المحور الرابع

 االستنتاجات
قي مقارنة مع املصرف الوطين تمانية لدى مصرف التجارة العرا. اخنفاض مؤشرات املخاطر االئ1

اإلسالمي بسبب الرتاجع امللحوظ يف حجم االئتمان املصريف لدى مصرف التجارة مقارنة مع املصرف 
 يعين ان املصرف الوطين يكون أكثر عرضة للمخاطر االئتمانية.الوطين اإلسالمي مما 

كون ان االئتمان املقدم ائتمانية أكرب من نظريهتا التجارية   . تعرض املصارف االسالمية اىل خماطر2
التزامات  دمن قبلها يرتكز الغالب على املراحبات اليت يف الغالب مدهتا ال تزيد مدته على السنة اال اهنا تع

 دية. تعاق
. تضخم حجم خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها ابلنسبة ملصرف التجارة العراقي الذي شكل  3

حجم اإلقراض املمنوح مقابل اخنفاضه لدى املصرف الوطين اإلسالمي وابملقابل كانت الضمانت   اضعاف
اىل  طين عرضةصريف مما جعل املصرف الو حلاصل عليها املصرف الوطين ضعيفة مقابل منح االئتمان املا

 املخاطر االئتمانية. 
أداء أفضل ابملقارنة مع  . حقق املصرف الوطين اإلسالمي على مستوى مجيع مؤشرات السيولة4

النقدية يف جماالت خمتلفة على الرغم من كرب حجم اإليداع لديه، املصرف االخر بسبب استثماره للسيولة 
مؤشرات السيولة مرتفعة لديه وهذا يعكس ان هناك على عكس مصرف التجارة العراقي الذي ظهرت 

 يف حجم االئتمان املصريف.  اً اخنفاض
( وللمصرف الوطين Y1Y,3( على املتغريين املعتمدين ) 1Xللمتغري املستقل )  قوايً  اً . ان هناك أتثري 5

على  هنفس املستقل، مقابل وجود أتثري قوي للمتغري 0.05اإلسالمي وكان معنواي عند مستوى معنوية 
اء ستثن، ابهنفس ( وملصرف التجارة العراقي وكان معنواي عند مستوى املعنوية Y1Y,2املتغريين املعتمدين )

( مل يكون معنواي عند نفس مستوى املعنوية على 3Y( ابلنسبة للمصرف األول واملتغري املعتمد )2Yاملتغري)
 الرغم من وجود أتثري.

( ولكال املصرفني وفق  Y1Y,2( على املتغريات املعتمدة ) 2Xللمتغري املستقل )  قوايً  اً . ان هناك أتثري 6
( لدى كال املصرفني مل يكن معنواي عند 3yعتمد )عدى املتغري امل  عند مستوى معنوية value -F,Pاختباري  

 نفس مستوى املعنوية على الرغم من وجود أتثري.
( وللمصرف الوطين Y1Y,2( على املتغريين املعتمدين ) 3Xللمتغري املستقل )  قوايً  اً . ان هناك أتثري 7

( مل يكن معنوية عند نفس 3yعتمد )عدى املتغري امل 0.05اإلسالمي وكان معنواي عند مستوى معنوية 
( Y2,Y1Y,3( على املتغريات املعتمدة )3Xمستوى املعنوية، مقابل وجود أتثري متوسط للمتغري املستقل )

 صرف التجارة العراقي اال انه مل يكن معنواي عند نفس املستوى.مل
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 التوصيات  
 مقرتضني لكال املصرفني االسالمية . ضرورة انشاء مراكز متخصصة يف دراسة املخاطر االئتمانية لل1

والتجارية فضال عن االهتمام هبا من خالل تزويدها بقاعدة بيانت عن خمتلف الزابئن وحتديثها بصورة 
 مستمرة فضال عن دراسة الضمانت املطلوبة واليت جيب ان تكون مبستوى االئتمان املمنوح.

ضمن  مستوى اآلجال او القطاعات مبا ي . ضرورة انشاء حمفظة متنوعة لالئتمان سواء كان على2
ختفيف املخاطر االئتمانية اليت قد تتعرض هلا فضال عن تشديد السياسة االئتمانية يف منح القروض 

 وابألخص طويلة االجل.
. االهتمام العايل بتكوين خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها لكال املصرفني كونه الدعامة االساسية  3

ملصرف وان يكون مبين على اسس صحيحة سواء كان االئتمانية فيما لو تعرض اليها ايف تغطية املخاطر 
نسبة مئوية مقبولة من حجم االئتمان املمنوح او تكون النسبة مبنية ابالعتماد على خمصص السنوات 

 السابقة.
ت لدية  . ضرورة االهتمام ابالئتمان املصريف ابألخص مصرف التجارة العراقي قياسا حبجم املوجودا4

 هم موارد حتقيق االرابح ابلنسبة للمصارف التجارية اضافة اىل االستثمار.كون ان االئتمان يعد من ا
. ضرورة العمل على إجياد املنافذ االستثمارية اليت من شاهنا ان متتص السيولة النقدية الفائضة عن  5

اذ ان  صرف التجارة العراقياحلاجة ابلشكل الذي يقلل نسب السيولة لدى كال املصرفني وابألخص م
 لة الفائضة ال يتج عنها أي مكاسب مالية. السيو 
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 أثر انموذج زاهوريك في تحصيل طالب الصف الخامس العلمي االحيائي 

 مادة الرياضيات يف

The Effect of Models " Zahorik " in The Achievement of 

The Fifth-Grade Science Students in Mathematics  
 (1) م.م محمد ابراهيم مهدي الخفاجي

Assist. Lect. Mohammed Ibrahim Mahdi AL-Kafaji   

 ملخص البحث

 اهداف البحث:
"أثر امنوذج زاهوريك يف حتصيل طالب الصف اخلامس العلمي فة معر  اىل احلالية دراسةهدفت ال

 االحيائي يف مادة الرايضيات".
 منهج البحث:  

 ، وذلك ألنه يتناسب مع اهداف البحث.لتجرييبمت استعمال املنهج ا
 : وعينته مجتمع البحث

تابعة  ال نني طبق البحث على طالب الصف اخلامس العلمي االحيائي يف مدرسة إعدادية الثبات للب
( م. ومت اختيار عينة البحث قصدايً، 2017-2016للمديرية العامة لرتبية كربالء املقدسة للعام الدراسي )

 .( طالب، وزعت بصورة عشوائية على جمموعتني متساويتني، احدامها جتريبية واالخرى ضابطة52والبالغة )
 أداة البحث:

 ( فقرة من نوع االختيار من متعدد.30) عديمتثلت اداة البحث ابستخدام اختبار حتصيلي ب

 
 املديرية العامة لرتبية كربالء املقدسة. -1
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 نتائج البحث: 
( لصاحل طالب اجملموعة  0.05وقد اظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة احصائية عند مستوى داللة)

التجريبية الذين درسوا على وفق امنوذج زاهوريك، وتفوقوا على طالب اجملموعة الضابطة الذين درسوا وفق  
 الطريقة التقليدية. 

Abstract  

objectives of the study: 
the study aimed to identify " The Effect of Models " Zahorik " in The 

Achievement of The Fifth-Grade Science Students in Mathematics" 

 methodology of the study:  
The sample of the research consisted of (52) students of fifth-grade 

science from AL-Thabat preparatory in the city Karbala for the school 
year(2016-2017) and this school to apply this experience. Students selected 
randomly into two groups each group consists of (26) students.  

 Tool of the study:  
At investigating the hypotheses, the research is built on an achievement 

test that consists of (30) items, The validity and reliability are checked.  

Results of the study:  
The results showed superiority of the experimental group students who 

studied according to Models " Zahorik " on the control group students who 
studied by the traditional method in variables of study achievement.  

 المبحث االول

 :Problem of Researchالبحث مشكلةاواًل: 
تواجه البشرية ثورة علمية تتطلب مواجهتها وجود قاعدة علمية تؤهلنا ملواكبة التغريات السريعة اليت تنتج 
عن هذه الثورة، و أن االنفجار املعريف يف خمتلف جماالت العلم والتقنية احلديثة وتقدم اخلربات البشرية، حتتم  

وتقومي مناسب هلا، وان التحدي هلذا التطور  لى الرتبية النظر يف تطوير مناهجها واتباع طرائق تدريسع
يكون على عاتق الرتبية التصدي له، وهذا يولد امام املدرسني عقبات جديدة يتوجب عليهم مواجهتها  

 واجياد احللول هلا.
الرايضيات ال يتناسب مع االمكانيات ويرى كثري من مدرسي الرايضيات ان هنالك تغريا يف مناهج 

لدى مدرسي الرايضيات من حيث طرائق تدريسها وتقوميها، اذ أن املنهج اجلديد ملادة املتاحة واملتوفرة 
ور يقع عليه ودور املدرس هو مرشٌد وموجه الرايضيات ينظر ابن الطالب حمور العملية التعليمية واغلب الد

التدريس رايضيات واقتصارهم على طرائق افر لدى مدرسي ومدرسات الللمعلومة وهذا ما ال يتو  وميسرٌ 
التقليدية واليت هتتم بتلقني املادة الدراسية فقط و ال تتناسب مع املنهج اجلديد الذي يركز على املهارات 
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االساسية كمهارات التفكري ومهارة البحث وحل املشكالت واختاذ القرارات وغريها من املهارات الضرورية، 
 يتبعوهنا مما اثر على اخنفاض حتصيل الطالب، مما ادى اىل حصول فجوة بني املنهج اجلديد والطريقة اليت

أن الطرائق التقليدية املتبعة املعتمدة على احلفظ والتلقني  ( حيث يرى 2008وهذا ما اكده )الكبيسي، 
 (2)يف مادة الرايضيات.لبة و ابلتايل اىل ضعفهم دت اىل سلبية كاملة للطأ  هي اليت الستظهاراو 

( مدرس ومدرسة من مدرسي مادة الرايضيات للمرحلة االعدادية 12وعندما وجه الباحث استبانة اىل)
للصف اخلامس العلمي حتديداً يف حمافظة كربالء املقدسة كانت النتيجة ان اغلبهم يستخدم الطرائق التقليدية  

 ة ملادة الرايضيات.اخنفاض يف حتصيل الطلب احملاضرة واالستجواب يف التدريس كما اكدوا بوجود
ستخدم وعليه برزت لدينا مشكلة هي الضعف يف التحصيل لدى الطالب مما يستوجب البحث عن ا 

أبن استخدام  ويرى الباحث على التعلم من اجل التعلم وليس فقط من اجل النجاح، البطرائق حتفز الط
للنظرية  خمتلفة   مناذجورة، ونظراً لوجود املذك هم يف حل املشاكلاحلديثة رمبا يس   مناذج النظرية البنائية احدى 

 امنوذج زاهوريك. ارأتى الباحث اختيار  البنائية مت البحث يف معظمها
 :يتوعليه فأن الباحث يرى أبن مشكلة البحث ممكن ان تتحدد من خالل السؤال اآل

 ؟ت"ملادة الرايضيا  حيائيالا يف حتصيل طالب الصف اخلامس العلمي امنوذج زاهوريك"ما أثر 
  Importance of the Research ثالبح أهميةثانيًا: 

صممت املناهج اجلديدة ملادة   وألمهية العلمية والعملية ملادة الرايضيات يف احلياة وبقية العلوم االخرى
خالل  الرايضيات على استخدام اسرتاتيجيات تعلم نشطة متعددة ومتنوعة وحث الطلبة على التعلم من 

املمارسة واملشاركة االجيابية النشطة وتنمية قدراهتم للتعبري عن انفسهم، لذا كان هنالك ضرورة للتحول من  
من التعلم القائم على االنصات للمعلم فردايً اىل التعلم النشط التدريس اىل مفهوم التعلم، والتحول مفهوم 

 (3)القائم على التفاعل واملشاركة االجيابية للمتعلم.
ويرى الباحث هنالك الكثري من النماذج التدريسية القائمة على الفلسفة البنائية يف حتقيق نواتج التعلم  

هبذه النظرية وابملمارسات التدريسية القائمة عليها،  املرغوب فيها لدى املتعلم مما حيتم ضرورة االهتمام
لباحث يف معرفة اثر امنوذج زاهوريك البنائي وهنالك الكثري من النماذج البنائية اليت مت البحث فيها فأرتى ا

نموذج مل يتم البحث فيه يف حتصيل مادة الرايضيات للصف اخلامس العلمي الفرع االحيائي لكون هذا ال
ضيات حسب اطالع الباحث، ففي هذا النموذج حيتم على املدرس ان ينشط املعلومات السابقة  ملادة الراي

ا مييز هذا االمنوذج هو تركيزه على تقدمي املعلومات بصورهتا الكلية ث بعد لغرض توظيفها للتعلم اجلديد، ومم
واملفاهيم من خالل تطبيقها  العامة وتركيزه على صقل املعلومات  ذلك تقدمي اجزائها اذ يتم اعطاء القاعدة 

ا يكسب ابق مموان فهم املعلومات حيتاج اىل اكتشاف الفروق الدقيقة بني حمتوى التعلم اجلديد والتعلم الس
 (4)ء يف اعادة تنظيم املعلومات لديه.الطالب نظرة اثقبة والبد

 :لذلك يرى الباحث ان أمهية البحث احلايل ميكن أن تتجلى مبا أييت
 

 .13: 2008الكبيسي، -2
 .5، 2013قرين: -3
 .137: 2015االسدي، -4
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 االمهية النظرية:  
  خاص  بشكل  الرايضيات  مادة  تدريس  تتناول امنوذج زاهوريك يف  اليت  والدراسات  البحوث  عدم وجود •

 .الباحث وعلم اطالع قدر على
 اخلامس الصف وابألخص االعدادية للمرحلة الرايضيات مادة تناولت اليت .والدراسات البحوث قلة •

 .العلمي الفرع االحيائي
 ة: االمهية التطبيقي

 .النشط ابلتعلم  .واملعنيني . املدرسني توجيه يف يفيد •
 .اخرى تعليمية .ملراحل الرايضيات يف اخرى ألحباث  .نواة البحث هذه تشكل •
  الرتبية  مديرايت  تقيمها  اليت  الرايضيات  ومدرسات  ملدرسي  التدريبية  .الدورات  يف  منها  االستفادة  كنمي •

 .حديثة تدريسية طرائق  حول مفاهيم  .لتطوير احملافظات .يف
 لطالب. التحصيل  مستوى اخنفاض  ملشكلة حلول اجياد يف البحث يساهم وقد

 Objective of Research  :بحثهدف الثالثًا: 
 البحث اىل التعرف على: دفيه

 يف حتصيل طالب الصف اخلامس العلمي االحيائي يف مادة الرايضيات. أثر امنوذج زاهوريك
 رابعًا: فرضيت البحث:

 لغرض التحقق من هدف البحث مت صياغة الفرضية الصفرية االتية.
ب اجملموعة  ( بني متوسطات درجات طال0.05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )

اليت ستدرس على وفق امنوذج زاهوريك ومتوسط درجات طالب اجملموعة الضابطة اليت ستدرس التجريبية 
 على وفق الطريقة االعتيادية يف االختبار التحصيلي ملادة الرايضيات.

 Limitation the Research :بحث حدود الخامسًا: 
 يقتصر البحث على:

دية النهارية للبنني يف مدينة كربالء املقدسة  يائي يف املدارس االعدالصف اخلامس العلمي االح طالب ا •
 املركز.

الفصول )السادس)املشتقات(،السابع)اهلندسة املستوية(، الثامن )مبدأ العد((من كتاب الرايضيات  •
نة من وزارة ( م للصف اخلامس العلمي االحيائي، أتليف جل2017-2016املقرر للعام الدراسي )

 م.2015، 7الرتبية، ط
 (.2017-2016الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي ) •

   Definition of the Terms  :بحثتحديد مصطلحات السادسًا: 

 امنوذج )زاهوريك(: عرفه كل من: 
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 ( أبنه: 2005عرفها)النجدي وآخرون 
احلقائق واملفاهيم الطالب، وأهنا ليس جمموعة من  "امنوذج بنائي يقوم على أساس أن املعرفة تبىن بواسطة  

 (5)لب أن يكتشفها، وأن املعرفة ليست شيئاً موجوداً مستقاًل عن الطالب".تنتظر الطا 
 ( أبنه: 2012)ايسني وزينب  عرفها

مراحل أساسية تعتمد على تنشيط املعرفة،   ند على النظرية البنائية فيه مخسأمنوذج للتدريس يست"
 (6)".املعرفة، والتأمل يف املعرفةواكتساب املعرفة، وفهم املعرفة، واستخدام 

مخس مراحل )تنشيط أحد النماذج البنائية اذ تتضمن  إجرائيًا أبنه: امنوذج زاهوريكويعرف الباحث 
استخدم  علومات، التفكري يف املعلومات(املعلومات، اكتساب املعلومات، فهم املعلومات، استخدام امل

 امس االحيائي وفق خطط تدريسية اعدها الباحث.لتدريس مفردات كتاب مادة الرايضيات للصف اخل
   :التحصيل 

(Webster, 1981 :أبنه ) 
 (7)النتيجة النوعية والكمية املكتسبة خالل بذل جهد تعليمي معني.

 أبنه:   (Alderman, 2007)عرفه

 )8(.ألجلهاخلربات التعليمية اليت وضعت  .على اجناز ما اكتسب من الطالب اثبات قدرة
 أبنه: ( 2008دو،)ابو جاعرفه

اختبار  .حيصل عليها يف .ابلدرجة اليتوميكن قياسه خالل مدةزمنية حمددة ب ال"حمصلة ما يتعلمه الط
اهدافه وما يصل اليه  .لتحقيق املدرس، جناح السرتاتيجية اليت يضعها فاعلية و وذلك ملعرفة مدى ،حتصيلي

 (9).اىل درجات" . ب من معرفة ترتجمالالط
 ئي:  التعريف اإلجرا

"جمموعة املعلومات اليت أكتسبها طالب اخلامس العلمي االحيائي للموضوعات)املشتقة، اهلندسة  
االحداثية، مبدأ العد( يف مادة الرايضيات، وتقاس ابلدرجة اليت حَيصل عليها يف اإلختبار التحصيلي املعد 

 من قبل الباحث".
 ( للتحصيل.2008تبىن الباحث تعريف )ابو جادو، •

 فية النظرية:الخل  سابعًا:
تعد البنائية نظرية يف املعرفة منُذ زمن طويل ميتد عرب القرون، وليس غريبًا رؤية هذا التكرار من عدة 
فالسفة ومنظرين عرب التاريخ واملنظر احلديث والوحيد الذي حاول تركيب هذه االفكار املتعددة يف نظرية  

ن بياجيه، إذ قام بتوحيد الفلسفة  لم نفس النمو هو جامتكاملة وشاملة شكلت فيما بعد األسس احلديثة لع
 

 .416: 2005النجدي وآخرون،  -5
 .112: 2012ايسني وزينب،  -6
7- Webster, 1981:9. 

8- Alderman,2007,p.101. 
 .425: 2008ابو جادو، -9
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وعلم النفس لتحويل انتباه الناس إىل االهتمام ابلتفكري والذكاء وفاحتاً الطريق اىل نظرة ومنظومة جديدة يف  
 (10)الرتبية وعلم النفس.

بنفسه عرب  إذ تنطلق النظرية البنائية من معطيات النظرية املعرفية من حيث أن الطالب يبين معرفته
املباشر مع املادة التعليمية ومن خالل التكيف العقلي للمتعلم الذي يؤدي اىل التعلم القائم على تفاعله 

املعىن والفهم، أي أن هذه النظرية تنطلق من قاعدة اساسية مفادها أن الفرد يبين أو يبتكر فهمه اخلاص أو 
البيئة احمليطة به أو حل  اخلربات لكشف غموض معرفته ابالعتماد على خرباته الذاتية ويستعمل هذه 

 (11)املشكالت اليت تواجهه.
 شروط اعتماد النماذج البنائية:  

 ( عدداً من احلاالت الختيار النماذج البنائية خلصها يف اآليت:2003اقرتح )زيتون 
دأ، فهم الطالب للمعلومات األساسية )مفهوم، مب{إذا كانت أهداف التدريس تتعلق ابآليت:  -1

ظرية(، وتطبيق الطالب هذه املعلومات يف مواقف تعلم جديدة، وتعديل الفهم أو التصورات قانون أساسي، ن
القبلية اخلاطئة ذات العالقة مبوضوع الدرس، وتنمية مهارات البحث العلمي وعمليات العلم، وتنمية أنواع 

حنو موضوع املادة   ، وتنمية االتــجاه التفكري )حل املشكالت، االبداعي، الناقد، اختاذ القرار العلمي(
والتكنولوجيا الدراسية، وتنمية مهارات املناقشة واحلوار أو العمل اجلماعي، وإظهار العالقة بني العلم 

 واجملتمع{.
إمكانية توفري مصادر التعلم واملواد واألدوات واألجهزة املطلوبة ملمارسة الطلبة لألنشطة   -2

 وسعية.  االستكشافية واألنشطة الت
مرونة يف تنظيم وتعديل جدول احلصص الدراسي حبيث ميكن دراسة موضوع الدرس يف أكثر من   -3

 حصة متتالية. 
 وااللتزام يف العمل.قدرة الطلبة على االنضباط الذايت  -4
 (12)متكن املدرس من تنفيذ خطوات ومراحل النماذج البنائية. -5

 اسس النظرية البنائية: 
 ليس على التعليم.تبىن على التعلم و  -1
 تشجع املتعلمني على البحث واالستقصاء. -2
 تشجع املتعلمني على االشرتاك يف املناسبة والتفاعل االجتماعي. -3
 جتعل املتعلمني مبدعني. -4
 ع املتعلمني يف مواقف ومشكالت حقيقية.تض -5
 تشجع استقاللية الطلبة وتقبلهم. -6
 تؤكد على األداء والفهم عند تقييم املتعلم. -7

 
 .106: 2011اخلطايبة، -10
 .85: 2009عبيد، -11
 .404-403: 2003زيتون،  -12



  

 أثر امنوذج زاهوريك يف حتصيل طالب الصف اخلامس العلمي االحيائي يف مادة الرايضيات  

89 

 (13)لعقلي ابحلسبان.نموذج اأتخذ ال -8
 امنوذج زاهوريك البنائي: 

أن املعرفة هي ليس جمموعة من احلقائق واملفاهيم أو القوانني تنتظر من يكتشفها،   يرى امنوذج زاهوريك
 (14)بل هي عملية بناء وإنشاء للمعرفة أي إهنا حماولة من الطالب لتقدمي معىن لتجارهبم.

 :فرتاضات اأُلخرى لزاهوريك وهي( اال2005وأشار )النجدي وآخرون 
 عن الطالب. أن املعرفة ليست شيئاً موجوداً مستقالً  -1
 االنسان يبين املعلومات ابالستفادة من خرباته السابقة. -2
 كل شيء نعرفه قد بذلنا ُجهداً للوصول لتلك املعرفة. -3
أن تكون املعرفة   مبا أن املعلومات تُبىن بواسطة االنسان دائمًا ويكتسب خربات جديدة، فال ميكن -4

 اثبتة.
 املعرفة تنمو يف أثناء عرضها. -5
 (15)وأقوى لو ُأخترب ابملناقشة.   الفهم يصبح أعمق -6

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( اعداد الباحثألمنوذج زاهوريك )املراحل اخلمس خمطط
 

 .23: 2013قرين،  -13
 .112: 2012سني وزينب، اي -14
 .417:2005النجدي وآخرون، -15

تنشيط 
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فهم 
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استخدام 
 املعلومات
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 هي: من مخس مراحلويتكون هذا االمنوذج البنائي  
ألهنا  تعلم موضوع جديد، ءعند بد ابحلسبان  بة طلللوفيها تؤخذ املعرفة السابقة  املعلومات:تنشيط  .1

ان تستثار أو تبىن قبل أن تعطى  من بد احملك الذي عليه ختترب املعلومات اجلديدة واملعرفة السابقة ال
لدراسي املراد وذلك بواسطة اآليت: }يلقي الطالب نظرة سريعة على املوضوع ا املعلومات اجلديدة،

ر السابقة، ويبحث عن املفاهيم  وان املوضوع(، ويُناقش ما يعرفه عن العناصتعلمه )يُنظر إىل الصور وعن
املألوفة، ويربط اخلربات الذاتية واملعرفة املكتسبة من املصادر املختلفة ابملعرفة اجلديدة اليت سيتم  

 . تعلمها{
، اذ يتم  ()االستنتاجعلومات بصورة كلية وليست كأجزاءيف هذه املرحلة تعطى امل  إكتساب املعلومات: .2

 .فمثال يقدم أسم املفهوم وتعريفه استنباطيإعطاء القاعدة العامة وتقدم مبنحى 
اجلديدة   وفحص الفروق الدقيقة للمفاهيم  اكتشافيتطلب يف هذه املرحلة من الطلبة    فهم املعلومات: .3

يكسب توسيع األنشطة وزايدة املناقشات مما  طريق عنكامل ويقوم املدرس مبساعدة الطالب   بنحوٍ 
 اثقبة.الطالب نظرة  

الفرصة   استخدام املعلومات: يتم يف هذه املرحلة عملية صقل املعلومات والرتاكيب املعرفية، وتعطى .4
 .الصحيح  ابلنحواملعرفة العملية  تطبيقمن أجل  للطالبالكافية 

البيئة   يفكر الطالب بتوظيف ما تعلمه داخل الصف اىل)نقل اثر التعلم( اي  التفكري يف املعلومات: .5
 (17()16)احمليطة به. 

 ثامنًا: الدراسات السابقة: 
 ( وهي بعنوان "فاعلية امنوذج جون زاهوريك يف حتصيل مادة اتريخ احلضارات2015دراسة اجلنايب )

القدمية لدى طالب الصف االول متوسط" اعتمدت البحث على التصميم التجرييب ذا اجملموعتني املتكافئتني  
( طالبًا من الصف االول متوسط  75ي النهائي حيث تكونت عينة البحث من )ذات االختبار التحصيل

( طالباً  38قع )ة البحث على جمموعتني بوا( ووزعت عين2015-2014يف حمافظة اببل للعام الدراسي )
( هدفاً سلوكياً من اجل ان 140( طالباً للمجموعة الضابطة، وصاغ الباحث )37للمجموعة التجريبية و)

الدراسية و االختبار حتصيلي، حيث استعمل االسئلة املوضوعية و املقالية يف االختبار التحصيلي   يعد اخلطط
االحصائية املناسبة كالتجزئة النصفية إلجياد ختبار، واستخدم الوسائل ومت التحقق من صدق وثبات اال

ق ذي داللة احصائية عند ثبات االختبار واالختبار التائي لعينتني مستقلتني، ودلت النتائج على وجود فر 
 ( لصاحل اجملموعة التجريبية. 0.05مستوى داللة )

 (هدفت التعرف اىل)أثر أمنوذجي زاهوريك ودانيال يف حتصيل طالب 2015) اما دراسة البيضاين
الصف الثالث املتوسط ملادة الفيزايء ودافعيتهم املعرفية( وللتحقق من هدف البحث اعتمدت البحث على 

رييب ذا اجملموعتني املتكافئتني ذات االختبار التحصيلي النهائي حيث تكونت عينة البحث التصميم التج
- 2014للعام الدراسي ) 2( طالباً من الصف الثالث متوسط يف املديرية العامة لرتبية الرصافة / 81من ) 

 
 .115 – 114: 2012وزينب،  ايسني -16
 .424: 2014، زاير وآخرون -17
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( 28 و)( طالبًا للمجموعة التجريبية االوىل26( ووزعت عينة البحث على ثالث جماميع بواقع )2015
باحث حتليل التباين  ( طالبًا يف اجملموعة الضابطة، واستخدم ال27طالبًا للمجموعة التجريبية الثانية و)

براون ومعادلة   -االحادي ومعامل االرتباط بريسون ومعادلة شيفيه واملتوسطات احلسابية ومعادلة سبريمان 
( 0.05داللة احصائية عند مستوى داللة )  كرونباخ ومعادلة كوبر، ودلت النتائج على وجود فرق ذي-الفا

 احصائياً بني طالب اجملموعتني التجريبيتني. داالً  اً لصاحل اجملموعتني التجريبيتني، ومل يظهر فرق
 دالالت ومؤشرات من الدراسات السابقة: 

 مكان البحث:  

( 2015اجلنايب)سة  ، ودرا2( يف بغداد املديرية العامة لرتبية الرصافة / 2015اجريت دراست البيضاين )
 يف حمافظة كربالء املقدسة.  ا البحث احلايل ُأجرييف حمافظة اببل نحية القاسم، ام

 هدف البحث:  
حيث هدفت الدراسات اىل التعرف على مدى فاعلية امنوذج زاهوريك واثرها على متغري اتبع واحد او 

 .وهذا ما اتفقت عليه البحث احلايل اكثر 
 العينة:  

 ( طالب موزعة على ثالث جماميع جمموعتني جتريبيتني81( من )2015لبيضاين، تكونت دراسة)ا
( موزعة على جمموعتني جتريبية وضابطة، اما 75(تكونت من)2015وجمموعة ضابطة، ودراسة)اجلنايب، 

.  ( طالب26متساويتني جتريبية وضابطة بواقع ) . ( طالباً قسمت اىل جمموعتني52البحث احلايل تكون من)

 موعة.لكل جم
 منهج البحث:  

 ما يتفق مع منهج البحث احلايل. اتبعت اغلب الدراسات املذكورة املنهج التجرييب وهذا
 ادوات البحث:  

( يف استخدام اداة االختبار التحصيلي، 2015( مع دراسة )اجلنايب،2015اتفقت دراسة )البيضاين،  
 .اً حتصيلي اً واما ادوات البحث احلالية فقد اعد الباحث اختبار 

 نتائج البحث:  

ما اتفقت الدراسات السابقة على وجود فرق لصاحل اجملموعة التجريبية يف االختبارات التحصيلية وهذا  
 اتفق عليه البحث احلايل.

 تاسعًا: اجراءات البحث

 : منهج البحث
  اختار الباحث املنهج التجرييب ذو الضبط اجلزئي، الن هذا االسلوب يعتمد يف االساس على طريقة 

مليدانية واليت تنتج يف النهاية معرفة العالقات املسببة للعوامل املتعددة اليت ختص الظاهرة او التجربة العملية ا
 املشكلة موضوع البحث.
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  Experimental Designاواًل: التصميم التجرييب:  
ة لعملية  يقصد ابلتصميم التجرييب: التخطيط الدقيق لعملية إثبات الفروض واختاذ إجراءات متكافئ 

إذ يشري تصميم التجربة إىل اإلطار الفكري الذي جترى التجربة ضمنه، وهو خطة الباحث  (18)التجريب 
التصميم شبه لذا مت اختيار  ،اً اتبع اً ومتغري متغرياً مستقاًل واحداً  مبا أن البحث يتضمن و  (19) لتنفيذ التجربة 

 .طط االيتخاملوكما موضح يف   بية والضابطة.جملموعتني متكافئتني التجري التجرييب ذي الضبط اجلزئي
 التصميم التجرييب املعتمد للمجموعتني التجريبية والضابطة 

االختبار  املتغري التابع املتغري املستقل  التكافؤ اجملموعة ت
 البعدي

 العمر الزمين ابلشهور التجريبية  1
 التحصيل السابق 

 املعرفة السابقة 
 

امنوذج 
 زاهوريك

ر اختبا التحصيل 
 يليحتص

الطريقة   الضابطة  2
 االعتيادية 

 Research Population & Samples:  جمتمع البحث وعينته اثنياً: 

الب الصف اخلامس العلمي االحيائي يف املدارس مجيع ط هو  جمتمع البحث: جمتمع البحث –أ
 .(2017 -2016الدراسي )اإلعدادية يف املديرية العامة لرتبية حمافظة كربالء املقدسة للعام 

اً يف الصف ( طالب 52)   موالبالغ عددهاختريت إعدادية الثبات للبنني ممثلة للمجتمع    عينة البحث:  –ب
من بني مدارس جمتمع البحث لتطبيق   حث املدرسة بصورة قصديةاختار البااخلامس العلمي االحيائي، و 

 جتربة البحث احلايل وذلك لألسباب اآلتية:
  فيها.* الباحث هو أحد املدرسني 

 دارة املدرسة والتسهيالت املقدمة إلجراء التجربة.ا* تعاون 
  قافياً. مت اختيار عينة * معظم طالب املدرسة من رقعة جغرافية واحدة أي من بيئة متقاربة اجتماعياً وث 

 واجرى الباحث القرعة  اذ حتتوي على شعبتني )أ،ب(  ،ثبات للبننيالبحث ابلتعيني العشوائي يف إعدادية ال
ار اجملموعة التجريبية والضابطة وكانت الشعبة)ب( هي اجملموعة التجريبية وشعبة )أ( بني الشعبتني الختي

 اآليت:هي اجملموعة الضابطة وكما موضح يف اجلدول 
  عدد الطالب قبل الشعبة  اجملموعة

 االستبعاد
الب عدد الط

 املستبعدين
 البعدد الط

 بعد االستبعاد
 26 4 30 ب التجريبية 

 26 3 29 أ ضابطة لا

 
 .1998:279عبيدات وآخرون،  -18
 .338: 2004آري وآخرون،  -19
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 52 7 59 اجملموع

 Groups Equivalenceاثلثاً: تكافؤ جمموعيت البحث:  

 العمر الزمين ابألشهر: -1
الشعبتني    البجمموعيت البحث من البطاقة املدرسية اخلاصة بط   البالزمين لطحصل الباحث على العمر  

التجريبية   ان موعتتكافؤ اجمل وللتحقق من ،(2017 -3-1لغاية )  ابألشهر أعمارهم سابث قام حب
لعينتني مستقلتني وأظهرت النتائج ابن القيمة  t-testوالضابطة يف العمر الزمين استخدم الباحث اختبار 

( ودرجة 0,05( عند مستوى داللة )2,02( هي اقل من القيمة التائية اجلدولية ) 0,958)ية احملسوبة التائ
يف هذا املتغري وهذا يعين داللة إحصائية بني اجملموعتني مما يدل على عدم وجود فرق ذو  (50حرية )

 تكافؤمها يف العمر الزمين وكما موضح يف جدول.
 يف جمموعيت البحث مبتغري العمر الزمين ابألشهر بتكافؤ الطال 

املتوسط   العدد ةاجملموع
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

 القيمة التائية والداللة 
 

 االحصائية  لةدالال اجلدولية   احملسوبة 
 غري دالة 2,02 0,958 11,64 213,11 26 التجريبية 
 8,34 215,8 26 الضابطة 

 :2017-2016الرايضيات الكورس االول للعام الدراسيمادة يف  التحصيل  -3
( أي بعد انتهاء عطلة 2017-2016تطبيق جتربة البحث يف الكورس الثاين من العام الدراسي ) مت 

قام الباحث مبكافأة الطالب مبتغري التحصيل بعد احلصول على درجات الكورس االول  نصف السنة، لذا
االختبار التائي لعينتني مستقلتني، أظهرت النتائج أن  وابستخدامدرسة من إدارة امل لطالب اجملموعتني 

( 0,05لة )( عند مستوى دال2,02( هي اقل من القيمة التائية اجلدولية )0,476القيمة التائية احملسوبة )
( مما يدل على عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بني جمموعيت البحث يف هذا املتغري 50)ودرجة حرية

 وكما موضح يف جدول. الرايضيات،ا يعين تكافؤ اجملموعتني يف التحصيل الدراسي ملادة  وهذ
 تحصيل ملادة الرايضيات الكورس االوليف جمموعيت البحث مبتغري ال بتكافؤ الطال 

املتوسط   العدد اجملموعات
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

 القيمة التائية والداللة 
 

 الداللة  اجلدولية  احملسوبة 
 غري دالة 2,02 0,476 10,647 32,192 26 التجريبية 
 10,91 33,615 26 الضابطة 

 :سابقةال  رايضياتيهاختبار املعلومات ال -4
سابقة واملعد من قبل الباحث واملعروض على جمموعة من اخلرباء ال ه رايضياتيطبق اختبار املعلومات ال

ومت  ، ( فقرة10) املتكون من مته للمحتوى املادة الدراسية وألفراد العينة و ءومالواملدرسني، ملعرفة صدقه 
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جة واحدة ومت تصحيح االختبار إبعطاء در   16/2/2017اخلميس املوافق    على جمموعيت البحث يومتطبيقه   
بة صحيحة وصفر لإلجابة اخلاطئة، وبعد استخدام االختبار التائي لعينتني مستقلتني أظهرت جاإ لكل

( عند مستوى داللة  2,02( هي أقل من القيمة التائية اجلدولية ) 1,64النتائج أن القيمة التائية احملسوبة )
وعيت البحث يف ( مما يدل على عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بني جمم50( ودرجة حرية )0,05)

 .دولاجلما موضح يف وك لسابقةا رايضية يف املعلومات الهذا املتغري وهذا يعين تكافؤ اجملموعتني
 سابقة ال لرايضية ملعلومات ااب يف جمموعيت البحث بتكافؤ الطال 

املتوسط   العدد اجملموعات
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

 القيمة التائية والداللة 
 

 الداللة  لية اجلدو  احملسوبة 
 غري دالة 2,02 1,64 1,848 5,84 26 التجريبية 
 1,871 6,69 26 الضابطة 

 رابعاً: السالمة الداخلية واخلارجية للتصميم التجرييب: 
  (: السالمة الداخليةضبط املتغريات ) -أ

ج التجربة، وكان مت ضبط املتغريات اليت تتعلق ابإلجراءات التجريبية اليت قد تؤثر يف املتغري التابع ونتائ 
لل من أمهية هذه قد قَ  درسةإدارة امل اإلعداد والتخطيط املسبق للتجربة والتعاون الذي قدم للباحث من 

 العوامل، إذ مل يصاحب التجربة ظرف أو حادثة أثرت يف مسرية التجربة أو نتائجها وكما أييت:
 البحث: ةأدا تطبيق  -1
وهي فصل دراسي كامل، اذ  لتجربة متساوية جملموعيت البحثالزمنية: كانت املدة الزمنية لاملدة  -2

 (.25/4/2017وانتهى يوم )( 19/2/2017بدأ يف يوم )
للصف  الرايضياتاملادة الدراسية: درس طالب جمموعيت البحث املادة الدراسية نفسها يف كتاب  -3

 ، ضمانً لتساوي اجملموعتني.االحيائي العلمي امساخل
الطالب   موعيت البحث بنفسِه ضمانً لسالمة التجربة من أتثرم الباحث بتدريس جممدرس املادة: قا  -4

 . ابالختالفات الناجتة من أساليب املدرسني وخصائصهم الشخصية
الداخلية،    االنداثر التجرييب: قد يفقد بعض إفراد العينة إثناء تطبيق التجربة، وبذلك يؤثر يف السالمة  -5

 احلرص علىلغياب االعتيادية، مع  ينة البحث( إثناء التطبيق عدا حاالت احيث مل يفقد أي طالب من )ع
 عدم غياب الطالب نفسه أكثر من حصة وذلك لتأثريه سلباً على نتائج البحث.

 االحيائي  العلميامس للصف اخل الرايضياتعدد احلصص املقررة  إن توزيع احلصص الدراسية:  -6
ات الدروس قدر املستطاع بطريقة  ث مع إدارة املدرسة أن تكون أوقحصص أسبوعياً(، لذا أتفق الباح   اربع)

 .كافؤ الوقت املخصص للحصة الدراسية للمجموعتنيتضمن ت 
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 : السالمة اخلارجية للتصميم التجرييب - ب
جملتمع البحث الذي ينتمون إليه وعلى مدى إمكانية   عينةيقصد ابلسالمة اخلارجية مدى متثيل أفراد ال

: 2007، عدنن )عبد الرمحن و  .بة على جمتمع البحث يف الظروف واإلجراءات نفسهاتعميم نتائج التجر 
479) 

األخطاء  عن  حاول الباحث توفري شروط السالمة اخلارجية للتصميم التجرييب وجعل جتربة البحث بعيدة  
 امه ابإلجراءات اآلتية:خالل قي  من قدر اإلمكان 

دة وعات التجريبية ألكثر من عملية جتريب خالل متفاعل املواقف التجريبية: مل تتعرض اجملم -1
 البحث وأبعد اثر اإلجراءات التجريبية بقيام الباحث نفسه ابلتدريس.

هذا املتغري إذ اختار أفراد العينة إىل جمموعة جتريبية   تفاعل االختيار مع التجربة: مت احلد من اثر -2
 وجمموعة ضابطة بصورة عشوائية.

ثر هذا املتغري، إذ ُدّرست اجملموعتان مبواقف طبيعية وغري ريبية: مت احلد من اتفاعل الظروف التج -3
 .مصطنعة وتضمنت املواقف التجريبية أتكيد متغرياً جتريبياً واحداً هو طريقة التدريس

 Research Requirementsمستلزمات البحث: 

الثاين   الدراسي  فصلالبتدريسها يف  يقوم الباحث  س حتديد املادة العلمية: حددت املادة العلمية اليت    -1
هي و  فصولوبثالثة العلمي  اخلامسللصف  الرايضيات( من كتاب 2017-2016) للسنة الدراسية

 :كاآليت
 .املشتقة: دسالفصل السا * 
 اهلندسة املستوية.  :سابعالفصل ال* 
 .مبدأ العد: ثامنالفصل ال* 
االستيعاب،   ت املعرفة،كياً موزعة على مستواي( غرضاً سلو 90مت صوغ )السلوكية:    صياغة االغراض  –2

التطبيق، التحليل، الرتكيب. وبعد عرض االهداف السلوكية على جمموعة من اخلرباء يف جمال الرتبية وطرائق  
( فقد مت تعديل بعضها وأعيد صياغتها. كل %80ويف ارائهم ومقرتحاهتم وابعتماد نسبة اتفاق )  التدريس،

 (95: 2008نظم وعي املدرس وانتباهه. )احلموز، منظم ومدروس إذ اهنا ت
يف ضوء احملتوى التعليمي للفصول    إذ قام الباحث إبعداد اخلطط التدريسية  :إعداد اخلطط التدريسية  -3

كتاب الرايضيات للصف اخلامس العلمي االحيائي واألهداف السلوكية املستنبطة مت إعداد األخرية من  
خطة تدريسية   (28)و امنوذج زاهوريك نظمت على وفق لتجريبية اليت ( خطة تدريسية للمجموعة ا28)

طط ، وعرضت مناذج من هذه اخلللمجموعة الضابطة اليت نظمت على وفق الطريقة االعتيادية يف التدريس
 .على جمموعة من اخلرباء  خلطوات اإلمنوذج مع وصف
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 Research Tools: البحث  اةإعداد أد

 ناء االختبار التحصيلي: 

د االختبارات التحصيلية من وسائل التقومي التحصيلي اليت تركز على تقومي حتصيل الطلبة الدراسي عت
 (20)أو غري الدراسي.

 االحيائي  العلمي امسللصف اخل الرايضياتمن كتاب ثالثة ويف ضوء حمتوى املادة العلمية للفصول ال
 .قام الباحث ببناء اختبار حتصيلي

 ريطة االختبارية(خلإعداد جدول املواصفات )ا
تتطلب االختبارات التحصيلية وضع خريطة اختبارية إذ تعد خمططاً لتوزيع فقرات االختبار التحصيلي 

 ( 76: 2004يف ضوء احملتوى التعليمي واألهداف السلوكية اليت يقيسها االختبار. )النبهان،

 تطبيق التجربة: 

 اتبع الباحث اخلطوات االتية يف تطبيق التجربة:
الباحث على تطبيق التجربة على طالب جمموعيت البحث يف إعدادية الثبات للبنني يوم  عشر  .1

 . 2017-2016أي يف الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي  19/2/2017
قام الباحث بتدريس جمموعيت البحث يف ضوء اخلطط التدريسية اليت اعدها مسبقًا هلذا الغرض  .2

ريس طالب اجملموعة الضابطة، وامنوذج زاهوريك يف تدريس طالب دتابستخدام الطريقة التقليدية يف  
 اجملموعة التجريبية. 

بعد االنتهاء من تدريس املوضوعات الدراسية مجيعها، مت تطبيق االختبار التحصيلي على جمموعيت  .3
 البحث )التجريبية والضابطة(.

 .25/4/2017 يوم  انتهت التجربة يف .4

 لوسائل االحصائية: 

 االحصائية االتية:حث الوسائل استخدم البا
 ( لعينتني مستقلتني.T-Testاالختبار التائي ) .1

اسُتعمَل للتكافؤ بني جمموعيت البحث يف بعض املتغريات ويف احتساب داللة الفرق بينهما يف االختبار 
 التحصيلي.

 معامل الصعوبة:  .2

 لي.تبار التحصياستعمل الباحث هذه الوسيلة حلساب مستوى صعوبة فقرات االخ 

 
 .14: 2001الناشف،  -20
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 معادلة قوة التمييز اسُتعملت الحتساب متييز كل فقرة من فقرات االختبار التحصيلي.  .3

 فعالية البدائل اخلاطئة:  .4

 اسُتعملت هذه الوسيلة لقياس فعالية البدائل غري الصحيحة لفقرات االختبار.
 معامل ارتباط بريسون:  .5

 لنصفية.ة التجزئة ااستعملت هذه الوسيلة الحتساب ثبات االختبار بطريق
 لمبحث الثاني: النتائج وتفسيرها واالستنتاجات والتوصيات والمقترحاتا

  Results Presentationأواًل: عرض النتائج: 

 نتائج االختبار التحصيلي: 
 للتحقق من الفرضية اليت تنص على االيت:

اجملموعة   درجات طالب ( بني متوسطات0.05مستوى داللة )ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند "
ومتوسط درجات طالب اجملموعة الضابطة اليت ستدرس  لتجريبية اليت ستدرس على وفق امنوذج زاهوريكا

 على وفق الطريقة االعتيادية يف االختبار التحصيلي ملادة الرايضيات".
وللتحقق من هذه الفرضية استخدم الباحث االختبار التائي لعينتني مستقلتني، وقد اظهرت النتائج 

( إذ كانت القيمة التائية  50ة)( وبدرجة حري0,05جود فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة)و 
( وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وهذا يعين 2,02( وهي أكرب من القيمة التائية اجلدولية) 2,68احملسوبة) 

 تفوق طالب اجملموعة التجريبية على طالب اجملموعة الضابطة واجلدول االيت يوضح ذلك:
املتوسط   العدد موعاتجملا

 احلسايب 
االحنراف 

 املعياري
 القيمة التائية والداللة 

 
 الداللة  اجلدولية  احملسوبة 

 دالة 2,02 2,68 4,76 24,65 26 التجريبية 
 4,3 21,26 26 الضابطة 

 Results Interpretationثانيًا: تفسري النتيجة: 
وريك على طالب موعة التجريبية الذين درسوا أبمنوذج زاهأظهرت نتيجة البحث احلالية تفوق طالب اجمل

اجملموعة الضابطة الذين درسوا ابلطريقة التقليدية يف حتصيل مادة الرايضيات، وقد يرى الباحث إن هذا 
 التفوق قد يعزى إىل واحد أو أكثر من األسباب االتية:

 يعمل على جذب انتباه الطالب وتشويقهم.إن امنوذج زاهوريك  •
منوذج زاهوريك جيعل الطالب حمور العملية التعليمية ودور املدرس االرشاد والتوجيه حنو اهلدف ا إن  •

 الرتبوي املقصود.
أاتح امنوذج زاهوريك للطالب ربط املعلومات السابقة ابحلياة العملية مما يعين أن هذا االمنوذج ااتح   •

ن  سه وربطه حبياته، وجعله يف دور املسؤول عناء متثيل ذهين مرتابط منطقياً بني ما در للطالب فرصاً لب
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( 2012(و)ايسني وزينب،2005تعلمه، وهذا ما أكده بعض الرتبويني ومنهم )النجدي وآخرون، 
 (.2014و)زاير وآخرون، 

 Conclusionsثالثًا: االستنتاجات: 
 اليت توصل اليها:تيجة يف ضوء الن التايل االستنتاج  إىلالباحث توصل 

 اخلامس العلمي االحيائي( يف حتصيل طالب الصف  زاهوريك)  المنوذجثراً اجيابياً  حث أالب  يجةأظهرت نت
 )عينة البحث(.

 Recommendationsرابعًا: التوصيات: 
 نتيجة ملا سبق، ويف ضوء النتيجة واالستنتاج يوصي الباحث مبا أييت:

 الحيائي.ريك يف تدريس مادة الرايضيات للصف اخلامس العلمي ااعتماد امنوذج زاهو  .1
 تضمني امنوذج زاهوريك ضمن الدورات التدريبية ملدرسني الرايضيات. .2

   Propositionsخامسًا: املقرتحات: 
 إجراء:يقرتح الباحث استكمااًل لبحثه 

 .الرايضيات ومواد دراسية اخرى صفوف دراسية أخرى ملادةل  التحصيل يف فاعلية امنوذج زاهوريك .1
 انواع التفكري، حل املشكالت( يف متغريات)الذكاءات املتعددة، فاعلية التدريس ابمنوذج زاهوريك .2

 المصادر:

 ،دار املسرية:عمان.1رتبوي، طلتعلم وال(:علم النفس ا2008)،ابو جادو، صاحل حممد علي •
(. مقدمة للبحث يف الرتبية. ترمجة سعد احلسيين و عادل عبد الكرمي 2004آري، دونلد وآخرون ) •

 معي.ايسني، دار الكتاب اجلا
 يف حديثة تدريس وطرائق اسرتاتيجيات(: 2015) املسعدي محيد حممد و جاسم سعيد، االسدي •

 .عمان ، والتوزيع للنشر صفا دار، 1ط، اجلغرافيا
 الثالث  الصف طالب حتصيل يف دانيال  و زاهوريك امنوذجي أثر(:"2015)خالد وليد، البيضاين •

 ابن / الصرفة للعلوم الرتبية كلية،  منشورة  غري،دكتوراه حةرو اط " املعرفية ودافعيتهم الفيزايء ملادة املتوسط
 .بغداد جامعة-اهليثم

 اتريخ  مادة حتصيل يف زاهوريك جون أمنوذج فاعلية (، "2015) واخرون ، حامت  قيس، اجلنايب •
،  اببل جامعة  / واالنسانية الرتبوية  للعلوم االساسية الرتبية  كلية جملة"، القدمية احلضارات

 .2016ن نيسا ،26العدد
 دار وائل للنشر. ،2تصميم التدريس، ط (:2008حممد عواد) ،احلموز •
 ،دار املسرية: عمان.3(: تعليم العلوم للجميع، ط2011اخلطايبة، عبدهللا حممد) •
الثاين، مكتب نور احلسن،   ، املوسوعة التعليمية املعاصرة، اجلزء(2014اير، سعد علي واخرون )ز  •

 بغداد.
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، عامل 1رؤية معاصرة لطرق التعلم والتعليم، ط : اسرتاتيجيات التدريس(2003زيتون، حسن حسني) •
 الكتب، القاهرة: مصر.

(. األمناط املنهجية وتطبيقاهتا يف العلوم اإلنسانية  2007) عبد الرمحن، أنور و عدنن حقي زنكنة •
 ، بغداد.والواثئق والتطبيقية، دار الكتب

 مان: االردن.، دار املسرية للنشر والتوزيع، ع1لتعلم، ط(: اسرتاتيجيات التعليم وا2009عبيد، وليم) •
 وأدواته هومهمف العلمي :البحث(1998)  عدس الرمحن وعبد احلق  عبد كايد  ذوقان، عبيدات، •

 .عمان  الفكر، دار ،1ط وأساليبه،
، املكتبة 1املتمركز حول الطالب،ط (: اسرتاتيجيات التعلم النشط2013قرين، زبيدة حممد ) •

 قاهرة.العصرية:ال
: عمان،  اليازوري  دار،  الرايضيات  تدريس  يف  تعليمية   ومناذج   طرائق  (:2011)نجي  عباس،  املشهداين •

 .االردن 
(: "تعليم الرايضيات، مفاهيم، اسرتاتيجيات، 2015املشهداين، عباس نجي، و رحيم يونس كرو،) •

 ، دار االايم: االردن.1تطبيقات"، ط
 .االردن : عمان ، البشري دار، االختبارات تصميم يف دليلك(: 2001)زكي سلمى، الناشف •
 .االردن : عمان ، الشروق دار، السلوكية العلوم يف القياس اساسيات(: 2004)موسى، النبهان  •
اجتاهات حديثة يف تعليم العلوم يف ضوء املعايري العاملية وتنمية   :(2005)،النجدي، أمحد وآخرون  •

 هرة. العريب، القا ، دار الفكر1طالتفكري والنظرية البنائية،  
واسرتاتيجيات يف تدريس (، املدخل البنائي مناذج  2012ايسني، واثق عبد الكرمي وزينب محزة راجي ) •

 ر احلسن، بغداد.، مكتبة نو 1املفاهيم العلمية، ط 
• Alderman m. Kay (2007):motivation for achievement: possibilities for teaching 

and learning,2nd edition 
• Webster (1981) New Collegiate Dictionary. Massusettes: Mariam Company. 

 المالحق: 

 غراض السلوكية للفصل السادس املشتقاتاال 
 انه الفصل  من االنتهاء  بعد الطالب  من يتوقع
 ...ان  على قادرا يكون 

مستوى 
 اهلدف

غري  صاحل 
 صاحل 

 مالحظات 

  فأهنا نقطة عند اقلالشتق قابلة الدالة كانت  اذا يعرف 1
 .صحيح غري العكس لكن النقطة تلك  يف مستمرة

    معرفة

𝑦ينب مىت تكون الدالة  2 = 𝑓(𝑥)   قابلة لالشتقاق
 .𝑥عند

    فهم

    معرفة يتعرف على مشتقة الدالة ابستخدام التعريف. 3
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    معرفة يتعرف على مشتقة الدالة الثابتة.. 4 

    مهف جيد غاية الدالة الثابتة 5

    معرفة يتعرف على قاعدة مشتقة الدالة االسية 6
    فهم االسية الدالة  جيد مشتقة 7

    معرفة يتعرف على قاعدة مشتقة حاصل ضرب اثبت يف دالة. 8

    فهم .دالة يف  اثبت ضرب حاصل  جيد مشتقة 9
    معرفة يتعرف على قاعدة مشتقة حاصل مجع او طرح دالتني. 10
    فهم .دالتني طرح او مجع حاصل  شتقةجيد م 11

    معرفة حاصل ضرب دالتني.يتعرف على قاعدة مشتقة  12
    فهم .دالتني ضرب حاصل  جيد مشتقة 13

    معرفة .دالتني  قسمة  حاصل يتعرف على قاعدة مشتقة 14

    فهم .دالتني قسمة حاصل  جيد مشتقة 15

    معرفة س مرفوع اىل اس. يتعرف على قاعدة مشتقة دالة داخل قو  16

    فهم اس اىل مرفوع قوس داخل دالة  جيد مشتقة 17
    تطبيق جيد مشتقة الدالة عند عدد معني ابستخدام التعريف. 18

    تطبيق  املشتقة.  قواعد  معني ابستخدام  عدد  عند  الدالة  مشتقة  جيد 19

    تطبيق املشتقة الثانية لدالة عند عدد معني.جيد  20

 =s(t)=p(t)يتعرف على املفاهيم االزاحة 21
  =g(t)،التعجيل = v(t)السرعة

    معرفة

    معرفة يتعرف على مشتقة االزاحة= السرعة  22
    معرفة التعجيل= السرعة  مشتقة على يتعرف 23
    تطبيق جيد السرعة والتعجيل ابستخدام التعريف.  24
    تطبيق . املشتقة عدقوا ابستخدام والتعجيل السرعة  جيد 25
    معرفة يتعرف على قواعد السلسلة الثالثة. 26
    تطبيق يستخدم قواعد السلسلة الثالثة. 27



  

 أثر امنوذج زاهوريك يف حتصيل طالب الصف اخلامس العلمي االحيائي يف مادة الرايضيات  

101 

يعرف املشتقة االوىل للدالة عند نقطة هي ميل املماس عند  28
 تلك النقطة.

    معرفة

 ابستخدام دالة ملنحين جيد معادلة املماس ومعادلة العمود 29
  .تقةشامل قواعد

    تطبيق

 ابستخدام دالة ملنحين العمود على املماس ومعادلة جيد 30
 . املشتقة قواعد

    تطبيق

    تطبيق جيد مشتقة دالة ضمنياً. 31
    معرفة الدائرية.يتعرف على مشتقات الدوال  32
    تطبيق جيد مشتقة اي دالة دائرية. 33

 
 

ندسة االغراض السلوكية للفصل السابع اهل 
 املستوية 

 ...ان على قادرا  يكون انه الفصل من االنتهاء بعد  الطالب من يتوقع

مستوى 
 اهلدف

غري  صاحل 
 صاحل 

 مالحظات

    معرفة يتعرف على اهلندسة الفضائية )اجملسمة( 1
يستنتج كل مستقيم ميكن ان مير به عدد غري منته من  2

 املستوايت.
    فهم

مستو مير بثالث نقاط  يتعرف على انه ميكن تعني  3
 فة خمتل 

    معرفة

يتعرف على انه لكل مستقيم ونقطة ال تنتمي اليه يوجد  4
 مستو وحيد حيويها

    معرفة

يعرف لكل مستقيمني متوازيني يوجد مستو وحيد  5
 حيويها

    معرفة

    معرفة يتعرف على املستقيمني املتقاطعني. 6
    معرفة .يتعرف على املستقيمني املتوازيني 7
    معرفة يتعرف على املستقيمني املتخالفني. 8
    فهم واملتخالفة.يقارن بني املستقيمات املتقاطعة، املتوازية  9

    معرفة يتعرف على املستقيم املوازي للمستوي. 10
    معرفة يتعرف على املستقيم القاطع للمستوي. 11
    فهم  القاطع للمستوي.مييز بني املستقيم املوازي للمستوي و  12
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    معرفة يتعرف على املستويني املتقاطعني. 13 
    معرفة املتوازيني. املستويني يتعرف على 14
    فهم يقارن بني املستقيم املوازي للمستوي والقاطع للمستوي 15
يستنتج اذا توازى مستقيمان فاملستوي املار أبحدمها   16

 ونقطة من االخر فانه حيويهما 
    فهم

مستقيمني متوازيني  يستنتج املستوي الذي يقطع احد 17
 يقطع االخر

    فهم

يستنتج اذا توازى مستواين فاملستقيم احملتوي يف احدمها   18
 يوازي االخر 

    فهم

يستنتج اذا وازى ضلعا زاوية اخرى تساوت قياسهما   19
 او تكاملتا وتوازى مستويهما 

    فهم

تو يكون عموداي العمودي على مس يستنتج املستقيم 20
على مجيع املستقيمات املرسومة من اثره ضمن ذلك  

 املستوي

    فهم

يستنتج املستقيم العمودي على مستقيمني متقاطعني  21
 من نقطة تقاطعهما يكون عموداي على مستويهما

    فهم

يستنتج من نقطة معلومة ميكن رسم مستقيم وحيد  22
 .عمودي على مستو معلوم

    فهم

 (Xيكون مائال على املستوي) ABيستنتج املستقيم  23
 اذا كان قاطعا له وغري عمودي عليه.

    فهم

يربهن خطا تقاطع مستويني متوازيني مبستو اثلث  24
 متوازيني

    تركيب

توازى مستقيمان فاملستوي الذي حيوي  يربهن اذا 25
 احدمها يوازي االخر.

    تركيب

ستويني يوازي كل مستقيم يم تقاطع ميربهن مستق 26
 حمتوى يف احدمها ويوازي االخر.

    تركيب

مستقيمني متوازيني  يربهن املستوي العمودي على احد 27
 يكون عموداي على االخر.

    تركيب

    تركيب يربهن مربهنة االعمدة الثالثة. 28
وازى مستقيم معلوم فاملستقيم املرسوم من  يربهن "اذا 29

لوم نقطة من نقاط املستوي موازاًي للمستقيم املع اية
 يكون حمتوى يف املستوى"

    تركيب
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 خطة تدريسية امنوذجية للمجموعة التجريبية 

 الصف: اخلامس العلمي )الفرع االحيائي(املادة: الرايضيات   
 دقيقة 40سية للمشتقة.  الوقت: طبيقات اهلنداملوضوع: الت

 اهلدف اخلاص: توظيف قواعد املشتقة يف التطبيقات اهلندسية. 
 االغراض السلوكية: يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من الدرس أن يكون قادراً على أن:

 اواًل: اجملال املعريف.
 ك النقطة. عند نقطة هي ميل املماس عند تليعرف املشتقة االوىل للدالة  .1
 املشتقة. قواعد ابستخدام دالة جيد معادلة املماس ملنحين .2
 املشتقة. قواعد ابستخدام دالة ملنحين جيد معادلة العمود .3

 اثنياً: اجملال الوجداين.
 يثمن أمهية املشتقات يف تطبيقات اهلندسة.  .1
 العمل مع زمالءه. يستمتع يف  .2
 حيرتم اراء االخرين   .3
 حيرتم الوقت. .4

 اقالم ملونة. يمية: اللوحة،الوسائل التعل
 سري الدرس:

 املرحلة االوىل: تنشيط املعلومات
املدرس: يكشف معلومات الطلبة حول قواعد املشتقة اليت مت دراستها مسبقاً، وذلك هبدف ربط الدرس 

 االسئلة االتية:السابق ابلدرس احلايل من خالل طرح 
 مشتقة الدالة الثابتة تساوي........ .1
 تساوي....... n رفوعة اىل اسمشتقة دالة م .2
 مشتقة حاصل مجع او طرح عدد من الدوال هي................ .3
 مشتقة حاصل ضرب دالتني تساوي................ .4
 مشتقة قسمة دالتني تساوي.................. .5
 تساوي................. nع اىل اسمشتقة دالة داخل قوس مرفو  .6

 شتقة يف الدروس القادمة.السئلة وكيف نستفاد من قواعد املاملدرس: يناقش الطالب حول هذه ا
 املدرس: يعطي الدرس للطالب )التطبيقات اهلندسية للمشتقة(

أذا علمت املدرس: سوف نتعلم يف هذا الدرس كيف أجياد معادلة املستقيم من خالل مشتقة الدالة 
 الدالة ونقطة. 

استخدام التعاريف واالستنتاجات واملربهنات يف حل  30
 امثلة

    تركيب
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 املرحلة الثانية: اكتساب املعلومات. 
 جياد معادلة املستقيمطي قانون ااملدرس: يع

(𝑦 − 𝑦1) = 𝑚(𝑥 − 𝑥1)    حيث𝑚 = 𝑓′(𝑥)(𝑥,𝑦)   حيث امليل يساوي املشتقة االوىل للدالة عند
,𝑥)تلك النقطة  𝑦) 

اعطى يف السؤال احد االحداثيني السيين او الصادي نعوضه يف الدالة الجياد  املدرس: مالحظة: اذا
 االحداثي الثاين.

 علومات على جزء خمصص من اللوحة طول الدرس.هذه امل  اذ تكتب
 املرحلة الثالثة: فهم املعلومات.

 يطلب املدرس من الطالب أن يناقشوا حول املعلومات اليت مت اعطاءها.
 طة يف الصيغة العامة ملعادلة مستقيم.: نعوض النق1طالب
,𝑥): أذا أعطى 2طالب 𝑦)  .نعوض مباشرة 
 .yفقط كيف جند  لسؤاليف ا x: أذا اعطى 3طالب
 .yيف الدالة جند  x: نعوض 4طالب
 : امليل كيف جنده.5طالب

من النقطة املعطاة يف املشتقة   xطالب: نشتق الدالة املعطاة فتمثل امليل عند اية نقطة واذا عوضنا قيمة  
 االوىل سيكون الناتج هو امليل. 
 رابعاً: استخدام املعلومات

𝑓(𝑥)مود للمنحين مثال/ جد معادلة املماس والع = (3 − 𝑥2)4  عند𝑥 = 2. 
𝑦)طالب: نكتب اوال معادلة املماس  − 𝑦1) = 𝑚(𝑥 − 𝑥1)  

,𝑥): جند النقطة 2طالب 𝑦)  اذx  معلومة نعوضها يف𝑓(𝑥) = (3 − 𝑥2)4  جندy حيثy=1  اذا
 . (2,1)النقطة 

𝑓′(𝑥): جند امليل من خالل اشتقاق الدالة 3طالب = 4(3 − 𝑥2)3(−2𝑥)   وهذه مشتقة الدالة
 عند اية نقطة 

𝑓′(2)يف املشتقة االوىل جند امليل  x: نعوض قيمة  4طالب = 4(3 − 22)3(−2(2)) 
𝑓′(2) = 16 = 𝑚  

 طالب اخر: نعوض امليل والنقطة يف معادلة املماس
 →  𝑦 − 1 = 16𝑥 − 32 (𝑦 − 1) = 16(𝑥 − 2)  

16𝑥معادلة املماس   − 𝑦 − 31 = 0 
 هو فأن ميل العمود يساوي مقلوب ميل املماس عكس االشارة معادلة العمود طالب اخر: اما 

1−أي ان ميل العمود يساوي 

16
1−نضع  16نتبع نفس اخلطوات السابقة ولكن بدل امليل   

16
  

 خامساً: التفكري ابستخدام املعلومات.
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عادل املماس واالستفادة املدرس: تشجيع الطالب على اجراء نقاشات وتبادل املعلومات حول اجياد م
 س من خالل اجياد امليل من قواعد املشتقة.ة املما منها يف تطبيقات مستقبلية كما استخدمنا معادل

 الطالب: يتوصلوا اىل خطوات إلجياد معادلة املماس والعمود.
 نكتب معادلة املماس .1
 جند النقطة  .2
 جند امليل من خالل املشتقة  .3
 ماس.نعوض النقطة وامليل يف معادلة امل .4
 ميل املماس عكس االشارة. معادلة العمود نفس اخلطوات اعاله ولكن امليل العمود يساوي مقلوب  .5

 التقومي: 
𝑓(𝑥)جد معادلة املماس والعمود على املماس للمنحين  = (2𝑥 −  .x=1عند 5(1

 املدرس: يعني جمموعة من الطالب تباعاً ويسأل ماهي اخلطوات احلل. 
𝑦)ملماس الطالب: نكتب معادلة ا − 𝑦1) = 𝑚(𝑥 − 𝑥1). 

 يف الدالة. xمن خالل التعويض قيمة  y: جند احداثي 2طالب
 يف املشتقة   x: جند امليل من خالل املشتقة االوىل للدالة ونعوض قيمة 3طالب
 : نعوض النقطة وامليل يف الصيغة العامة ملعادلة املماس ونبسط.4طالب
 ماس عكس االشارة. : ميل العمود هو مقلوب ميل امل 5طالب

 املدرس: احسنتم ابرك هللا فيكم.
 جب البييت: الوا

𝑓(𝑥)جد معادلة املماس ملنحين الدالة  = √𝑥2 +  x=-1عندما  3
 املنهجي للصف اخلامس االحيائي  املصادر: الكتاب

 االغراض السلوكية للفصل مبدأ العد 
 انه  الفصل  من  االنتهاء  بعد  الطالب  من  يتوقع
 ...ان  على اقادر  يكون 

مستوى 
 اهلدف

   

    معرفة العد.يتعرف على مفهوم مبدأ  1
يعطي مثال تطبيقي عن مبدأ العد من حياته   2

 اليومية 
    فهم 

مييز بني التكرار املسموح والتكرار غري  3
 املسموح يف مبدأ العد

    فهم 

    تطبيق  حيل أمثلة عن مبدأ العد 4
    تطبيق  اليوميةيستخدم مبدا العد يف حياته  5
    معرفة يتعرف على رمز املضروب 6
    فهم  يعطي مثال عن مضروب العدد 7
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    تطبيق  جيد مضروب أي عدد  8 
    معرفة يتعرف على مفهوم التباديل  9

    معرفة يتعرف على قوانني مفهوم التباديل 10
    فهم  مييز بني حاالت استخدام قوانني التباديل 11
    تطبيق  وانني التباديل ق قيطب 12
    معرفة على مفهوم التوافيق يتعرف  13
    فهم  مييز بني حاالت استخدام قوانني التوافيق  14
    تطبيق  يطبق قوانني التوافيق  15
مييز بني املسائل اليت تكون ابإلرجاع أو بدون  16

 ارجاع
    فهم 

يصنف قوانني العد اىل مضروب العدد وتياديل   17
 توافيق و 

    حتليل

مييز بني مسائل مضروب العدد والتباديل   18
 والتوافيق 

    حتليل

مييز بني املسائل اليت حتتاج اىل ترتيب واليت  19
 الحتتاج اىل ترتيب

    حتليل

    معرفة يتعرف على مفهوم االحتمال   20
    معرفة يتعرف على مفهوم فضاء العينة  21
    معرفة يتعرف على مفهوم احلدث 22
يصنف األحداث اىل مركبة وبسيطة   23

 ومستحيلة وشاملة  
    حتليل

    تطبيق  جيد احتماالت احلوادث 24
    معرفة يتعرف على مفهوم نسبة االحتمال  25
    فهم  مييز بني قوانني االحتمال وحاالهتا  26
جيد نسبة االحتمال للحوادث ابستخدام  27

 القوانني  
    تطبيق 
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تدريس القيم الشائعة في تحصيل طالب الصف الثالث المتوسط في   اثر

 مادة التاريخ الحديث 

The effect of teaching the common values on attaining 

the Modern history for the third Class Intermediate 

School 
 Dr. Salih S. Kadhim                                    (1) د. صالح صاحب كاظم

 ملخص البحث

 مشكلة البحث اوال: 
نظر ملا يتميز به من سرعة التغريات السياسية واالقتصاديًة والعلمية  ابلللقيم امهية كبرية يف العصر احلايل  

الل املؤسسات خ والعسكرية وللرتبية دور كبري يف غرس وتنمية القيم املرغوب فيها لدى االفراد، وذلك من 
 ها املدرسة.ماعية املختلفة ومن االجت

 يعي  فراد، وجيب على املعلم ان والقيم جزء من االهداف الوجدانية اليت جيب ان تظهر يف سلوك اال
اجملتمع ويتمسك هبا وحيافظ عليها، ليكون قدوة حسنة لطالبه، مما يسهل عليه غرس قيم اجملتمع يف نفوسهم  

 .مواطنني صاحلني اليكونو 
 :  ثانيا: هدف البحث

تدريس القيم الشائعة يف حتصيل طالب الصف الثالث املتوسط يف   يرمي البحث احلايل التعرف اىل اثر
 مادة التاريخ احلديث: 

 من خالل التحقق من الفرضية الصفرية اآلتية: 
 

 املديرية العامة لرتبية كربالء.  -1
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ليس هنالك فروق ذو داللة احصائية بني متوسط درجات حتصيل طالب اجملموعة التجريبية الذين   
متوسط درجات حتصيل طالب اجملموعة الضابطة الذين  تاريخ احلديث بتنمية القيم الشائعة و يدرسون مادة ال 

 يدرسون املادة نفسها ابستعمال الطريقة التقليدية. 
 ثالثا: حدود البحث:  

 تقتصر حدود البحث على:
-2016طالب الصف الثالث املتوسط يف املدارس الثانوية النهارية يف حمافظة كربالء للعام الدارسي  -

 م.2017
-2016( املقرر تدريسه 2014موضوعات من كتاب التاريخ احلديث للصف الثالث املتوسط )  -

2017. 
 رابعا: منهجية البحث:

القيم الشائعة يف حتصيل طالب الصف اتبع الباحث املنهج التجرييب لغرض التعرف على )اثر تدريس 
 املستخدمة يف البحوث الرتبوية والنفسية.  الثالث املتوسط مادة التاريخ احلديث( ألنه احد املناهج 

 خامسا: اداة البحث:  
( فقرة من نوع االختبار من متعدد ث 40متثلت اداة البحث ابختبار حتصيلي اعده الباحث من )

 طة احملكمني.التحقق من صدقه وثباته بواس
 سادسا: الوسائل االحصائية:  

( لعينتني مستقلتني، معادلة  T - TesTالتائي ) استعمل الباحث جمموعة من الوسائل منها االختبار
 صعوبة الفقرة، معادلة متييز الفقرة.

 سابعا: نتائج البحث:
 التحصيل. اظهرت نتائج البحث تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف 

 ثامنا: التوصيات واملقرتحات:
 يف ضوء النتائج يوصي الباحث مبا أييت:

 تدريس التاريخ احلديث ابلصف الثالث متوسط. هداف الوجدانية يفجيب االهتمام ابال -
جيب اظهار وتدعيم القيم الوطنية واالجتماعية وخاصة يف بلد مثل العراق يعيش صراعات طائفية   -

 يوحد الكلمة.وعرقية فأظهار القيم 
 بناء مناهج يف مادة التاريخ احلديث قائمة على القيم. -

 املقرتحات: 
 نها التاريخ وتضمينها القيم االجتماعية والدينية والوطنية.اد االجتماعية وماعادة تصميم املو  -
 عقد دورات ملدرسي التاريخ وتعريفهم ابلقيم وكيفية تدريسها. -
 اخرى، وعلى كال اجلنسني ملعرفة القيم الشائعة وكيفية تدريسها.اجراء دراسات مماثلة ي مراحل دراسية   -
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Abstract  

First: Research problem 
Values are of great importance in the current era, given the rapid pace of 

political, economic, scientific, military and educational changes, which plays 
a major role in instilling and developing the values desired by individuals 
through various social institutions, including schools. 

And values are part of the emotional goals that must appear in the 
behavior of individuals, and the teacher must be aware of the community 
and upholds and maintains them, to be a good example of his students, 
which makes it easy to instill the values of society in them to be good citizens 

Second: Search Goal: 
This research aims at identifying the effect of teaching the common 

values in the collection of modern history in the third grade students: 
By verifying the following zero hypothesis: 
There are no statistically significant differences between the average 

achievement of students in the experimental group studying modern history 
by developing the common values and average scores of students of the 
control group who study the same subject using the traditional method. 

Theird: search limits: 
Search is limited to 
- Students of the third grade intermediate in high school day in the 

province of Karbala for the academic year 2016-2017. 
- Topics from the Modern History Book for the third intermediate grade 

(2014) to be taught 2016-2017. 

Fourth: Research Methodology: 
The researcher followed the experimental method for the purpose of 

identifying (the effect of teaching the common values in the collection of 
modern history in the third grade students average) because it is one of the 
methods used in educational and psychological research. 

One of the methods used in educational and psychological research. 

Fifth: Search Tool: 
The research tool was a mental test prepared by the researcher of (40) 

paragraph of the type of testing of multiple and then verify its validity and 
stability. 



  

110 

 25:  العدد

 Sixth: Statistical Methods: 
The researcher used a variety of methods (T - TesT) for two independent 

samples. 

Seventh: Research results: 
By processing the statistical data, the experimental group showed 

superiority over the control group in the collection. 

Eighth: Recommendations and proposals: 
In light of the results, the researcher recommends the following: 
• Attention must be paid to emotional goals in the teaching of modern 

history 
• National and social values must be demonstrated and strengthened, 

especially in a country such as Iraq that has lived in sectarian and ethnic 
conflicts. 

• Building curricula in modern history based on values. 

 الفصل االول

 اوال: مشكلة البحث
  والعلمية  واالقتصاديةً   السياسية  التغريات  سرعة  من  به  يتميز  ملا  ابلنظر   احلايل  العصر  يف  كبرية  امهية  للقيم

 املؤسسات خالل من وذلك، االفراد لدى فيها املرغوب القيم وتنمية غرس يف كبري  دور وللرتبية  والعسكرية
 .رسةدامل  ومنها املختلفة االجتماعية
 اجملتمع  يعي ان املعلم على و ،االفراد سلوك يف تظهر ان  جيب اليت الوجدانية االهداف من جزء والقيم
 نفوسهم يف اجملتمع قيم  غرس عليه يسهل مما، لطالبه حسنة قدوة ليكون  عليها، وحيافظ هبا ويتمسك

 .صاحلني  مواطنني ليكونوا
 -ية:تالباحث جوانب الضعف يف النقاط اآل ومن خالل االتصال مع مدرسي مادة التاريخ حدد

( ان تدريس التاريخ احلديث يتم بطريقة تقليدية هو القاء املدرس ملادة الدرس واستخدام الطباشري 1
 .مما يبعث السأم وامللل وان الصواب فقط مايعرفه املدرس

 . مادة التاريخ احلديث للصف الثالث ( عدم ابراز اجلانب الوجداين يف2
 اجلانب الوجداين ضمن مفردات التاريخ احلديث وابراز هذا اجلانب وتدعيمه  الرتبوية مل تراعِ   اهج ملن( ا3
 (2) ( اجلانب القيمي مهم يف تكوين شخصية الطالب وتدعيمهما وخصوصاً الوطنية واالخالقية والدينية4

 اهمية البحث ثانيا: 
كيف مع اجملتمع الذي ينشأ فيه، ولذلك فهي تعد الرتبية عملية اعداد املواطن الصاحل الذي يستطيع الت

الشخصية االنسانية تشكياًل يقوم على اساس مايسود اجملتمع من تنظيمات سياسية   تعمل على تشكيل
 

 .125:1988فاطمة، -2
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اة للتغيري االجتماعي لتحقيق  واجتماعية واقتصادية، واخذت اجملتماعات املتقدمة والنامية تستعني ابلرتبية اد
االقتصادية والفكرية والنفسية من اجل بناء شخصية االنسان   و  اسيةياحلياة الس  التقدمي ويف خمتلف اجملاالت

وصفها جزءاً من حياة االنسان باجلديد الذي يؤمن بدوره يف تغيري واقع جمتمعه حنو االفضل. اذن فالرتبية 
مدون عليها يف االفراد مبقومات بيئتهم الطبيعية واالجتماعية واليت يعت تسعى يف الوقت احلاضر اىل تعريف

 (3)حياهتم ورفاهيتهم.
والتاريخ عند هيكل: انه ليس علم املاضي وحده، وامنا هو عن طريق استقراء قوانينه علم املاضي املستقيل  

دراسة التاريخ   ضوعو وان م  ،(15،  1985ايضاً، اي انه علم ماكان، وماهو كائن، وماسوف يكون)هيكل،
التارخيية   كبري من احلقائق، وال الكرب كمية ممكنة من املعلوماتيف املدرسة ليس جمرد شيء مكتسب لعدد  

فحسب بل ملعرفة شاملة للتاريخ، ويتطلب ذلك زمناً اكثر بعداً من الزمن الذي تكرسه املدرسة يف التعليم، 
من  عن طريق الوعي الكامل لطبعية )علم التاريخ( و  رتبطةة امليتحقق التدريس اجليد ملادة التاريخ يف املرحل

 (4).خالله يدرك االنسان حقيقة وجوده ككائن حي
من سلوكيات، وبناء على ذلك  وتعد القيم مبثابة حمددات لسلوك الفرد، يرجع اليها يف كل مايصدره

تتحدد شخصية كل فرد، فيقال ان هذا الفرد سلوكه يتم عن قيمة او غري ذلك ويرى عرفه ان القيم مرغوب 
  عرفة) .السلوك يف ضوء مايضعه اجملتمع من قواعد ومعايريفيه، او مرغوب عنه من اشكال 

جتماعية، ذلك ان معرفة تلك القيم ( ولذلك يتهم املختصون يف املناهج ابلقيم اال234:2000واخرون 
عد امراً ضرورايً ومهماً ابلنسبة لواضعي املناهج الدراسية، فعندما يلزم اجملتمع مبفهوم معني لتلك القيم، فان ي

ب من واضعي املناهج تنظيماً معيناً حملتوى املناهج وتناواًل جديداً هلذا احملتوى، بل وادواراً جديدة ذلك يتطل 
يتطلب ترمجة تلك القيم اىل سلوك التالميذ، اي انه ينبغي عمل خمططي املناهج ان ينظروا اىل للمعلم، كما  

، جمتمعة الذي يعيش فيه )محيدة على انه كائن اجتماعي كما جيعله قادرًا على مواجهة مشاكل طالبال
 ها وتطوير الدراسية  بية بضرورة تقدمي املواد  رت  هذا البحث منسجماً مع اهتمامات وزارة اليت(واي82:  2000

 .بغية جعلها اكثر انسجاماً مع التحوالت والتطورات اليت جتري يف العامل ومسايرة التقدمي العلمي واالجتماعي
 ثالثًا: هدف البحث:  

مادة  يف اثر تدريس القيم الشائعة يف حتصيل طالب الصف الثالث املتوسط ايل بحث احليهدف ال
 التاريخ احلديث 

   limiTations of reserchحث حدود البرابعًا: 
 البحث احلايل على: قتصري

 أ( احلد البشري: عينة من طالب الصف الثالث املتوسط  
 حمافظة كريالءيف للبنني   هالنهاري ةتوسطدارس امل امل ب( احلد املكاين: احدى 

 (2017_2016)ج( احلد الزمين: الفصل الدراس االول 

 
 .1970:121النجيحي، -3

4 - James,1982:p:137. 
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كتاب التاريخ احلديث للصف الثالث املتوسط املقرر تدريسه من  من   الباب االولد( احلد املوضوعي:  
 2017_2016قبل وزارة الرتبية للعام الدراسي 

 dete Minatiin of tne TeMsتحديد املصطلحات خامسًا: 
( يف املعجم الوسيط االثر: العالقة وملعان السيف واثر الشيء يقيته 2007ثر: عرفه )مصطفى،  الا-1

ويف املثل )التطلب اثر بعيدين( بقرب ملن يطلب اثر الشيء بعد فوت عينه، وماحيدثه، وجيمع االثر على 
 (5)ااثر واثور"

 (6) املتغري املستقل  أتثريالتابع بعد تعرضه    ( هو مقدار التغيري الذي يطرأ على املتغري1991،  ثين)احل  هعرف
التدريس لغة: درست الكتاب يدرسه درسا،كانه عائدة حىت انقاد حلفظه...درست اي تعلمت -2

 (7)ودرست الكتاب درسا اي ذللته بكثرة القراءة حىت خف حفظه علي 
ن املعلم لتحقيق  ( ابنه وسيلة اتصال تربوي هادف توجه وختطط م2003التدريس عرفها: )الفتالوي،
 (8)علماهداف التعلم والتعليم لدى املت

 التعريف االجرائي: هو كل مايؤدية مدرس مادة التاريخ احلديث بقصد حتقيق االهداف املنشودة
  valuesالقيم -3

ي رمسه اخلالق سبحانه وتعاىل قال تعاىل القيم لغة: االعتدال واتباع الطريق الصحيح، طريق اخلري الذ
ويعرف القاموس الرتبوي القيم كل الصفات ذات االمهية البالغة للنواحي  سطا م امة و وجعلناك

 (9) السيكولوجية واالخالقية واجلمالية وتتصف ابلصفة اجلماعية 
( اهنا كل صفة ذات امهية العتبارات اجتماعية او اخالقية او امجالية وتقسيم  1970)كاظم، عرفها:

 (10) بصفة عامة موجهات للسلوك او العملقيمة اجلماعة يف االستخدام وهي 
( مفهوم يدل على جمموعة من املبادئ والقواعد واملثل العليا اليت نزل هبا الوحي 1980ويعرفها )بكرة،

االنسان ويتحدد سلوكه يف ضوئها، وتكون مرجع حكمه يف كل مايصدر عنه من افعال   واليت يؤمن هبا
 (11)واقوال وتصرفات مرتبطة ابهلل والكون"

التعريف االجرائي: الدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف اختبار حتصيل القيم يف مادة التاريخ احلديث 
 للصف الثالث املتوسط 

عريف الوقت، ارخ الكتاب ليوم غد، وقيل ان التاريخ الذي يؤرخه الناس التاريخ لغة: )ارخ( التاريخ ت-4
 (12)ار اترخيا اىل اليوم ليس بعريب، واتريخ املسلمني ارخ يف زمن اهلجرة فص

 
 .45:2007، مصطفى -5
 .253،1991احلثين  -6
 .968،1968ابن منظور، -7
 .70:2003الفتالوي،  -8
 .9:1995عبد املؤمن، -9

 16: 1970كاظم،   -10
 .15: 1980 ،ةر بك -11
 .120:2003ابن منظور، -12
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( ابنه علم دراسات احلضارات القدمية وجتسد العوامل اليت 1983)االمني، عرفه: Historyالتاريخ 
  (13) ة تضافرت على تشكيل احلضارة املعاصر 

املقرر من قبل وزارة   التعريف االجرائي: احلقائق واملناهج والقيم الواردة يف كتاب الصف الثالث املتوسط
 .2017-2016العراقية للعام الدراسي  الرتبية

 : االطار النظري الفصل الثاني

 :القيم  مصادر
  من الكتاب يف مافرطنا:تعاىل قوله  على بناءً ،القيم مصدر هو وحده الدين ان  البعض  يرى الدين .1

 ممايقو  كل  يف ويداعيها هلا  وفقاً  يعمل ان ينبغي اليت القيم للفرد حدد وجل عز هللا ان  ذلك(14)شئ
 .(15).ونشاط  عمل من هب

 وصوالً  املوقف بتحليل الفرد يقوم حيث القيم مصدر هو العقل ان  االخر البعض يرى :البشري  العقل .2
 .(16)  الذاتية االهواء او للعواطف اعتبارا دومنا الصحيح  الطريق  اىل

 املرجعي ارهط ا اىل تدرجيياً  ويتدخلها وينشرها،ويكتسبها،القيم الفرد ويتعلم،مجاعي نتاج القيم:اجملتمع .3
 الدوافع  بعض   الفرد  يتعلم  االجتماعي  التفاعل  طريق  وعن  االجتماعية  التنشئة  عملية   خالل  من،للسلوك

 .(17) غريها عن ويفصلها وغريها واالهداف
 ،واخلربات ،واجملتمع ،الثقافة   هو  االشخاص  يتبعها  اليت  القيم  مصدر  ان   اىل  البعض   يذهب  كما:الثقافة .4

 الثورات  او  االنسانية  املعرفة  يف   اهلائل  والتطور،العصرومتطلباته   طبيعة  ان   كما ،يهملع  تطرأ   اليت ،والتغريات
 يشتق  اليت  الرئيسية  اجملتمع  تشكل  العناصر  هذه  كل،التكنلوجية،واالجهزة  االنتاج  اساليب  يف  املختلفة

 .(18)  القيم انواع خمتلف منها
 القيم  انواع اهم :القيم تصنيف

 :. Theori Ticalvatues  ةالنظري  القيم - احملتوى  بعد
 .له احلاكمة والقوانني،به احمليطة العامل  ومعرفة،احلقيقة الكتشاف وميله الفرد اهتمام  عن وتعرب

  له  ماحيقق اىل وميله الفرد اهتمام  عن ويعرب :EcoNo mical valaes االقتصادية القيم -
 . والتسويق االنتاج لكذ  يف وسالمة،والثروة،املنفعة

 . وغريه الشكل يف  ومنسق مجيل ماهو الفرد اهتمام عنها ويعرب: AesThr Tic values  اجلمالية القيم -
 مساعدهتم وامليل الناس  من غري اىل وميله الفرد اهتمام عن ويعرب: Social values االجتماعية القيم -

 ويتميز االفراد الذين تسود عندهم هذه القيمة ابلعطف وخدمة الغري.
 

 .1983:19االمني،  -13
 .38 االنعام -14
 .128 :1995 مطاوع -15
 .77 :1996،اللقاين -16
 .158: 2000 ،زهران -17
 .640،ص1994،واخرون امحد اللقاين -18
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السياسي، وحل مشاكل    والعمل ،ابلنشاط  الفرد  اهتمام  عن  ويعرب  :PoliTical values  السياسية   القيم - 
 اجلماهري، ويتميز االفراد الذين تسود عندهم هذه القيمة ابلقيادة والقدرة على التوصية.

 : وسائلية   قيم  - القصد  بعد
 احلصول على ترقية أو أجر. يف االخالص مثل ،ابعد لغاايت وسائل مبثابة وتعد

 .البقاء حب  مثل ذاهتا حد يف غايته تعرب اليت يوه :قيم غائية  -
 : Dimension of IntensiTy  الشدة  بعد

  تنفيذه اجملتمع ويراعي الثقافة افرادها تلزم مقدسة  قيم وهي
 قيمة ملزمة: وهي قيم مقدسة تلزم الثقافة افرادها هبا. -
 قيم تفضيلية   -

 العمومية:   بعد
 .والزواج الدين  ابمهية االعتقاد مثل

 عم شيوعها وانتشارها يف اجملتمع كله مثل االعتقاد أبمهية الدين والزواج والفقه امة يقيم ع -
 قيم خاصة: وهي قيم متعلقة مبوافقة او مناسبات خاصه قبل القيم املتعلقه اعياد وزواج  -

 الوضوح:   بعد
 .ابلكالم  عنها ويعترب هبا يطرح اليت وهي

 عرب عنها ابلكالم صرح هبا ويأي اليت ي ExpliciTveluej( قيم ظاهرة )صرحية -
 أي اليت يستدل عليها من مالحظة السلوك للفرد implicit valuesقيم ضمنية:  -

 :(19) الدوام  بعد
وهي اليت تبقى زمناً طويال وتنقل من قبل االجيال، مثل القيم  permaneut valuerقيم دائمة نسبياً  -

 املرتبطة ابلعرف والتقاليد.
املرتبطة اي وقتية وعارضة وقصرية الدوام، وسريعة الزوال: مثل القيم  Transienj valuesقيم عابرة  -

 (20) ابالشياء املادية كاملال واملوضة  را على اجملتمعات من تطورات متصلة ابملوضة، وما يط
 values Measarementاساليب قياس القيم 

دون  ظهر السلوكوهي تطلعنا على م: orgnizeed observ ationاملشاهدة واملالحظة املنظمة  (1
امكانية لرتبيعه وخاصة اذا اجريت هذه املالحظة على غفلة من الفرد او االفراد موضوع الدراسة خاصة  

 .اذا كانت العينة موضوع الدراسة من االطفال صغار السن 
: وهي جمموعة من االسألة او وحدات احلديث يوجهها  personal Interviewاملقابلة الشخصية  (2

 .ة اشخاص( اىل طرف اخرطرف )شخص او عد
 

 .1996:35،دايب -19
 .35:1996دايب،  -20
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: وهو اسلوب يستخدمة الباحث لوصف احملتوى الظاهر Content Analy sisحتليل املضمون  (3
 ن يف العديد من الدراسات لالتصال وصفاً موضوعياً ومنظماً وقد استخدم اسلوب حتليل املضمو 

  نالك العديد منقياس القيم فه ل : وهي اكثر الطرق شيوعًا يف جماQuestion naireاالستخبارات  (4
، والذي يهدف اىل قياس القيم الدينية والسياسية  استخبار البورت وفرينون  -االستخبارات مثل:

 وهنالك مقياس القيم الفارقة والقيم الشخصية وقيم العمل  
مة لقياس القيم لدى املتعلمني يف مراحلهم التعليمية املبكرة  ءالطرق مال راختبارات املواقف: وهي اكث (5

ف على حقيقة سلوكه عر رض الت بعض املواقف احلياتية بغاة يتم من خالهلا وضع املتعلم يف وهي اد
 .(21) ومايؤمن به من قيم
 الفصل الثالث 

 الدراسات السباقة:  أوال:

  1980دراسة بكرة 
 القيم األخالقية يف حمتوى كتاب ))تربية املسلم(( املقدر على تالميذ الصف السادس ابملدرسة االبتدائية 

ف الدراسة اىل التعريف على القيم األخالقية يف حمتوى كتاب تربية املسلم املقدر على تالميذ ده -
 الصف السادس االبتدائي

ئمة القيم اليت تضمنها ويف ضوئها حاول التعرف وقام الباحث بتحليل حمتوى الكتاب، والتوصل اىل قا
 نواحي الضعف لديهم يف القيم األخالقية. على حدى العالقة املنهج بقيم التالميذ واجتاهاهتم، ومعرفة

اعد الباحث استبيانه يف ضوء القائمة اليت توصل اليها وطبقها على جمموعة من التالميذ الناجحني  -
 األسبوع األول من العام الدراسي.من الصف السادس االبتدائي يف 

 القيم األخالقية  اسفرت النتائج عن ان منهج الرتبية الدينية املقرر غري مستوف لكثري من   -
التالميذ الناجحني من املدرسة االبتدائية العامة ليس لديهم بعض القيم األخالقية املهمة يف عملية    نَّ إ -

 (22) البناء والتنمية 
 تدعيم قيم العمل لدى تالميذ احللقة الثانية من التعليم األساسي.  اثر الرتبية الدينية يف -
 دينية على مرحلة التعليم األساسي قامت الباحثة بتحليل منهاج الرتبية ال -
 اسفرت النتائج على ان املنهاج املدرسي العام ال حيقق تدعيم قيمة العمل  -
 (23)اإلدارة املدرسية وعالقة التالميذ ابملدربني كلها ال تدعم ما تنادي به الرتبية اإلسالمية. نّ إ -

  2002دراسة سحر سعيد صاحل 
ات املرحلة األوىل )معهد ملنهج التاريخ العريب اإلسالمي لطالب بناء برنمج مقرتح لتنمية بعض القيم 

 اعداد املعلمات(
 

 .241،240:1997واخرون، عكاشة -21
 .16، 1980بكرة،  -22
 .78، 1987فهمي  -23
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الل  عهد املعلمات من خ مهتمام ابلقيم وتنميتها يف سلوك طالبات قامت الباحثة ببناء برنمج واال - 
 حمتوى كتاب التاريخ االسالمي.

جيعلهم اكثر محاسة وحيوية من  ان اتباع خطوات الربنمج املقرتح يثري يف نفوس الطالبات السعادة و  -
 و ما يتعلمونه.م القيم حناليت يتضمنها الربنمج وينمي فيه خالل مشاركتهم يف املواقف التارخيية

ن القيم حتتاج اىل وقت ان عنصر الوقت عنصر فعال يف رفع مستوى تنمية القيم لدى الطالبات ال -
 (24)صبح قيمة سائدة لدى االفراد.طويل لكي ت

 ألجنبية الدراسات ا

   PETER Fernando1975دراسة فرانندو 
 اخلربة الدينية على الطالب يف تغيري القيم(( ))اثر

 تقيري القيم. االسوبع علىطالب يف هناية  ر اخلربة الدينية اليت يتلقها الهدفت الدراسة اىل معرفة اث -
ألسبوع على تغيري القيم تكونت العينة من جمموعتني احدمها جتريبية تتلقى الدراسة الدينية هناية ا -

 دراسة دينية   واألخرى ضابطة ال تتلقى أي
 تكون عينة البحث  -
 ث تطبيق مقياس القيم اللربت وفرينون على اجملموعتني  -
 )25(الضابطة يف القيم الدينية  عةو التجريبية على اجملم  تفوق اجملموعة -

 louis 1993دراسة لويس
 لقيم(())اثر اراء املعلمني حول برنمج تدريس ا

 أجريت الدراسة يف مدينة اتيوان -
 الدراسة اىل فحص اراء املعلمني حول برنمج تدريس القيم وتنفيذها.هدفت  -
 ( مدراسا ابتدائيا يف اتيوان 582تكون عينة الدراسة من ) -
 قام الباحث ابعداد استبيان هلذا الفرض وبعد حتليل بيانهتا اسفرت النتائج عما أييت  -
 عوامل لعدم فاعلية الربنمج:فية وقد حددت الدراسة صحية   يتغري بصورة كاان سلوك الطالب مل -
 نقص التدريب اإلداري   -1
 مستوى التدريس فوق الطاقة  -2
 نقص تدعيم املصادر  -3
 )26(التمسك ابلطرق التقليدية يف التدريس -4

 
 .50، 2002سحر،   -24

25- petr F ernando, 1975 p, 15. 
26  - louis Rulin, 1993 p50. 
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 رابع: منهج البحث واجراءاتهالفصل ال

 اواًل: التصميم التجريبي
اجلزئي جملموعتني متكافئتني )جتريبية  دي والضبط تجرييب ذا االختبار البعاعتمد الباحث التصميم ال

 (1لشكل رقم )ة( كما يف ابطوضا
 املتغري املستقل   اجملموعة التجريبية  

 تدريس القيم الشائعة
 املتغري التابع

 اختبار 
 الطريقة االعتيادية  الضابطة  حتصيلي للقيم

 ثانيًا: مجتمع البحث وعينته.  
بحث لطالب الصف الثالث املتوسط يف املدارس احلكومية للبنني العام الدراسي تمع الحدد جم

 ( يف مركز حمافظة كربالء 2016-2017)
اختريت متوسطة االقدام للبنني قصداًي لتوفر ثالث شعب فيها وتعاون االدارة مع الباحث اختريت 

 داعباست ضابطة جرى شعبتان عشوائياً الشعبة )أ( جتريبية و )ج(
 ( طالباً 32ة ) بط( طالباً والضا32الطالب الراسبني وكثريي التغيب لتصبح التجريبية ) 

 (2خمطط رقم )
 عدد الطالب شعب اجملموعة  

 32 أ جتريبية 
 32 ج ضابطة 

 تكافؤ مجموعتي البحث:  -ثالثًا:
 -حسب املتوسط احلسايب والتباين املتغريات االتية:

 ( العمر الزمين:1
اعتمادًا على بطاقتهم املدرسية، ث حسب  1/10/2016شهر لغاية نة البحث ابال حسبت اعمار عي

 الفرق بينهما  -املتوسط احلسايب والتباين لكال اجملموعتني الختبار  

 ( املعدل العام للتحصيل السابق: 2
د الدراسية اليت حصل عليها الطالب عينة البحث يف الصف االنهائي لدرجات مجيع املو املعدل هو 

من السجالت املدرسية، وحسب  ( واليت حصل عليها2015-2014لثاين متوسط )للعام الدراسي ا
 املتوسط احلسايب لكال اجملموعتني الختيار الفرق بينهما  

 ( الذكاء: 3
يف اجراء التكافؤ بني جمموعيت  عراقيةة الللمصفوفات املتتابعة املالئم للبيئ رافن اعتمد الباحث اختبار

  اجملموعتني الذكاء، وحسب املتوسط احلسايب والتباين لكالالبحث يف متغري
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 جمموعيت البحث يف املتغريات الثالثة يكافؤ جدول  (1جدول رقم )

ات املذكورة  احملسوبة واجلدولية للمتغري  T( القيم للمتوسط احلسايب والتباين وقيمة 1ويبني جدول رقم ) 
( وهذا 0،05( عند مستوى )2،000ان مجيع القيم احملسوبة كانت اقل من القيم اجلدولية ) يف اعاله ويبني  

 يعين ان جمموعيت البحث متكافئتان يف املتغريات الثالثة 
 التجرييب: اثراالند

اىل اخر  التجربة طوال مدة اجرائها اىل ترك او انقطاع او انفصال الطالب من صف عرضمل تتأ( 
 اومدرسة اخرى.

ظروف التجربة واحلوادث املصاحبة:يقصد ابحلوادث املصاحبة احلوادث الطبيعية اليت ميكن حدوثها    ب(
ل ابن اكثر هذا العامل امكن  اثناء تطبيق التجربة مثل الكوارث،الفياضانت،الزالزل،االعاصري لذا ميكن القو 

 تفاديه.
تبار حتصيل موحد اعده لقياس حتصيل الطالب البحث وهو اخ اداة القياس:استعملت اداة موحدة    ج(

 الباحث الغراض البحث احلايل.
سرية البحث حرص الباحث على سرية البحث ابالتفاق مع االدارة على عدم اخبار الطالب  د(

 .غري نشاطهم او تعاملهم مع التجربة مماقد يؤثر يف سالمة التجربة ونتائجهابطبيعة البحث وهدفه،كي اليت
توزيع احلصص:حصلت السيطرة على هذا العامل من خالل التوزيع املتساوي للحصص بني جمموعيت   هـ(

وعلى وفق منهج وزارة    لكل جمموعة،نيدرس اربع حصص اسبوعياً بواقع حصتاذا كان الباحث ي  البحث،
رسة ومدرس التاريخ على اتفق الباحث مع ادارة املد  اذ،  ادة التاريخ احلديث للصف الثالث املتوسط الرتبية مل 

 م جدول احلصص حبيث تكون مادة التاريخ احلديث يف اايم )الثالاثء،االربعاء( تنظي 

 .( توزيع حصص مادة التاريخ احلديث على طالب جمموعيت البحث2)جدول رقم 
 
 

 اجملموعة
 

 املتغريات

 القيمة اجلدولية  32الضابطة   32التجريبية  

الوسط  التباين  الوسط احلسايب
 احلسايب 

 احملسوبة  اجلدولية  التباين 

 793,15 العمر الزمين
 

196,25 
 

214,159 
 

656,59 
 

000,2 
 

206,1 
 

 املعدل العام 
للتحصيل 

 السابق  

482,71 
 

697,31 
 

812,72 
 

196,57 
 

000,2 
 

234,60 
 

 602,0 000.2 693.81 214,25 135,98 726,26 الذكاء
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 ادة التاريخ احلديث على طالب جمموعيت البحث (توزيع حصص م2جدول رقم )
 لثانية احلصة ا احلصة االوىل اليوم

 اجملموعة التجريبية  ابطة اجملموعة الض الثالاثء 
 ابطة اجملموعة الض اجملموعة التجريبية  االربعاء 

 رابعًا مسلتزمات البحث:

 حتديد املادة العلمية واالهداف السلوكية: 
رر االول من كتاب التاريخ احلديث املق لبابني البابحددت املادة العلمية اليت تدرس اثناء التجربة اب

يف الفصل الدراسي االول،  2016لسنه  2014توسط، الطبيعة تدريسه على طالب الصف الثالث امل
 دليل املدرس وكتاب االهداف السلوكية يف املرحلة املتوسطة، صاغ الباحث عدد من االهداف املوجودة يف

 .فهمع مراعاة التوافق واالنسجام بني حاجات احملتوى املويف )املنهج املدرسي( واهدا
 اعداد اخلطط التدريسية:  

اخلطط التدريسية: هي احدى املكونت املهمة لعملية التدريس، وهي تصورات سابقة للمواقف 
تعليمية حمددة، وتضم هذه العملية   فح هبا املدرس وطالبه لتحقيق اهدايصطل  ةلي آدراسية واالجراءات ال

 (27)  احتديد االهداف، واختيار الطرائق اليت تساعد على حتقيقه
ء واملتخصصني يف التاريخ والعلوم رباوعرض الباحث منوذجني من اخلطط التدريسية على جمموعة اخل

م ومقرتحاهتم، اجريت بعض التعديالت على وفق اراء حظاهت الرتبوية والنفسية الستطالع ارائهم، واخذ مال
 (1اخلرباء واصبحت بصورهتا اجلاهزة والنهائية. ملحق رقم )

 اة البحث اد -خامسًا: 
ابلبحث، واخذت  املواضيعي يشمل ذلا باختيار حتصيلي للقيم. عمل جدول مواصفات حملتوى البا

 لعدد احلصص.  ن از للمجال املعريف وحتديد االو  بلوم املستوايت )املعرفة، الفهم، التطبيق( من تصنيف
 جدول املواصفات (3كما يف اجلدول رقم )

 
 .23: 2002جامل،   -27

عدد  الفصول   ت
 احلصص 

االمهية  
 ية النسب

عدد فقرات  وزن االهداف السلوكية
 االختبار

 اجملموع 

تذكر  %  %   
34% 

فهم  
48% 

  تطبيق فهم  تذكر %18تطبيق

 3 1 1 1 1 5 6 8 2 املعقول  
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 اجراء التحليل االحصائي:  -سادسًا:

 : ارباالخت ت ار ( صعوبة فق 1
 ة املناسبة وحذف الفقرات السهلة  ان الغاية من حساب صعوبة الفقرة هو اختيار الفقرات ذات الصعوب

مقبولة ( وهذا يعين ان فقرات االختيار  0.80–0,20وجد الباحث اهنا مقبولة اذا وقعت ضمن املدى )
 مجيعها  
 ( قوة متييز الفقرة: 2

 الطالب ذوي املستوايت العليا واملستوايت ويقصد ابلتمييز مدى قدرة االختيار على التمييز بني
  (28) املتخصصة 

 اذا اجاب عنها اجلميع اجابة صحيحة فال تصلح لقياس التباين  مميزةً قرة فالف
 ( ثبات االختيار: 3

 
 .125: 1985رودين، -28

التوسع  
الصفوي 

يف العراق 
 ومقاومته

4 17 5 6 3 3 3 1 7 

 والغز  
الربتغايل  

واالسباين 
واملقاومة  

 العربية  

6 25 11 20 7 3 5 2 10 

سع تو ال 
الصفوي 

 الثاين

5 21 4 6 3 3 4 1 8 

الوطن   
العريب 
حتت 

السيطرة  
 العثمانية  

7 29 17 23 7 4 6 2 12 

 40 7 19 14 21 60 43 %100 24 اجملموع  
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حتت الظروف نفسها )الكندري  يقصد بثبات االختيار ان يعطي االختيار نتائج االفراد انفسهم
 وهذا يستلزم متاثل الظروف احمليطة بتطبيق االختبار يف كل مرة.  (154 :1988،وحممد

لظروف احمليطة بتطبيق االختيار يف كل مرة وقد اختار الباحث طريقة اعادة االختيار الباحث ا  وقد اختار
االختيار على العينة نفسها وظهر معامل ارتباط حلساب ثبات االختيار بعد مرور اسبوعني اعادة تطبيق 

 ( وهذا معامل ثبات جيد ابلنسبة اىل االختيارات0،76)
 سابعًا: تطبيق التجربة: 

الباحث بتطبيق التجربة على افراد جمموعيت البحث يف متوسط االقدام للبنني يف ع شر 
 (15/1/2017) ولغاية يوم االثنني املوافق  (15/10/2016)

 -ث تعليمات االختيار االتية: وضع الباح 
 -أ( تعليمات االجابة:

 يف املكان املخصص هلا يف ورقة االجابة  و شعبتكاكتب امسك 
 طلوب االجابة عنها مجيعاً دون تركتكون من فقرات، مامامك اختيار ي -

 الرسائل االحصائية: -ثامنًا:
T(n1 + 𝑛ℎ2 − 2 )

= √
(𝑛1 − 1)𝑠1 + (𝑛2 − 1)

𝑛1 +  𝑛2 − 2
𝑆2

2  ∑
1

𝑛1
+  

1

𝑛2
  

 ( T- TesTاالختيار التحصيلي لعينتني مستقلتني )أ( 
Tاالختيار التحصيلي : 

1X:  املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية 
2X:  املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة 
2

1S التباين للمجموعة التجريبية : 
2

2S :  التباين للمجموعة الضابطة 
1n عدد طالب اجملموعة التجريبية : 
2n:  اجملموعة الضابطة عدد طالب 
 معادلة صعوبة الفقرة   (ب

𝑇𝑢+𝑇𝐿 اذ ان

2𝑁
 P= 

P بة الفقرة  : معامل صعو 
Tuجمموع درجات اجملموعة العليا : 
TL: جمموع درجات اجملموع الدينا 
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 n )عدد طالب يف اجملموعتني )العليا او الدنيا : 
S:  ًالدرجة املخصصة لكل فقرة 
 معادلة التميييز للفقرة (  ج

D=𝑇𝑢−𝑇𝐿اذ ان

𝑁
 

Dمعامل التمييز للفقرة : 
Tu  جمموع درجات العليا : 
Tv جات الدنيا: جمموع در 

n)عدد الطالب يف احدى اجملموعتني )عليا او الدنيا : 
S:  الدرجة املخصصةلكل فقرة 

 عرض النتائج وتفسيرها.خامس: الفصل ال

يف الشائعة يتضمن هذا الفصل عرض النتائج اليت توصل اليها الباحث، وتفسريها ملعرفة اثر القيم 
فة داللة الفرق االحصائي بني  ر يخ احلديث ث معحتصيل طالب الصف الثالث املتوسط يف مادة التار 

 .متوسطي درجات جمموعيت البحث للتحقق من فرضيات البحث
 اواًل: عرض النتائج

( بني متوسطي درجات 0،05عند مستوى داللة )بني متوسط درجات ق دال احصائيًا اليوجد فر 

ن الفرضية وبعد حتليل النتائج، اتضح ان اجملموعة التجريبية يف تنمية القيم واجملموعة الضابطة وللتحقيق م
( 15،4690مادة التاريخ قبل تدريس القيم بلغ )الذين يدرسون  متوسط درجات طالب اجملموعة التجريبية  

املعياري   فراحن( واال2،06وسط احلسايب للفرق )تومتوسط درجاهتا يف تنمية القيم بعد تطبيق التجربة بلغ امل
( لعينتني مرتابطتني ملعرفة داللة الفرق االحصائي T-TesTار الثنائي )باالخت( وعند استعمال  2،58للفرق )

( عند 4،57ة البالغة )بو سئية، اذ ان القيمة احملبني هذين املتوسطني، ظهر ان هناك فرقًا ذا داللة احصا
 (2اجلدولية البالغة ) .( اكرب من القيمة 62( وبدرجة حرية )0،05مستوى داللة )
 ( يوضح ذلك 4رقم ) لالصفرية وتقبل البديلة واجلدو   رضيةالف  ضوبذلك ترف

 لدرجات طالب اجملموعة التجريبية يف االختبار (نتائج االختبار التائي4جدول رقم )

عدد   االختبار
 االفراد 

الوسط 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

القيمة  الفرق يب  
 التائية

درجة 
 احلرية

القيمة 
التائية 

 اجلدولية

 داللة

وسط لا
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

 3,38864 15,469 32 القبلي
 30,93409 30,8125 32 السعيدي دالة 2 62 4,57 2,58 20,06
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 ثانيًا: تفسري النتائج 
طالب اجملموعة التجريبية اىل تدريس مادة التاريخ احلديث ابلقيم على طالب اجملموعة الضابطة    ان تفوق

 ة نفسها ابلطريقة التقليدية ميكن ان يعزوها الباحث اىل اكثر من سبباليت تدرس املاد 
ثر بصورة اجيابية يف عينة البحث اأ(ان تدريس طالب الصف الثالث املتوسط ابستظهار القيم قد 

 جملموعة التجريبية(والسبب يعود نتيجة تفاعل الطالب مع الباحث خالل التجربة)ا
ع اخلارجي والبحث عن املصادر اىل زايدة ميل الطالب الطال التدريس ابستظهار القيم ادى ب(ان 

 واملراجع التارخيية  
ج(ان املوضوعات التارخيية اليت درسست اثناء التجربة كانت مالئمة الستظهار القيم وتدعيمها مما 

 ادى اىل زايدة حتصيل الطالب يف تلك املوضوعات
 ت والمقترحاتالتوصيا سادس: الفصل ال

 -التوصيات:
 - على ماتوصل اليه البحث من نتائج يوصي الباحث:اءاً وبن
 االهتمام ابالهداف الوجدانية يف تدريس مادة التاريخ احلديث للصف الثالث املتوسط   ب( جي1
 ( جيب حتقيق االهداف الوجدانية يف سلوك الطالب يف املرحلة املتوسطة 2
 ة  يم لدى طالب املرحلة املتوسط مية اليت تساعد يف تنمية القالنشطة التعلياب( االهتمام  3
وخاصة يف بلد مثل العراق عاش صراعات طائفية  وتدعيمها  القيم الوطنية واالجتماعية    ر( جيب اظها4

 وعرقية فاظهار القيم يوحد الكلمة والصف 
  قرتحاتامل

 -:اليه البحث يقرتح الباحث مااييت  وبناء اىل ماتوصل
 يس التاريخ يف املرحلة االعدادية ( اثر تدريس القيم واستظهارها يف تدر 1
 ليات الرتبية ويف املراحل االربع( وضع برنمج لتنمية القيم يف قسم التاريخ ك2
 ة وكيفية تدريسها  ( اجراء دراسة مماثلة يف مراحل دراسية اخرى،وعلى كال اجلنسني ملعرفة القيم الشائع 3
 دريسها  ( عقد دورات ملدرسي التاريخ لتعريفهم ابلقيم وكيفية ت 4
 مصادرال

 املصادر العربية 
 .1968ابن منظور، عبد الرمحن، لسان العرب، اجلزء األول، القاهرة:   -1
 .1968ـــــــــــــــــــــــــــــ، عبد الرمحن، لسان العرب، اجلزء األول، القاهرة:   -2
لطباعة  ( طرائق تدريب املواد االجتماعية، دار احلكمة ل1983) ،وآخرون  االمني، شاكر حممود -3

 .والنشر
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  (. القيم االخالقية يف الرتبية االسالمية من واقع مناهج املدرسة 1980بكرة، عبد الرحيم الرفاعي ) -4 
 . االبتدائية العامة، كلية الرتبية، جامعة طنطا، رسالة ماجستري غري منشورة

لتدريس، (، طرق تدريس عامة ومهارات ختطيط وتنفيذ عملية ا2002امل، عبدالرمحن عبد السالم )ج  -5
 ، دار املنهاج، عمان، االردن.3ط 

 ( موسوعه التحليل النفسي، دار مويويل، القاهره، مصر.1991احلثين، عبد املنعم، ) -6
، القاهرة، مكتبة 1أمول ن ج (، اسس بناء وتنظيمات املناهج الواقع وامل2000محيدة، امام خمتار ) -7

 زهراء الشرق.
الجتماعية يف جتماعية مع حبث ميداين لبعض العادات ا(، القيم والعادات اال1966دايب، فوزية ) -8

 اجلمهورية العربية املتحدة، القاهرة، دار الكتب العربية للطباعة والنشر.
ترمجة حممد سعيد، صبار عبد  ( اساسيات القياس والتقدمي يف تدريب العلوم1985رودين، دوران ) -9

وث الرتبوية واالجتماعية، املكتبة املصرية،  ( املنهجية العلمية يف البح1988الرمحن و حممد أمحد )
 بريوت.

، القاهرة، عامل الكتب 2( علم النفس االجتاعي، ط2000زهران، حامد عبد السالم، ) -10
 والنشر.

نمية القيم املنهج التاريخ العريب (، بناء برنمج مقرتح لت2002سعيد،سحر سعيد صاحل ) -11
 املعلمات.االسالمي لطالبات املرحلة االوىل ملعهد اعداد 

يف تدريس اجلغرافية    ( فاعلية استخدام مدخل حتليل لبقيم1998فاطمة، فاطمة السيد امحد، ) -12
على تنمية بعض القيم البيئية واالجتماعية لدى طالب الصف االول الثانوي، كلية الرتبية جامعة 

 الزقازيق،مصر.
يم االجتماعية من خالل  ( فاعلية برنمج مقرتح لتنمية بعض الق1995عبداملؤمن حممد عبدة ) -13

كتوراه غري منشورة، كلية الرتبية،جامعة الزقازيق،  دية، رسالة د تدريس التاريخ لدى تالميذ املرحلة االعدا
 فرع هبا.

، 1( تدريس الدراسات االجتماعية يف التعليم العام، ج2000عرفة، صالح الدين، وآخرون ) -14
 القاهرة، مكتبة زهراء الشرق.

مدخل علم النفس االجتماعي، القاهرة، بل  ( 1997وحممد شفيق )عكاشة، حممود فتحي، -15
 شر.برنت للطباعة والن

(، الكفاايت التدريسية املفهوم والتدريس واالدراء، ط 2003الفتالوي، سهيله حمسن كاظم، ) -16
 ، االصدار االول، دار الشؤون، عمان، االردن.1

  القيم.( أثر اخلربة الدينية على الطالب يف تغري1975فرنندو، ) -17
وتلميذات احللقه ( دور الرتبية يف تدعيم قيمة العمل لدى تالميذ 1987فهمي، هند علي ) -18

الثانية من مرحلة التعليم االساسي دراسة حتليلية، رسالة ماجستري غري منشوره، كلية الرتبية للبنات، 
 جامعة عني مشس.



  

 اثر تدريس القيم الشائعة يف حتصيل طالب الصف الثالث املتوسط يف مادة التاريخ احلديث  

125 

العادات االجتماعية يف (، القيم والعادات االجتماعية مع حبث ميدان بعض 1966فوزية ) -19
 ية للطباعة والنشر.دار الكتب العرب اجلمهورية العربية املتحدة، القاهرة، 

قراءات يف علم النفس االجتماعي يف  تطورات يف قيم الطلبة،،(1970كاظم، حممد ابراهيم ) -20
 البالد العربية، القاهرة، الدار القومية. للطباعة والنشر.

 البحوث الرتبوية واالجتماعية،  ، املنهجية العلمية يف 1988د الكندي، عبد الرمحن وحممد امح -21
 ، بريوت.املكتبة املصرية 

، القيم ومناهج التاريخ االسالمي دراسة تربوية، القاهرة، عامل 1996اللقاين، امحد حسني،  -22
 الكتب.

(، القيم الرتبوية، سلسلة معامل تربوية، القاهرة، مركز 1994، امحد حسني، وضياء زاهر ) -23
 لكتاب للنشر.ا

 ة، عمان، االردن.(، مهارات اللغة العربية، دار املسري 2007مصطفى، عبد هللا علي ) -24
 (. اصول الرتبية، القاهرة،دار الفكر العريب.1995مطاوع، ابراهيم عصمت ) -25
 ( الفكر الرتبوي، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية.1970النجيحي، حممد لبيب ) -26
بريوت،ابن منظور، ابو الفضل    ،2زايره جديده للتاريخ، ط  (،  1985هيكل، حممد حسنني ) -27

 .2003كرم، لسان العرب، اجمللد االول، دار احلديث القاهرة،مجال الدين حممد بن م 
 املصادر االجنبية 

1- Begley, paul T. and paqlin OF Leinald. The values ofEduca Tional 
AdMini straion. London. Falmer press. 1999. 

2- Louis J.Rulin Taiwan's values teaching Program Teaching belifs 
regarding implementation and effect chnangeming ph.D.Univorsity of 
linis at urbanan chamaign Disser tation A bstaract Vol.54 November 
1993. 

3- W. Jemes: '' ps4cho1094brifercourse '' newyork 1982. 

 ( 1ملحق رقم )

 م 1916( منوذج خطة التدريس يف تنمية القيم موضوع الدرس / الثورة العربية 1خطة رقم )
 اليوم والتاريخ:         املادة: التاريخ احلديث

 الصف: الثالث 
 املوضوع: الثورة العربية  

 -االهداف السلوكية: جعل الطالب قادراً على ان:
 1916ربى  ( يسمى قائد الثورة العربية الك1
  1916عرف الثورة العربية الكربى ي (2
 نيالثورة العربية وسياسة االحتادي ( يربط مابني ظهور3
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 ( بني سياسة االرهاب والقمع اليت مارستها الدولة العثمانية ضد العرب4 
 ( يعرف مراسالت مكماهون 5
 ( يؤشر على اخلارطة انطالق الثورة العربية الكربى 6
 العربية واحلرية للدول العربية رة ( يبني نتائج الثو 7

 -الوسائل التعليمية:
صورة لقادة الثورة العربية )الشريف احلسني بن علي( خمطط الثورة العربية، اقالم ملونة، سبورة تكتب 

م حيث نقش   1913عليها القيم اليت يراد تنميتها املقدمة: تكلمنا يف دروس سابقة عن مؤمتر ابريس عام  
ب، وضرورة مشاركة العرب يف حكم الدولة العثمانية الهنم ميثلون االغلبية قياساً ابالتراك لعر املؤمتر حقوق ا

 وان يكون حكم الوالايت العربية المركزايً الوطن: الباحث: 
 ماهي االمور اليت سبقت الثورة؟

 ثيف_ احد الطالب:جرى اتصال بني الشريف احلسني بن علي وبريطانيا وقد حرصت بريطانيا على تك
االتصال قبل القيام ابلثورًة، وبدات تشجع الشخصيات واالجتاهات العربية املناهضة الحتادين يف تركيا  

 الباحث: احسنت
 الباحث: ما الضرر الذي احلقة االحتادين ابلعرب؟

 احد الطالب: ممارسة سياسة الترتيك  -
 االموال ةومصادر  -
  ةيعربت اذن وقع ظلم على الوالايت السنالباحث: اح  -
 ؟الباحث: ما هي مراسالت )مكماهون( -
 احد الطلبة: هي مراسالت جرت بني الشريف احلسني بن علي ومندوب السامي  -
 الباحث: احسنت  -
حد الطلبة: اراد الشريف ختليص  أالباحث ملاذا عقدت هذه املراسالت وما هو هدف الشريف  -

 للوالايت العربية   (واالمن) (ابحلريه)العرب من السيطرة العثمانيه والقيام 
 الباحث:احسنت -
 الباحث: اذن تعاون العرب واملسلمون مع الشريف احلسني ويسمى هذا )ابلكفاح( -
 الباحث: من يستطيع ان يعرف الصرب  -
 127النحل  واصرب وما صربك اال ابهللهو التحمل   (الصرب)احد الطلبه:  -
 والظاملني  احد الطلبه: لقد صرب العرب على الظلم  -
 الباحث: احسنت كانت نتيجة الصرب نتائج حتققت ما هي؟ -
احد الطلبه: كان نتيجة الكفاح والصرب وحتمل املسؤولية نتائج اال وهي حصل العرب على استقالهلم   -

 العثمانية من السيطرة 
 الباحث: احسنت -
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العثمانني من الوالايت  الباحث: ان الثورة حققت االهداف يف التخلص من السيطرة العثمانية وطرد -
 لعريب ضد االستعمار العثماين العربية التقومي: من يستطيع ان يبني الكفاح ا

 مع اعطاء مثااًل هلذه القيمة  (الوحدة): عرف 
 اخلريطة وحتديد مسقط الزعيم الشريف احلسني بن علي النشاط: أن التأثري على : من يستطيع  

 ني بن علي للقيام ابلثورة الواجب البيت: االستعمارالشريف احلس  ات اليت اهلتصف( اكتب حبثاً يف ال1
 م 1916منوذج خطة التدريس يف تنمية القيم موضوع الدرس الثورة العربية  إ( 2خطة رقم )

 ملادة: التاريخ احلديثاليوم والتاريخ:         ا
 الصف: الثالث 

 املوضوع: الثورة العربية 
 -ادراً على ان:االهداف السلوكية: جعل الطالب ق

 .1916( يسمى قائد الثورة العربية الكربى  1
 .1916( يعرف الثورة العربية  2
 .يربط مابني ظهور الثورة العربية وسياسة االحتاديون (3
 .اليت مارستها الدولة العثمانية ضد العرب( بني سياسة االرهاب والقمع 4
 .( يعرف مراسالت )مكماهون(5
 . ىالق الثورة العربية الكرب ( يؤشر على اخلارطة انط6
 .( يبني نتائج الثورة العربية واحلرية للدولة العربية7

 الوسائل التعليمية:  
م حيث  1913كتاب املقدمة: تكلمنا يف دروس سابقة عن مؤمتر ابريس عام   -قلم ملون -سبورة 

ميثلون االغلبية قياساً  نقش املؤمتر حقوق العرب وضرورة مشاركة العرب يف حكم الدولة العثمانية الهنم 
 ابالتراك وان تكون حكم الوالايت العربية المركزية. العرض:

الباحث: هل كان هناك  من قبل الدولة العثمانية والظلمعريب االضطهاد الباحث: تعرض الوطن ال -
 تعاون بني الشريف حسني بن علي واملندوب الربيطاين

 دوب السامي رت اتصاالت بني الشريف واملنج نعم  ةاحد الطلب -
 الباحث: احسنت  -
 الباحث: ما هي الوسائل اليت تعاملت هبا الدولة العثمانية للوالايت العربية؟ -

 العرب  ضد: لقد مارست الدولة العثمانية سياسية الترتيك واالهانه واالعتقاالت ةاحد الطلب
 الباحث: احسنت  -
 ابلثورة؟ الباحث: هل تعاون الشريف احلسني بن علي مع العرب يف القيام -
 دولة: متت مراسالت بني قادة العرب والشريف احلسني بن علي وخصوصا الضباط يف الةاحد الطلب -

 مانية واجلمعيات العربية لتحديد انطالق الثورة. والعث
 الباحث: مىت انطلقت الثورة؟  -
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 ومطاردة اجليوش العثمانية يف اجلزيره العربية   1916انطلقت الثوره يف   ةاحد الطلب - 
 نت ث احسالباح  -
 الباحث: هل حققت الثورة اهدافها؟ -
 وهو االستقالل من السيطرة العثمانية  -
 يف السيطرة والتخلص من العثمانني. أحد الطلبة: ث جنح العرب -
 الباحث: احسنتم: الباحث اذن الثورة حققت اهدافها يف التخلص من السيطره العثمانية   -

 م ابلثورة؟  من اهم االمور اليت ساعدت على القيا :ومي التق
 ما هي ممارسات مجعية االحتاد الرتقي العثمانية جتاه العرب 

 النشاط: 
 اكتب حبثا يف الصفات اليت اهلت الشريف احلسني بن علي للقيام ابلثورة   -1

 الواجب البييت: االستعمار 
 ( االختبار التحصيلي2ملحق رقم )

 ؟ يف اي مرحلة من مراحل التاريخ سقطت الدولة العباسية(1
 التاريخ القدمي  -د التاريخ املعاصر -التاريخ احلديث. ج -بالتاريخ الوسيط. -أ

 -بدات السيطرة العثمانية للوطن العريب يف: (2
القرن الثالث عشر وانتهت يف القرن الثامن   -ب رالقرن الرابع عشر وانتهت يف القرن الثامن عش -أ
  شرع عالقرن الثالث عشر وانتهت يف القرن التاس -ج  عشر
 القرن اخلامس عشر وانتهت يف القرن العشرين  -د
 -ضم كل من: 1801( اململكة املتحدة احتاد ظهور يف 3
  انكلرتا وايرلندا دويلز والسويد -ب انكلرتا وايرلندا دويلز واسكتلندا -أ

 انكلرتا والدمنارك والسويد -انكلرتا وايرلندا وويلز والدمنارك د -ج
 -:اىل الدولة ل خرج اتبعة ريق قاعدة مقابند( ب4
 ة  ياهلند -العربية. د -العثمانية. ج -سية. بفار ال -أ

  -:اواسط( يعرف هنر جيجون انه يقع يف 5
 اوراب  -افريقيا. د -جامريكا.  -اسيا. ب -أ

  -كنت:( املتفك قبائل عربية حتملة مسؤولية الدفاع عن الوطن س 6
 غرب العراق -دلعراق. جنوب ا -وسط العراق. ج -مشال العراق. ب -أ

  -بـ: يعرفن اخللق و سم مؤسسها حب1913( مجعية العهد أتسست يف عام 7
 عزيز علي املصري  -عوين عبد اهلادي د -م جدمجيل مر -سليم اجلزائري. ب-أ

واليت ربطت بني العلم واالدب عرفت  العراقيف  1913( من اجلمعيات العلمية اليت ظهرت عام 8
 -جبمعية:

 مجعية االدب والعلوم  -العربية الفتاة. د -النادي االديب. ج -ونية بة اخللداجلمعي -أ
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  -حدث االيت:( بعد االنتصارات اليت حققها الشاميون واملصريون 9
 اصاب الشام ومصر تفكك.  -لت الشام عن مصر. بعز نا -أ

  وحدتنياصبحت الدولتان م -. دلشام كما مها مصر وابقيت  -ج
  -:هوني بعد سقوط بغداد ختذ من قبل املسلم ( القرار الذي ا10

 اهلدنة مع املغول.   -املواجهه مع املغول. ب -أ
 المر الواقع لالرضوح  -تقاسم السلطة مع املغول. د -ج

  -ملصطلح نظام االلتزام: التنتمياالتية ( واحدة من االختيارات 11
 هجرة الفالح العريب.  -الريف العريب. ب تدهور -أ

 انتعاش الريف العريب  -الزراعية د ملساحاتتقلص ا -ج
املسلح للعشائر العربية ضد الدولة العثمانية والصفوية واالوربية هو  اح( كان الدافع وراء الكف12
  -الجل:

 الدافع الوطين -منافع اخرى. د -ج  سلطة.تقاسم ال -ب  .احلصول على االموال -أ
املساحة الكبرية  -ت العربية اابن احلكم العثماين أ( كان الدافع الرئيس لصدور الصحف يف البلدا13

 يف حرية الصحافة  
 اعطاء مساحة كبرية يف حرية الفكر.  -السماح حلرية الرأي. ج -ب
 االوضاع السيئة اليت عاشتها الوالايت العربية  -د

  -:ن كانت تستهدف( اخلطة اليت وضعها القائد املغويل جنكيز خا14
 ل واملساواة  اسيا قائمة على العدأ( اقامة امرباطورية يف

 ب( العمل على مساعدة املسلمني يف التفكك
 ج( اقامة امرباطورية للتخلص من البيئة القاسية 

 د( اقامة امرباطورية توامن ابلرايت واحرتام الشعوب 
 -يف السيطرة على اخلليج العريب: ءارت ابالف  سر فمتكن ال ( عدم15

 ظهور قوى اوربية. -سة.ببسبب ظهور قوى عثمانية مناف-أ
 كل ماذكر.  -د  املقاومة العربية الكبرية. -ج

 -ور الذي لعبة يف:د( يعد حمط اعجاب وتقدير السيد حممد سعيد احلبويب لل16
 اجديد اتعليمي اادخل نظام -اوجد نظاماً سياسيا. ج -ب دافع عن عقيدته -أ
 يع ماجتادخل تعليميات يف النظام اال -د

 -:هيغولية على مبادئ االسالم ات الثقافية امل( ماهي التأثري 17
 حمو مبادئ االسالم -ب مبادئ االسالمري متد -أ

  ودقة االسالمبذابوا يف  -د على ادخال اخلرافات املغولية يف الدين االسالمي العمل -ج
 -م:1939يل زهاب ربند ليس من اتفاقية سب( هذا ال18

  عدم تشجيع احلركات املناوئة للعثمانني -ب اقعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للعر  -أ
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 ادسية الق غةاالبقاء على الل -د عدم التعرض للقالع واحلصون  -ج 
 -( من نتائج الصراع العثماين الفارسي يف اجلانب الصحي والبيئي:19

 انتشار االوبئة واالمراض  -أ
اجلانب   خلط االوفر يفية االفارس  الدولة  خطكان    -جيف العناية ابلوالايت    ربيةانفردت الدولة الع   -ب

 تساعد الطرفان على القضاء على االوبئة واالمراض.
 -اهتماماً واضحاً ومكثفاً حوال الوطن العريب وجاء هذا نتيجة: عربيةالدولة ال( ابدت 20

 املكانة الثقافية اليت يتمتع هبا العرب. -أ
 وجود االاثر االسالمية اليت تؤدي مبنافع علمية. -ب
 .ملساعدة ابناء هذا الوطن ابلنهوض ابلواقع الصحي واالجتماعي -ج
 بة الفرس.ر وحماالسيطرة على البالد العربية  -د

 -:بسبب( اخلروف االسود واخلروف االبيض عشائر جاءت من تركستان ومسيت هبذا االسم 21
 امساء قادة لديهم   -اً سوداء وبيضاء بفاخر ها اقتائ -أ

 امساء ملوكهم  -د سوداء وبيضاء الراايت اليت رفعوها -ج
 -يب يف:ل( ولد عبد العزيز الثعا22

 اجلزائر  -بالد الشام. د -العراق. ج -تونس. ب -أ
 -الثورة العربية: موقع انطالق( يؤشر اخلارطة 23

 تونس -مصر. د -العراق. ج -مكة. ب -أ
 -مت الدولة اجلالئرية العراق حىت عام:( حك24

 م 1419 -م. د1418 -م. ج1415 -م. ب1411 -أ
 -( متكن العثمانيون فتح القسطنطينية يف عهد:25

 حممد الثاين.  -بكر صوابشي. ج -لقانوين. بسليمان ا -أ
 السلطان مراد الرابع  -د

 -( الغيت االنكشارية يف عهد السلطان:26
 سليم االول   -مراد الرابع. د -حممود الثاين. ج -اورخان. ب -أ

 -كتابه:زجي يف العلم واصدر  ( اهتم نصيف اليا27
 اد ومصارع االسعتباد  طبائع االستبد -ثورة الشهيدة. ج -عقد اجلمان. ب -أ

 ( من نتائج العرب والدفاع عن الوطن كانت ملعركة عني جالوت نتائج 28
 رفعت معنوايت العرب  -ب اوقفت التوسع املغويل -أ

 كل ماذكر   -د اول رد فعل عريب -ج
 -رسنه يف اجلزائر الغرص منه:ون سياسة الفمارس الفرنسي( 29

  ثقافة جديدة للجزائراضافة  -ب  اختالط الشعبني -أ
 رنسية فلتعليم الشعب اجلزائري اللغة ال -دسياسة استبعاد  -ج
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م والغرض   1600اسست شركة اهلند الشرقية عام    (30
 من أتسيسها 

 منع الصفويني يف التمركز يف اخلليج العريب  -أ 
العمل على متركز  -ج اخلليج  دة عربملساع -ب

سسية  كانت متعددة االغراض جت  -د  الربتغاليني ومساعدهتم
 وجتارية  
االحتاد والرتقي بعد انقالب  ة( كانت سياسة مجعي31
 -م مع العرب سياسة:  1908

 -سياسة تعسف واقصاء ج  -للعرب. ب  رمحية  سياسة  -أ
احد  32سياسة مهادنة وتقارب  -سياسة تعاون وحمية. د 

 االختيارا
(مراسالت احلسني مكماهون عي مراسالت شهرية  32

 بني احلسني بن علي واملندوب السامي 
 ا(الربيطاين ب(االمريكي ج(الفرنسي د(االيطايل  

د للهجمات ح يف وضع    ون ( فشل العثماني 33
 -:بسبب بية يف اخلليج ر االو 

كانت   -ب .عدم امتالكهم اسلحة حديثة -أ
انشغاهلم يف الصراع مع   -ط جاهلجمات صورية فق 

 .الفرس
بة  ر عدم جدية احلكام العثمانيني يف حما -د

   وربيةاال
( من مطالب العرب الرئيسة يف مؤمتر ابريس 34
1913:- 

 طرد العثمانيني من البالد العربية. -أ
 تقاسم الثروات بني العرب والدولة العثمانية.  -ب
 .تصبح اللغة العربية لغة رمسية -ج
 .ل على امتيازات لقادة العربصو احل -د

 -( يؤشر على اخلارطة موطن املغول االصلي:35
 الصني   -اهلند. د -ايران. ج -تركستان. ب -أ

  -اهنا ضمن:يف اخلريطة اىل  القسطنطينية( يشري املخطط 36
لوالايت ا -ج اململكة الربيطانية. -الدولة العثمانية. ب -أ

 ايران  -املتحدة. د
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 -املظلل على خارطة الوطن العريب والدة: اجلزءيشري  (37 
 عبد العزيز الثعايب  -حممد سعيد احلبويب. د -نصيف اليازجي. ج -عبد الرمحن الكواكيب. ب -أ

 -( يشري اجلزء املثلث يف اخلريطة اىل قطر تعرض الغتصاب صهيوين سافر:38
 

 العراق  -فلسطني. د -اجلزائر. ج -مصر. ب -أ
 -دت ابالصالح:ن  يتجريدة الزوراء ال قطر عريب صدرت ( يؤشر يف اي39

 أ( مصر. ب( عدن. ج( العراق. د( مصر 
 1915/ اب  21اجلزء املظلل على خارطة الوطن العريب الذين اعدموا قبل الثورة العربية يف    ( يشري40

 -ااير يف قطرين: 6ويف 
 العراقسوراي واالردن. ب( بريوت وسوراي. ج( االردن والعراق. د( أ( 
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العربية ألسلوبي الحوار والمناقشة مدى استعمال مدرسي اللغة 

 والعصف الذهني في تدريس مادة التعبير لطلبة الصف الخامس األدبي

The extent of the use of my style, discussion and 

brainstorming dialogue in teaching speech to students in 

the fifth grade literary. 
         Assist. Lect. Saad K. Zugheir                      (1)م.م سعد كاظم زغير 

          Assist. Lect. Ali S. Abbas                         (2)م.م علي صاحب عباس
      Dr. Ali H. Yousif                                                (3)د. علي حسين يوسف

 الملخص

ألسلويب احلوار واملناقشة والعصف  العربّية الّلغة مدرسي استعمال مدى التعّرفإىل  الدِّراسة هدفت
 وتكونت(،  املقّدسة  كربالء  حمافظة  مركز)   يف  األديب  اخلامس  الصف  طلبة  لدى  مادة التعبري  دريست  يف   الذهين

 الباحثون  استخدم الدِّراسة  وألغراض، القصدية ريقةلطاب اختريت، ومدّرسة مدرًسا ( 38)  من الدِّراسة  عينة
 أسلوب: )متضمنة أسلوبني على توزعت، فقرة( 20) من تكونت مالحظة  بطاقة  وأعدّ  الوصفي املنهج 
  واملناقشة  احلوار  أسلوب  أنَّ :  اآلتية  النتائج   إىل   الدِّراسة  وتوصلت(.  الذهين  العصف  وأسلوب،  واملناقشة  احلوار
  الثانية   املرتبة  ويف،  متوسطة   ومبدى ممارسة(،  1.83)  حسايب   مبتوسط  االستعمال  درجة  يف  وىلألا  ابملرتبة  جاءَ 
 كذلك  النتائج  وأظهرت. متدنية ومبدى ممارسة (، 1.53) حسايب مبتوسط الذهين العصف أسلوب جاء

 
 . املديرية العامة لرتبية كربالء -1
 لرتبية كربالء. املديرية العامة  -2
 املديرية العامة لرتبية كربالء.  -3
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 أوصى ائج النت هذه ضوء ويف(. واخلربة، اجلنس) ملتغريي  تعزى إحصائية داللة ذات فردية فروق وجود عدم 
 .التوصيات  من بعدد الباحثون 

Abstract  
The study aimed to identify the extent of the use of Arabic language 

teachers to my style, discussion and brainstorming dialogue in teaching 
speech at the fifth grade literary students in (the holy city of Karbala center), 
and the study sample consisted of (38) as a teacher and a school, was 
chosen purposely, for the purposes of study, the researcher used descriptive 
and prepared a note card consisted of (20) items, were distributed among 
the two methods including: (a method of dialogue and discussion, and the 
method of brainstorming). The study found the following results: that of 
dialogue and discussion style came first place in the degree of use of an 
arithmetic mean (1.83), and the extent of the practice of medium, and in the 
second brainstorming style came a mean (1.53), and how low the practice. 
The results showed as well as the lack of individual differences statistically 
significant due to the variables (sex, and experience). In light of these 
findings the researcher recommended a number of recommendations. 

 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
أسلويب احلوار واملناقشة والعصف الذهين يف تعليم  استعمال  مدى يف التعّرف علىهتتم هذه الدِّراسة 
. وهناك جمموعة مسوغات محلت الباحثون على إجراء هذه الدِّراسة  اخلامس االديبمادة التعبري يف الصف 

 هي كاآليت:
ض مدرسي اللغة العربية يف تطبيقهم لألساليب الرتبويّة اليت تعّلم تعاين من قصور بعإنَّ عملية التعليم وال

تدريسية الالزمة كما بّينتها  تنمي مهارات التفكري لدى الطلبة، فضاًل عن افتقارهم للمهارات والكفاايت ال
إىل أنَّ نسبة  (، وأشارت كثري من الّدراسات 2009)زبون  و املوسوي  ودراسة(، 2010)وأمحد لطيف دراسة

ت التعليم )الطلبة( ليست يف املستوى املأمول من نحية امتالكها للمهارات األساسية يف كبرية من خمرجا
ى الرغم من اجلهود املبذولة من قبل املشرفني واإلدارات الرتبويّة، القراءة والكتابة واملهارات بشكل عام، وعل

  طبيق أفضل األساليب التعليمية يف العملية الرتبويّة كما أظهرته دراسة إاّل أهّنا مل حتقق النتائج املرجوة؛ لعدم ت
عية التدريس لركب لزم أن يكون هناك عالج ملختلف العوامل املؤثرة، ومنها نو اب(، وللحاق  2005الساعدي)

)املعماري،  املقدم للطلبة أي أسلوب التعليم والتعّلم، وجعل التّدريس فعااًل قادرًا على إحداث التغيري املطلوب
وعلى الرغم من تطوير مناهج اللغة العربية يف العراق، غري أن معظم مدرسي اللغة العربية مل يفّعلوا (،  2010

لغوية لعدم إاتحة الفرصة هلم للتدرب على كيفية استعماهلا؛ األمر تلك االسرتاتيجيات يف تدريس املهارات ال
ورة مفككة، وأبساليب تقليدية، بعيًدا عن االجتاهات الذي جعل تدريس موضوعات التعبري الشفوي يتم بص

يلمسه الباحثون من موقع عملهما مدرسان  احلديثة اليت تؤكد وحدة اللغة، وتكامل مهاراهتا. فضاًل عّما
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لعربية من ضعف الطلبة يف هذه املهارة، وقلة ثروهتم اللغوية يف التعبري عن املواقف املختلفة، وبصفة  للغة ا
ف الطلبة يف ممارسة أساليب احلوار واملناقشة مؤشرات دالة على ضعفهم يف مهارة التعبري، عامة فإن ضع

، ميكن توظيفها يف تعليم إىل طرائق وأساليب ومناذج واسرتاتيجيات جديدة ومن هنا فقد ابتت احلاجة
اللفظية واللغوية. والطريقة  التعبري؛ للنهوض به، وابلتايل إغناء قاموس الطلبة اللغوي كّما ونوًعا، وإثراء ثروهتم  
وملعاجلة الضعف الواضح العادية قد ال تسهم يف منو هذه املهارة مما دفع الباحثون إىل القيام هبذه الدراسة 

ولسد الفجوة احلاصلة بينهم وبني الّلغة العربّية والذي تولد عنه اجلفاء احلاصل   عبريمادة التلدى الطلبة يف 
يف أسلويب احلوار واملناقشة والعصف الذهين استعمال  مدىاحلالية التعرف على  هلا، أتيت مشكلة الدِّراسة

غة العربّية يف قد أصبحت احلاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتقييم أداء مدرسي اللّ و  .التعبريتعليم 
يق  استعمال هذه األساليب لنعرف اإلجيابيات لتعزيزها والسلبيات وجوانب القصور ملعاجلتها وذلك لتحق

-مادة التعبرييف تعليم هذه األساليب األهداف الرتبويّة املخطط هلا، ولقلة الّدراسات املتعلقة ابستعمال 
)احلوار واملناقشة، والعصف   أسلويب  استعمال  مدىلتعرف  ا  إىل   قامت هذه الدِّراسة  -نيحسب علم الباحث

 .التعبريالذهين( يف تعليم مادة 
 :السؤالني اآلتيني  نجاءت هذه الدِّراسة لإلجابة ع

يف تعليم مادة التعبري لدى طلبة   أسلويب )احلوار واملناقشة، والعصف الذهين(استعمال  مدىما  -1
 ؟ كربالء املقّدسةالصف اخلامس األديب يف  

( يف درجة استعمال مدرسي α  =0,05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  -2
 احلوار واملناقشة، أسلوب العصف الذهين(، تُعزى إىل متغريي )اجلنس، واخلربة(؟ ) لويبالّلغة العربّية ألس

 أهمية الدِّراسة: 
 تستمد هذه الدِّراسة أمهيتها من أمهية املوضوع الذي تناولته فضاًل عن اآليت:

 بيان أمهية التعبري بوصفه املادة اليت توظف فيها األساليب الرتبوية.1- 
 ذهين يف تدريس مادة التعبري.واملناقشة، والعصف ال أمهية اسلويب احلوار -2
 النتائج يف تضمينها ملواد أخرى غري التعبري.اإلفادة من  -3
 أمهية املرحلة اإلعدادية كوهنا مرحلة إعداد للدخول إىل اجلامعة. -4
عربّية الّلغة ال( ملدرسي ثنائهاااإلفادة من نتائج هذه الدِّراسة يف بناء برامج تدريبية)قبل اخلدمة و  -5

 لتطوير عملية التعلم والتعليم.
راسة أمهيتها من األهداف الرتبويّة املعاصرة، وتوجهات وزارة الرتبية يف العراق واليت تستمد هذه الدِّ  -6

أهتمت بضرورة امتالك مدرسي الّلغة العربّية للمهارات، والكفاايت التدريسية، ولألساليب الرتبويّة املعاصرة  
 م هلا، لتحقيق األهداف املنشودة.وممارسته

  بوصفها  املرحلةهذه    أمهية، و األديب( ألنَّه يتوسط املرحلة اإلعدادية  وقد أختار الباحثون )الصف اخلامس
. وقد نستطيع أن نعّمم نتائجه على والعملّية  العلمّية  للحياة  الطالب  تعد   كوهنا  التعبري  أمهية  فيها  تزداد  مرحلة

  ذينيدرسوهنا يف هولقلة اختالف املواد اليت بني طلبتهم لقلة الفروق العمرية دس( )الرابع والسا الصفني
 .صّفنيال



  

136 

 25:  العدد

 : الدِّراسة هدف 
 اآليت:يكون هدف الدِّراسة 

 يف تعليم مادة التعبري. أسلويب احلوار واملناقشة، والعصف الذهيناستعمال   مدىتعرف 
 :حدود الدِّراسة ومحدداتها

 اآليت:  اقتصرت هذه الدِّراسة على
 .(2015-2014) الدراسي العام  من الثاين  الفصل: الزمانية  احلدود 1-
 .العراق- كربالء  حمافظة مركز مدارس يف األديب اخلامس الصف: املكانية احلدود 2-
التابعون للمديرية العامة للرتبية يف  احلدود البشرية: مدرسو الّلغة العربّية للصف اخلامس األديب 3-

 .املقّدسة  ءحمافظة كربال
 .حلوار واملناقشة، أسلوب العصف الذهين(احلدود األدائية: اقتصرت على )أسلوب ا4- 
 احلدود املوضوعية: مادة التعبري للصف اخلامس األديب. 5-

 التعريفات اإلجرائية:
  قاسوت  ألسلويب )احلوار واملناقشة، والعصف الذهين(استعمال: وتعين ممارسة مدرسي الّلغة العربّية    مدى

 .نيالدِّراسة املعدة من قبل الباحث ابلدرجة اليت حيصل عليها املدّرسون مبالحظتهم أبداة
مالك   مدرسو الّلغة العربّية: كل مدرس أو مدرسة ميارس تدريس اللغة العربّية يف املدارس احلكومية وعلى

 املدة اليت طبقت فيها أداة الدِّراسة.اء أثنفيها ن اليت يدّرسو  املقّدسة  كربالءيف حمافظة  رتبية العامة للديرية امل
األسلوب: وهو ما يتبعه املدرس يف تنفيذ طريقة التدريس بصورة متيزه عن غريه من املدرسني الذين  

 يستخدمون الطريقة نفسها ويرتبط األسلوب خبصائص املعلم الشخصية. 
 واالسئلة للطلبة  املدرس يوجهها ليتا واالسئلة  احلوار على أسلوب احلوار واملناقشة: ويقصد به الرتكيز

 الطلبة للمدرس او يوجهها الطلبة فيما بينهم. يوجهها اليت
أسلوب العصف الذهين: وهو االسلوب الذي سيتم به توليد األفكار من أذهان الطلبة للحصول على 

 أكرب عدد ممكن منها.
 أَفْـُتوين   اْلَمأَلُ   أَيُـَّها  ايَ أيضا تعبرياً، قال تعاىل  التعبري: التعبري لغٌة: مصدر َعرَب، وَعرَب الرؤاي فّسرها وعرّبها  

 .43يوسف/ تـَْعرُبُونَ   لِلرُّْؤايَ  ُكنُتمْ   ِإن   ُرْؤاَييَ  يف 
  اإلابنة والتبني والتصحيحوعربَّ عن فالن أيضا إذا تكّلم عنه واللسان يُعربِّ عّما يف الضمري، والتعبري

 (.1998واالستزادة يف اإلابنة )ابن منظور، 
 صياغته اليه يطلب وما وحاجاته وأحاسيسه أفكاره  الفرد هبا يصوغ  اليت الطريقة" :اصطالحاً  التعبري

 .(4)"واملضمون  الشكل صحيح  أبسلوب
تعبرياً   التعريف اجرائًيا: هو نشاط لغوي يقوم به طلبة عينة البحث للتعبري عن املوضوعات املقدمة اليهم

 واضح الفكرة سليم األداء.
 

 .196۷:9۷جابر، -4
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 ني: األدب النظري والدراسات السابقة:الثا  الفصل

الوطن العريب والدول  حيظى تعليم الّلغة العربّية، وتعّلمها أبمهية متزايدة لدى الدارسني، واملربني يف 
اإلسالمية؛ ألهّنا لغة القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف، وهبا حُيفظ الرتاث العريب عرب العصور واألجيال،  

م نعم هللا اليت أنعم هبا على اإلنسان بعد خلقه فمّيزه هبذه الّلغة املكرمة على سائر خملوقاته، وتُعد من أعظ
يفصح هبا عن أفكاره وعواطفه وحوائجه فيتواصل مع ذاته واآلخرين،  ليعرب هبا عن أعظم مشاعره، و 

ل الّلغة اليت صارت فاكتسبت احلياة بذلك مسة من أرقى مساهتا وهي املشاركة، والتفاعل، والتواصل، بفع
 أساس رقي اجملتمعات أو هبوطها.

هبا جيري التفاهم بني أفراد تؤدي وظائف كثرية ومهمة، فبها يعرب األفراد عن حاجتهم املتجددة، و   واللغة
اجملتمع، وعن طريقها جيري التغلب على مصاعب احلياة اليت تواجه األفراد و اجلماعات، وحتقق الّلغة هذا 

 ابلتايل: (5) واصل الّلغوي بّينهما بنوعني من الت 
 أواًل: التواصل الشفوي ويتضمن مهارات التحدث واالستماع. 

يف القراءة استقبااًل، والكتابة إرسااًل وإنتاجاً، إذ يُعد التعبري الكتايب اثنياً: التواصل الكتايب ويتمثل 
قيقه مجيع عمليات التعليم وتعلم  املصب الذي تصب فيه مجيع روافد الّلغة، وهو اهلدف الذي ترمي إىل حت

 الّلغة.
يف جمال تدريس  وجيد الباحثون أنَّ من أهم وظائف الّلغة العربية اليت من املفرتض أن يعكسها املدّرس

هي قدرته على التعبري، ونشر ثقافة لغته بصورة صحيحة عن طريق طرق التفكري، موضوعات الّلغة العربية 
نتاج والتعبري وحتديد املعاين وتوليد األفكار اليت يوظّفها لدى الطلبة مبا ينّمي واليت يستطيع عن طريقها االست

هداف الرتبويّة، فهي أرقى وسائل التعبري لدى األنسان، وهي يقها يستطيع حتقيق األثروته الّلغوية وعن طر 
األفكار، واملعاين  منهج للتفكري، وأداة التواصل اليت بوساطتها يشكل الناس عالقاهتم املتداخلة يف تكوين

 املشاركة يف املشاعر واالجتاهات واملقاصد.
 التعبري: 

أنَّه غاية تدريس فروعها، بل غاية تدريس سائر  من فنون الّلغة العربّية، ويرى الباحثون يعد التعبري 
وحتدث، وقراءة،  املعارف واملواد الّدراسية أبشكاهلا املختلفة، وإذا نظرن إىل فنون الّلغة العربّية من استماع، 

وكتابة وجدن أنَّ التحدث والكتابة يدخالن يف جمال التعبري، واالستماع والقراءة يتصالن ابلتعبري اتصااًل 
 وتراكيبه، ومفرداته،،  ألفاظه مبجموع الكالم هو وأحاسيسهم أفكارهم عن  األفراد به يعرب ما قا. وأنَّ أعظموثي

 والكتابة.  احلديث مهاريت  على بنحٍو رئيس امعتمدً  املعارف لكسب األوىل الوسيلة وهو
أسلوب طبيعي من أساليب احلياة خيدم به اإلنسان نفسه، فإذا كان اإلنسان يف مواقف  أبنه (6) ويراه 

حياته العادية يعرب دون حاجة لتوخي فصيح الكالم، والعناية ابنتقاء الكلمات، أو فنية األسلوب، أو  
ذاعة أو التلفاز، نّه حباجة ماسة إىل هذا كله حني حياضر، أو يلقي حديثًا ابإلاألخطاء اللغوية، والنحوية، فإ

 أو حينما يكتب مقااًل لصحيفة أو جملة.
 

 .2005:47  ،عبيدات -5
 .1986:66،خاطر -6
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 أسباب ضعف الطلبة يف التعبري:  
 أسباب ضعف الطلبة يف التعبري إىل: (7)يعزو 

ملطالعة احلرة وارتياد  اعتماد الطالب يف تنمية ثقافته اللغوية على الكتاب املدرسي فقط وانصرافه عن ا -
 املكتبات.

ميادين النشاط اللغوي ذات الصلة ابلتعبري واليت متارس يف املدرسة كاإلذاعة قّلة إقبال الطلبة على  -
 والصحافة والندوات وغريها.

 قّلة ممارسة الطلبة للكتابة يف حصص التعبري إاّل يف املواقف اليت خيافون فيها من الرسوب. -
 سة. بة؛ ممّا يعجزهم عن التعبري بوضوح وسال والفكرية لدى الطل ضعف الثروة اللغوية -

 : التعبري يف  الطلبة ضعف  على التغلب يف تساعد التي  العوامل
 :ابآليت (8) يراها  كما  ابلتعبري الطلبة ضعف مشكلة حل على تساعد عديدة عوامل هناك توجد

 . املختلفة  الشفوي  التعبري  مواقف  على  ربللتد  االبتدائي  األول  الصف  ومنذ  الطلبة   أمام  اجملال  إفساح  -1
 .التعبري على لتدرهبم جمااًل  لتكوِّن املوضوعات بعض الختيار للطلبة احلرية  ترك -2
 .املدرسّية اإلذاعة  يف وإلقائها املختلفة املوضوعات اختيار  يف الفعالة  املسامهة على الطلبة  تشجيع -3
 ملختلف  املالئمة والقصص والصحف ابلكتب وتزويدها اخلارجية، للمطالعة غرفة ختصيص -4

 . املدرسة يف  الطلبة مستوايت
 .املتفوقني  للطلبة  أكثر أو كتاب  أو قصة عن عبارة تشجيعية جوائز  ختصيص -5
 .الطلبة  تعبري يف  إجياابً  تؤثر اليت واللغوية، والرتبويّة، النفسية لألسس العربية الّلغة مدرسي مراعاة -6

 األساليب الرتبوية:
ا جمموعة من األنشطة واإلجراءات اليت يقوم هبا املدّرس يف املوقف الصفي عت رف األساليب الرتبويّة أبهنَّ

من أجل حتقيق األهداف التعليمية والتعلمية املنشودة، وأنَّ املدّرس حيتاج إىل أن يتزود ابسرتاتيجيات تعليم 
فاستعمال  "املهام اليومية املسندة إليهم.  وأساليب تدريس عملية تسّهل على الطلبة اإلقبال على إجناز

املدّرس ألساليب التعليم وطرائق التدريس املالئمة حيد من احلاجة إىل إتباع سياسة اجملاهبة مع الطلبة هبدف 
دفعهم إىل التعّلم، كما أنَّ هذه األساليب والطرائق تعمل على جذب انتباه الطلبة بشكل طبيعي للتعّلم  

 . ومن بني هذه األساليب ما يلي:(9) "ة الفاعلةكر وحتفزهم على املشا
 أسلوب الحوار و املناقشة: 

التدريس مالءمة   أساليب أسلوب احلوار واملناقشة من أكثر  بّينت الكثري من الدراسات السابقة أبنّ 
صوراهتم فاحلوار يفتح الفرص أمام الطلبة للتعبري عن أفكارهم وت  ؛لتعليم القّيم وبياهنا وتعزيزها لدى الطالب

وهم بذلك يكتشفون صحتها، ويعملون على نقدها  املختلفة حول القضااي القّيمة املعروضة للنقاش،

 
 .1995:37،اهلامشي -7
 .2003:22،جابر -8
 .2004:20،قطامي -9
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وتقوميها مبنهج صحيح ويطلعون على أراء وتوجهات وأفكار أخرى حنوها ويكشفون املدفون من مشاعرهم 
تفهًما ألفكارهم وسلوكياهتم، ومن  وآماهلم، وجيعل املدّرس أكثر قراًب منهم، وشعورًا هبم و وقّيمهم وخماوفهم 

ملنهج التخاطب املالئم هلم، واختيار أساليب التعليم وطرائقه املناسبة اليت حتقق   ّث يكون أكثر حتديًدا
طريق االهتمام أبسلوب احلوار أنَّ هناك فوائد كثرية تعود على الطلبة عن    ،األهداف املخطط هلا عند الطلبة 

 الفوائد ابآليت: ذهه (10) والنقاش معهم، وبنّي 
أواًل: إشعار الطلبة مبكانتهم الرفيعة ودورهم الكبري عن طريق احلوار املفيد البّناء معهم، وابلتايل تكون 

 النظرة إليهم نظرة إجيابية.
هم وإصالح حياهتم وجمتمعاهتم على اثنًيا: إعطاء الطلبة الفرص لتصحيح أخطائهم وأفكارهم وسلوك

 ناع والثقة املتبادلة والتقدير واالحرتام.أساس من الوضوح واالقت
اثلثًا: تنمية قدراهتم واستعداداهتم، وهتذيب مشاعرهم النفسية وتربية عواطفهم الوجدانية بشكل سليم  

 وطريقة جيدة.
 وك املنحرف.رابًعا: حتصينهم من األفكار اهلدامة واآلراء الضالة والسل

 ل والتوافق والتكّيف االجتماعي.خامًسا: مساعدة الطلبة على التواصل والتفاع
 أهمية أسلوب الحوار واملناقشة يف تنمية املهارات اللغوية:

أتيت أمهية استعمال أسلوب احلوار واملناقشة يف التعليم من الرغبة يف إشباع حاجة الطالب لالندماج يف 
جابة، موظًفا القواعد النحوية  ألخرين، وتدريبه على التفكري، فيتعّلم كيفية السؤال واإلمجاعة، والتواصل مع ا

ات داللة ومغزى، فضاًل عن تدريب الطالب على إعادة تنظيم أفكاره، واختيار اليت تعلمها يف سياقات ذ
للحوار أمهية يف تنمية مهارات التفكري العليا لدى الطلبة؛ ملا تتطلبه من فهم، "الصيغ املناسبة للتعبري. و

لألفكار، ويعىن بتنمية قدرة الطلبة على االستماع لآلخرين، وفهم ما  وحتليل، وتقومي، واستنتاج، وتركيب
صل  ،وصنع قرارات تت أحكام ديه من خربات، وإصداريقولون، وحتليله وتقوميه يف ضوء ما يتوافر ل

 .(11)"ابملوضوع
يف نفوس املتحاورين شريطة أن يراعي املدّرس  ي يساعد يف تعميق الفكر، وأتصيلهواألسلوب احلوار 

عمال األسئلة يف التوقيت املناسب للتعليم، واحلوار اجليد ملبادئ والقواعد اليت تكفل فّعاليتها مثل: است ا
ويتوفر فيه جو من املرح والتآلف بني املدّرس  يكون قصريًا، ويشرتك فيه عدد من الطلبة يف وقت واحد،

، ومادة الّلغة العربّية تقدر أسلوب احلوار، وطلبته، واستعمال الوسائل املعّينة يساعد يف إغناء احلوار وإجناحه
ومدرس الّلغة العربّية يستطيع أن يتخذ وترى فيه إاثرة للنشاط وحتداًي للفكر يبعث على احملاولة وتكرارها، 

 (12)ر أسلواب يف تدريس الّلغة العربّية.احلوا

 
 .2012:57،خليفة -10
 .2001:51،احليلة -11
 2003:70، اللبودي -12
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( 2009:37،الصيفي)املبادئ الواجب مراعاتها عند استعمال أسلوب الحوار والتي بّينها  
 باآلتي:

توّخي البساطة يف احلوار واملناقشة، بعيًدا عن التعقيد واإلجراءات الصعبة، وذلك لتشجيع الطلبة   -1
 كانطالقة مناسبة فحسب، بل والعمل على تطبيقه حبماسة واضحة وكبرية. ليس على تقبل هذا األسلوب  

ق، ومع عدد من الطلبة حبيث ال تتعدى تقصري مدة احلوار مع الطلبة، حبيث ال تزيد عن مخس دقائ2- 
 يًعا.عشرين دقيقة هلم مج

مللل ويريد هلم اختيار التوقيت املناسب لتطبيق طريقة احلوار، كأن يالحظ املدّرس شعور الطلبة اب -3
التنويع يف األسلوب، أو رغبة منه يف الكشف عن مدى التعمق لدى الطلبة يف موضوع من املوضوعات أو  

 ااي أو أمر من األمور.قضية من القض
استعمال املدّرس ألسلوب الدعابة أو املرح اهلادف خالل عملية احلوار، وذلك من أجل إاثرة جو   -4

 لبة، بداًل من الرهبة واخلوف.من احملبة والتآلف بني الط
ضرورة ضبط النظام داخل احلجرة الدراسية خالل عملية احلوار، حىت يفهم الطالب كل سؤال  -5

بة  ن جانب املدّرس، وحىت يتابع املدّرس إجاابت الطالب ويستمع إىل أسئلته، وحىت يدرك بقية الطليطرح م
 عد.ما يدور من حوار ويعملون على املشاركة فيه فيما ب 

 :أسلوب العصف الذهني
 فرضتها التدريس، أساليب يف  نوعية ونقلة مهمة، ةتربويّ  تغريات املاضي القرن  من األخري العقد شهدلقد  

 للتفكري، إاثرة أكثر تكون للتدريس طرائق عن ابلبحث االهتمام إذ زاد للطلبة، اليومية  العملية احلياة  ظروف
 من"فكان  ،لتعليم مادة التعبري األساسية املهارات ابكتساب املتعلقة واملسائل القضااي  مع التعامل يف خاصة

َّ والد نيالباحث ابهتمام حظيت اليت الذهين العصف طريقة احلديثةساليب األ هذه أبرز  واملهتمني  ارسني ّّ
 .(13) "وفاعلية  بقوة التعليم ميدان فدخلت املشكالت، التفكري وحلّ  بتنمية

 هي:( 2010:16،نبهانكما بينها )مبادئ أسلوب العصف الذهني 
 نقد أوأواًل: إرجاء التقييم: ال جيوز تقييم أي من األفكار املتولدة يف املرحلة األوىل من اجللسة ألّن 

تقييم أي فكرة ابلنسبة للطالب املشارك سوف يفقده املتابعة ويصرف انتباهه عن حماولة الوصول إىل فكرة 
 أفضل ألنَّ اخلوف من النقد والشعور ابلتوتر يعيقان التفكري اإلبداعي.

  من  اثنيا: إطالق حرية التفكري: أي التحرر مما قد يعيق التفكري اإلبداعي وذلك للوصول إىل حالة 
يشوبه ال سرتخاء وعدم التحفظ مبا يزيد انطالق القدرات اإلبداعية على التخيل وتوليد األفكار يف جوٍ اال

احلرج من النقد والتقييم، ويستند هذا املبدأ على األخطاء غري الواقعية الغريبة والطريفة قد تثري أفكارا أفضل  
 عند األشخاص اآلخرين. 

 
 .2013:41بين ذايب،  -13
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مهما   ز يف جلسة العصف الذهين على توليد أكرب قدر من األفكاركيالرت اثلثا: الكم قبل الكيف: أي 
كانت جودهتا، فاألفكار املتطرفة، وغري املنطقية، أو الغريبة، مقبولة ويستند هذا املبدأ على االفرتاض أبّن 

 األفكار واحللول املبدعة للمشكالت أتيت بعد عدد من احللول غري املألوفة واألفكار األقل أصالة.
ا: البناء على أفكار اآلخرين: أي جواز تطوير أفكار اآلخرين واخلروج أبفكار جديدة فاألفكار بعرا

 املقرتحة ليست حكًرا على أصحاهبا فهي حق مشاع ألي مشارك حتويرها وتوليد أفكار منها.
ملعاجلة  ويُعّد أسلوب العصف الذهين من أكثر األساليب فعالية وأكثرها استعماال يف حتفيز اإلبداع وا

ت التفكري اإلبداعي، اإلبداعية للمشكالت يف حقول الرتبية. فضاًل عن فعالية هذا األسلوب يف تنمية مهارا
 :آليتالطلبة اب إىل أمهية أسلوب العصف الذهين لتنمية مهارات التفكري لدى (14)ويشري 
 . سهل التطبيق فال حيتاج إىل تدريب طويل.1
 ألوراق.ن مكان مناسب وبعض األقالم وا. اقتصادي إذ ال يتطلب أكثر م2
 . ينمي الثقة ابلنفس، إذ يتدرب الطلبة على طرح آرائهم حبرية اتمة.3
 . ينّمي وعي الطلبة مبشكالت احلياة وكيفية حّلها.4
 رونة والتدريب على التفكري.. يستثري اخليال وامل5
 . يتيح ألكرب عدد من الطلبة فرص املشاركة.6
 رة و التحدي.لدَّرس روح اإلاث. يضفي على جو ا7
حظي تعليم الّلغة العربّية ابهتمام الباحثني، فأجريت دراسات وأحباث خمتلفة، ابعتبارها لغة القرآن و 

األمم وتقدمها، فضاًل عن مهاراهتا وخاصة مهارة التعبري وهو الغاية  الكرمي ولغتنا األم اليت هي مصدر تطّور  
وقد حاول الباحثون االطالع واستقراء عدد من الّدراسات واألحباث اليت  املرجوة من إتقان هذه املهارات،

تعليم الّلغة  ملستنبطة من القرآن الكرمي يف امليدان الرتبوي. وخباصة ما يتعلق منها بتناولت األساليب الرتبويّة ا
 ، ومن هذه الدراسات اآليت:العربية

استعمال أسلوب العصف الذهين على أثر التعرف  إىل(؛دراسة هدفت 2003أجرى الناقة والسعيد) .1
يف تدريس البالغة لتنمية التفكري اإلبداعي والكتابة اإلبداعية لطلبة املرحلة الثانوية، ومتثلت عينة  

ب الصف الثالث الثانوي األديب يف مصر جرى توزيعهم ضمن  ( طالًبا من طال120الدِّراسة يف )
الدِّراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني   جمموعتني: جتريبية وضابطة. وقد أسفرت نتائج 

عة الضابطة الختبار التفكري اإلبداعي، واختبار  درجات طلبة اجملموعة التجريبية ودرجات طلبة اجملمو 
اجملموعة التجريبية، يف مؤشر إىل فاعلية أسلوب العصف الذهين يف تنمية   الكتابة اإلبداعية لصاحل
 اسة. املهارات املستهدفة ابلدِّر 

 الذهين العصف طريقة استعمال أثر استقصاء  إىل اليت هدفت ،( 2009ودراسة الزايدات و العدوان ) .2
 يف واملدنية  الوطنية يةالرتب مبحث يف األساسي التاسع  الصف طلبة لدى القرار اختاذ مهارة  تنمية يف

 جمموعتني إىل قسموا لبة وطا طالًبا (158على) اشتملت عشوائية عينة  الدِّراسة من  وتكونت عينة األردن 
القرار  اختاذ مهارة يقيس مقياس األوىل أداتني من  الدِّراسة أدوات تكونت( 77وضابطة)  ،(88)جتريبية 

 
 .2011:49،اليماين -14
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 خطط:والثانية حوهلا، قرار اختاذ من البد مشكلة منها واحدة كل تضمنت (عبارة 18ن)م املقياس وتكون  
 يف إحصائية داللة ذات فروق وجود دِّراسةلا نتائج  وأظهرت .الذهين العصف بطريقة الدروس تنفيذ
 وجود عدم النتائج  أظهرت كما الذهين، العصف طريقة ولصاحل للطريقة تعزى القرار اختاذ مهارة تنمية 
 للتفاعل تعزى فروق وجود وعدم للجنس، تعزى القرار اختاذ مهارة  تنمية يف إحصائية داللة ذات فروق

 واجلنس. أسلوب بني
هدفت إىل بناء برنمج مقرتح لتنمية التفكري اإلبداعي واستعمال   دراسة ( 2010األمحدي ) اجرىو  .3

( طالبة،  40أسلوب العصف الذهين يف تدريس هذا الربنمج. وقد تكّونت عينة الدِّراسة من ) 
واستخدمت اختبارين: أحدمها للتفكري اإلبداعي، واآلخر للتعبري الكتايب. واليت جرت يف األردن وقد 

تائج موضوعية متثلت يف ظهور حتسن كبري لدى عينة الدِّراسة يف تنمية مهارات راسة إىل نخلصت الدِّ 
ارتباط بني تنمية مهارات التفكري اإلبداعي  دالتفكري اإلبداعي والتعبري الكتايب، إضافة إىل وجو 

 ومهارات التعبري الكتايب، وفاعلية أسلوب العصف الذهين يف تنمية تلك املهارات.
يف منهج (،2010(، واألمحدي)2009(، والزايدات والعدوان)2003لناقة والسعيد )سة اعن درا  واختلفت

 اليت استخدمت املنهج شبه التجرييب. الدراسة
حسب علم - واختلفت الدِّراسة احلالية عن الّدراسات السابقة يف أهّنا أجريت يف جمتمع مل يسبق 

 (.املقدسة  مس األديب يف حمافظة كربالءة للصف اخلاأن ُدرس من قبل )مدرسي الّلغة العربي-نيالباحث
 وامتازت هذه الدِّراسة عن الّدراسات السابقة ابستعمال بطاقة املالحظة كأداة للدراسة. 

 الفصل الثالث 

 :امجتمع الدِّراسة وعينته
 مركزتكّون جمتمع الدِّراسة من مجيع مدرسي ومدرسات الّلغة العربّية للصف اخلامس األديب يف مدارس  

 - 2015(، للعام الدراسي )املقدسة كربالءيف  رتبية لل  العامة ديريةامل يف العراق ) املقّدسة كربالء  حمافظة
وكانت عينة الدِّراسة عينة   (،16(، وانث )22ذكور ) ة،درسً ( مدرًسا ومُ 38) والبالغ عددهم (،2016

 .قصدية تكونت من مجيع أفراد اجملتمع األصلي لقلة اإلعداد
 (توزيع عينة الدِّراسة حسب اخلربة واجلنس1ل ) اجلدو 

 اخلربة  اجلنس
 سنوات10أكثر من   سنوات (10-6من ) سنوات فاقل  5

 7 12 3 ذكور
 5 8 3 إنث 

 12 20 6 اجملموع
ة، حيث بلغ عدد ( مدرًسا ومدرسً 38وابلنظر إىل اجلدول السابق يتبني أن عدد أفراد الدِّراسة بلغ )

سنوات(،   5من كانت خربته )أقل من  عدد  ة، كما بلغ  ( ُمدرسً 16إلنث بلغ )، وعدد ا( مدرًسا 22الذكور)
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ة، وبلغ من كانت خربته أكثر وُمدرسً  ا( مدرسً 20(، )10-6وُمدرسة، ومن كانت خربته من ) ( مدرسٍ 6)
 ة. ( مدرًسا وُمدرسً 12( سنوات، )10من )

 الدِّراسة: أداة 
 مدى استعمال أسلويب )احلوار واملناقشة، والعصف الذهين( التعرف  نظرًا ألّن الدِّراسة احلالية هتدف إىل

، استخدمت بطاقة املالحظة كربالء املقّدسةلدى طلبة الصف اخلامس األديب يف   دريس مادة التعبرييف ت
ملثل هذا النوع من الّدراسات. فأعدَّ الباحثون  أداة للّدراسة؛ إذ تعد أكثر أدوات البحث العلمي استعماال

( فقرة، وقد جرى مجع هذه الفقرات واختيارها و صياغتها من خالل  20طاقة مالحظة أتلفت من )ب
  يف هذا اجملال،نياألدب الرتبوي و الّدراسات السابقة اليت تناولت طرائق التدريس، فضاًل عن خربة الباحث

للغة العربية ليستطيع أن ؤاهلم عن أهم املهارات الواجب توافرها لدى مدرس اوالتقاء عدد من املدرسني وس
ة يف تعليم مادة التعبري، وقد صيغت البطاقة بصورهتا النهائية، وتكونت من جزأين، يستخدم األساليب الرتبوي

رجة األول تضمن معلومات شخصية ويهدف إىل تعرف )اجلنس، واخلربة(، واجلزء الثاين يهدف ملعرفة د
لدى  دريس مادة التعبرييف ت والعصف الذهين( ار واملناقشة،ألسلويب )احلو استعمال مدرسي الّلغة العربّية 

. وصممت البطاقة بصورهتا النهائية على أساس مقياس كربالء املقّدسةطلبة الصف اخلامس األديب يف  
لوب احلوار واملناقشة، وأسلوب أسلوبني )أس)ليكرت( الثالثي، وجرى تقسيم فقرات بطاقة املالحظة على 

 العصف الذهين(.
 ألداة:ت اثبا

ه للتأكد من ثبات أداة الدِّراسة وثبات تطبيقها جرى تكليف أحد مدرسي الّلغة العربّية بعد أن اطلع
من أنّه أصبح قادرًا على استعمال   الباحثون  على بطاقة املالحظة وكيفية تطبيقها، وبعد أن أتكد الباحثون 

ة من خارج  مدرًسا ومدرسً ( 16ة مكونة من )البطاقة، عمل على تطبيق أداة الدِّراسة على عينة استطالعي
لغرض إجياد   املقّدسة  عينة الدِّراسة يعملون يف املدارس التابعة ملديرية تربية قضاء اهلندية التابعة حملافظة كربالء

 Pearsonني بفارق زمين مدته )أسبوعان( واستخراج معامل االرتباط بريسون )مرت معامالت الثبات
Correlationيف املرتني على أبعاد الدِّراسة واألداة ككلديراهتم ( بني تق. 

 مقياس األداة:
أسلويب احلوار واملناقشة، والعصف استعمال  مدىجرى اعتماد سلم ليكرت للتدرج الثالثي لقياس "

لدى طلبة الصف اخلامس األديب يف العراق"، وذلك على النحو اآليت: جرى   مادة التعبري  دريسيف ت  الذهين
 .(درجة واحدة)ندرًا  واالستجابة ، )درجتان(أحيانً   واالستجابة، ات( درج 3غالًبا )  تجابةساالإعطاء 

جة مرتفعة، درجة  درجات املستوايت للمتوسطات احلسابية إىل ثالثة مستوايت )در   قسم الباحثون وقد  
 متوسطة، درجة متدنية(، ووفقا للمعادلة اآلتية:

 الفئة الدنيا -أن املدى هنا = الفئة العليا طول الفئة = املدى ÷ عدد الفئات. وحيث
  3( ÷ 1-3فطول الفئة= )

 املقياس اآليت للحكم على املتوسطات احلسابية:  وبناء عليه جرى اعتماد
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 لي:وجرى احتساب املستوايت كما ي 
 : بدرجة متدنية.1.66أقل من  -1.00من  
 : بدرجة متوسطة.2.32أقل من  -1.66من  
 رتفعة.بدرجة م : 3.00-2.32من  

 متغريات الدِّراسة: 
 املتغريات املستقلة: ستشمل الدِّراسة احلالية على املتغريات اآلتية: –أواًل 
 سنوات فاكثر(. 10سنوات(، )10 -6سنوات فاقل(، ) 5اخلربة التدريسية )1-
 اجلنس )ذكر، أنثى(.2-

 .ف الذهين(أسلويب )احلوار واملناقشة، والعصاستعمال   مدىاملتغري التابع:  –اثنًيا  
 إجراءات الدِّراسة: 

 من أجل الوصول إىل النتائج املتوقعة من هذه الدِّراسة. 
بّية للصف اخلامس األديب يف مركز حدد الباحثون جمتمع الدِّراسة وعّينتها، املتمثلة مبدرسي الّلغة العر   1-

 .املقّدسة  حمافظة كربالء
 ة الدِّراسة.حصل الباحثون على املوافقات الرمسية لتطبيق أدا -2

 بعد مشاهدة أداء مدرسي نيجابة على فقراهتا من قبل الباحثأعدَّ الباحثون بطاقة مالحظة وجرى اإل3- 
 اخلامس األديب.الّلغة العربّية يف درس التعبري للصف 

أداة الدِّراسة على عينة الدِّراسة، وقد استغرق تطبيقها مخسة أسابيع، خالل الفرتة   طّبق الباحثون  –4
 . سة، بواقع ثالث زايرات لكل مدّرس ومدرّ (2016 /2 / 9 – 2016/  1 /5)واقعة بني ال

ومعاجلتها إحصائًيا،   تفريغ البيانت على قوائم خاصة ث إدخال البيانت على احلاسب اآليل -5
 (.spssابستعمال الرزم اإلحصائية، للعلوم االجتماعية )

 توصيات، واملقرتحات.استخراج النتائج، ومناقشتها، وتقدمي ال -6
 املعالجات اإلحصائية:

 وإدخاهلا يف احلاسب اآليل، واستعمال األساليب اإلحصائية اآلتية: جرى مجع البيانت ورصدها 
 املئوية: لتعرف توزيع أفراد العينة تبًعا للمتغريات الشخصية. التكرارات والنسب .1
مدى استعمال )أسلويب احلوار واملناقشة، املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية: إىل التعرف  .2

 يف تدريس مادة التعبري لدى طلبة الصف اخلامس األديب يف العراق.والعصف الذهين( 
الثنائي املتعدد: إىل التعرف أثر اجلنس وسنوات اخلربة على درجة استعمال مدرسي اختبارات التباين  .3

 لذهين(.الّلغة العربية ألسلويب )احلوار واملناقشة، والعصف ا
اختبارات التباين الثنائي: إىل التعرف أثر اجلنس وسنوات اخلربة على الدرجة الكلية الستعمال مدرسي  .4

 الّلغة العربية لألساليب.
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 ل الرابع: نتائج الدراسة وتفسيرها:الفص

 وكانت اإلجابة عن أسئلة الدراسة كااليت:
يف   لذهني(ملناقشة، والعصف اأسلوبي )الحوار وااستعمال  مدىنتائج السؤال األول: ما 

 ؟ كربالء املقّدسةلدى طلبة الصف الخامس األدبي يف  التعبريمادة  دريست
استعمال   دى املعيارية مللإلجابة عن هذا السؤال جرى استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات 

يف  اخلامس األديب لدى طلبة الصف تدريس مادة التعبرييف  اسلويب احلوار واملناقشة، والعصف الذهين
 يوضح ذلك. (2) واجلدول  ،العراق

 (2اجلدول ) 

يف أسلويب احلوار واملناقشة، والعصف الذهين  درجة استعمال  ل ابية واالحنرافات املعيارية  ات احلساملتوسط
 . سب املتوسطات احلسابيةحبمرتبة تنازلًيا  كربالءلدى طلبة الصف اخلامس األديب يف   دريس مادة التعبريت

أسلوب "  حيث جاء،  (1.83- 1.53املتوسطات احلسابية قد تراوحت ما بني )أن  (  2ن اجلدول )ّّ ييب
ودرجة استعمال  (، 0.38، واحنراف معياري ) ( 1.83) مبتوسط حسايب يف املرتبة األوىل  "احلوار واملناقشة

(،واحنراف معياري 1.53مبتوسط حسايب ) "أسلوب العصف الذهينمتوسطة، ويف املرتبة الثانية جاء "
(، 0.19واحنراف معياري ) (،1.68لكلية ) استعمال متدنية، وبلغ املتوسط احلسايب للدرجة ا  ودرجة  (،0.43)

 بدرجة استعمال متوسطة.
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألفراد عينة  التكرارات والنسب املئوية و وقد جرى حساب 

 ، حيث كانت على النحو اآليت:ةٍ كل أسلوب على حدفقرات  لى الدِّراسة ع
 احلوار واملناقشة 

جاابت أفراد عينة  ستئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية السب املوالن  (التكرارات3اجلدول ) 
 سب املتوسط احلسايب حبالدِّراسة عن فقرات أسلوب احلوار واملناقشة مرتبة تنازلًيا 

النسبة   التكرار االستجابة  الفقرات الرقم الرتبة
 املئوية 

املتوسط  
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 االستعمال 

1 10 
يشجع على  

استعمال  
الّلغة  

 13.2 5 نادًرا 
 31.5 12 أحياًنا  مرتفعة  0.72 2.42

 55.3 21 غالًبا 

االحنراف  املتوسط احلسايب  اجملال التسلسل  الرتبة
 املعياري

درجة 
 االستعمال 

 متوسطة  0.38 1.83 أسلوب احلوار واملناقشة  1 1
 متدنية  0.43 1.53 أسلوب العصف الذهين 2 2

 متوسطة  0.19 1.68 الدرجة الكلية
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النسبة   التكرار االستجابة  الفقرات الرقم الرتبة
 املئوية 

املتوسط  
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 االستعمال 

الفصحى  
 أثناء الحوار

2 1 

يتيح للطلبة  
فرص  

للحوار في  
 ما بينهم

 26.3 10 نادًرا 

 7.9 3 أحياًنا  مرتفعة  0.89 2.39

 65.8 25 غالًبا 

3 2 

يعطي  
  عناوين
تحتمل  

ي  معان 
عديدة  

ويسمح  
بالمناقشة  

للوصول إلى  
المعنى  

 المطلوب 

 21.1 8 نادًرا 

 مرتفعة  0.82 2.39

 18.4 7 أحيانً 

 60.5 23 غالًبا 

4 5 

يحث الطلبة 
االبتعاد  

عن 
ب   التعصُّ
للفكرة أو 

ألمر الذي 
 يدعون إليه 

 26.3 10 نادًرا 

 متوسطة  0.85 2.24
 23.7 9 أحياًنا 

 50.0 19 غالًبا 

5 6 

يدعو إلى  
الحوار  

باالعتماد  
على ُحجج  

صحيحة،  
وباالعتماد  

على الدليل  
 الصحيح

 26.3 10 نادًرا 

2.21 
 

0.84 
 

 متوسطة 
 

 26.3 10 أحياًنا 

 47.4 18 غالًبا 

6 4 

يلخص  
األفكار  

المطروحة  
من قبل  

 44.7 17 نادًرا 

 36.8 14 أحياًنا  متوسطة  0.76 1.74

 18.4 7 غالًبا 
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النسبة   التكرار االستجابة  الفقرات الرقم الرتبة
 املئوية 

املتوسط  
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 االستعمال 

الطلبة،  
 ويعلق عليها 

7 9 
ينوع في  

استعمال  
 األسئلة. 

 68.4 26 نادًرا 
 15.8 6 أحياًنا  متدنية  0.76 1.47

 15.8 6 غالًبا 

8 11 

يحفز الطلبة  
غير  

المشاركين  
على  

التحدث  
وتبادل  
 اآلراء

 63.1 24 نادًرا 

 متدنية  0.60 1.42

 31.6 12 ًنا ياأح

 5.3 2 غالًبا 

9 7 

يشجع على  
أن يكون  
الهدف من  

الحوار  
الوصول  

 . للحقِّيقة

 71.1 27 نادًرا 

 متدنية  0.68 1.39

 18.4 7 أحياًنا 

 10.5 4 غالًبا 

10 8 

يحث على  
الجدية  

والموضوعية  
 . في الحوار

 68.4 26 نادًرا 

 26.3 10 أحياًنا  متدنية  0.59 1.37

 5.3 2 غالًبا 

11 3 

 يشرك أكثر
الطلبة في  
اإلجابة عن  

 األسئلة. 

 89.5 34 نادًرا 

 7.9 3 أحياًنا  متدنية  0.41 1.13

 2.6 1 غالًبا 

 متوسطة  0.38 1.83 ككل   أسلوب الحوار والمناقشة
(، حيث جاءت الفقرة  2.42- 1.13املتوسطات احلسابية قد تراوحت ما بني )( أن 3يبني اجلدول )

( واليت تنص على "يشجع على استعمال الّلغة الفصحى أثناء احلوار" يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب 10)
( ونصها "يشرك 3بدرجة استعمال مرتفعة، بينما جاءت الفقرة ) (0,72(، واحنراف معياري )2.42بلغ )
( 0,41) (، واحنراف معياري  1.13خرية ومبتوسط حسايب بلغ )الطلبة يف اإلجابة عن األسئلة" ابملرتبة األ أكثر
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(، واحنراف معياري 1.83ودرجة استعمال متدنية. وبلغ املتوسط احلسايب ألسلوب احلوار واملناقشة ككل ) 
 بدرجة استعمال متوسطة. (0.38)

 العصف الذهين
أفراد عينة    الستجاابتاملعيارية    (التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات4اجلدول ) 

 سب املتوسط احلسايب حب الدِّراسة عن فقرات أسلوب العصف الذهين مرتبة تنازلًيا 

النسبة   التكرار الستجابة ا الفقرات التسلسل  الرتبة
 املئوية 

املتوسط  
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 االستعمال 

1 20 
 

يدّون  
 األفكار
اجلميلة 

واملوضوعية  
 يراها حبيث
 مجيع

 املشاركني 

 34.2 13 ندرًا 

 متوسطة 0.84 2.00

 31.6 12 أحيانً 

 34.2 13 غالًبا

2 18 

يثين  
على  

األفكار  
اجلديدة 
 ويطورها

 50.0 19 ندرًا 

 متوسطة 0.92 1.84
 15.8 6 أحيانً 

 34.2 13 غالًبا

3 15 

يثري وجيعل  
التفاعل بني  
أفكار الطلبة  

كثر  أ
 وضوًحا 

 60.0 23 ندرًا 

 متوسطة 0.88 1.66
 13.2 5 أحيانً 

 26.3 10 غالًبا

4 16 

يوجه إىل  
كيفية  

اإلفادة من  
أفكار  

اآلخرين 
 والبناء عليها

 65.8 25 ندرًا 

 متدنية  0.80 1.53

 15.8 6 أحيانً 

 18.4 7 غالًبا

 متدنية  0.68 1.39 71.1 27 ندرًا  19 5
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النسبة   التكرار الستجابة ا الفقرات التسلسل  الرتبة
 املئوية 

املتوسط  
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 االستعمال 

يشجع على  
إاثرة التفكري  

د بوجهه الناق
 االجيايب 

 18.4 7 أحيانً 

 10.5 4 غالًبا

6 17 

حيمل الطلبة  
الشعور  على 

واالسرتخاء 
لتنشيط 
 التفكري 

 76.3 29 ندرًا 

 متدنية  0.71 1.37
 10.5 4 أحيانً 

 13.2 5 غالًبا

7 14 
حيفز الطلبة  
على التفكري  

 داعياإلب

 73.7 28 ندرًا 
 18.4 7 أحيانً  متدنية  0.71 1.34

 7.9 3 غالًبا

7 13 

يستفيد من  
خربة الطلبة  
السابقة يف 
إاثرة عملية  

 الربط 

 78.9 30 ندرًا 

 متدنية  0.63 1.34
 7.9 3 أحيانً 

 13.2 5 غالًبا

9 12 

يطرح أسئلة  
تستثري  

تفكري الطلبة  
وتتحدى  

راهتم قد
وتتطلب 

منهم  
 التفكري 

 78.9 30 ندرًا 

 متدنية  0.66 1.32

 10.5 4 أحيانً 

 10.5 4 غالًبا

 متدنية  0.43 1.53 ككل  أسلوب العصف الذهين

(، حيث جاءت الفقرة  2.00- 1.32( أن املتوسطات احلسابية قد تراوحت ما بني )4يبني اجلدول )
ث يراها مجيع املشاركني" يف املرتبة األوىل كار اجلميلة واملوضوعية حبي( اليت تنص على "يدّون األف20)

بدرجة استعمال متوسطة، بينما جاءت الفقرة   (0.84(، واحنراف معياري ) 2.00حسايب بلغ )ومبتوسط 
( ونصها "يطرح أسئلة تستثري تفكري الطلبة وتتحدى قدراهتم وتتطلب منهم التفكري" ابملرتبة األخرية 12)
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وسط احلسايب  ودرجة استعمال متدنية. وبلغ املت (،0.66(، واحنراف معياري ) 1.32وسط حسايب بلغ )ومبت 
 .متدنيةبدرجة استعمال  (0.43و واحنراف معياري ) (1.53ألسلوب العصف الذهين ككل ) 

يف  ( α =0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل  السؤال الثاني: "
)الحوار واملناقشة، العصف الذهني( تعزى إىل  ألسلوبية العربّية مدرسي الّلغ درجة استعمال

 متغريي )الجنس، والخربة(؟
استعمال   دى مل لإلجابة عن هذا السؤال جرى استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

، ربة نس وسنوات اخلحسب متغريي اجل)احلوار واملناقشة، والعصف الذهين، والدرجة الكلية( أسلويب 
 ( يوضح ذلك.5واجلدول ) 

 أسلويب احلوار واملناقشة، والعصف الذهين دى مل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية(5اجلدول ) 
 سب متغريي اجلنس وسنوات اخلربة حب

أسلوب احلوار   املستوى املتغري
 واملناقشة 

أسلوب 
العصف 

 الذهين

الدرجة 
 الكلية 

 اجلنس
  ذكر 

 1.69 1.57 1.81 ط احلسايبتوسامل

 0.17 0.41 0.40 االحنراف املعياري

 أنثى
 1.67 1.48 1.87 املتوسط احلسايب

 0.23 0.46 0.35 االحنراف املعياري

 اخلربة 

 قلأسنوات ف  5
 1.83 1.83 1.82 املتوسط احلسايب

 0.23 0.62 0.50 االحنراف املعياري

  10- 6من 
 سنوات 

 1.67 1.50 1.80 املتوسط احلسايب

 0.20 0.41 0.42 االحنراف املعياري

  10أكثر من 
 سنوات 

 1.64 1.44 1.89 املتوسط احلسايب

 0.12 0.28 0.23 االحنراف املعياري

 ألسلويباستعمال مدرسي الّلغة العربّية  دىمل ( تبايًنا ظاهراًي يف املتوسطات احلسابية 5يبني اجلدول )
، وسنوات اخلربة   اجلنسبسبب اختالف فئات متغريات  جة الكلية(  والعصف الذهين، والدر )احلوار واملناقشة،  

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات احلسابية جرى استعمال حتليل التباين الثنائي املتعدد على 
 يوضح ذلك (6) دول اجلوحتليل التباين الثنائي للدرجة الكلية يوضح ذلك (6دول ) اجلاألساليب الفرعية 

استعمال مدرسي الّلغة  مدىة على اجلنس وسنوات اخلرب  ألثرالثنائي املتعدد  حتليل التباين(6اجلدول ) 
 نيللمجال ألسلويب احلوار واملناقشة، والعصف الذهين العربّية 
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مصدر 
جمموع  اجملاالت التباين 

 املربعات
درجات 

 احلرية
متوسط 
الداللة   F املربعات

 اإلحصائية 

 0.70 0.15 0.02 1 0.02 أسلوب الحوار والمناقشة  الجنس
 0.46 0.56 0.10 1 0.10 أسلوب العصف الذهني 

 

 0.84 0.17 0.03 2 0.05 أسلوب الحوار والمناقشة  الخبرة
 0.15 1.99 0.35 2 0.70 أسلوب العصف الذهني 

 

   0.15 34 5.12 أسلوب الحوار والمناقشة  الخطأ
   0.18 34 5.97 أسلوب العصف الذهني 

          

    38 133.15 أسلوب الحوار والمناقشة  الكلي
    38 95.95 أسلوب العصف الذهني 

( يف α =0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )6يتبني من اجلدول )
ين( تعزى إىل متغريي )اجلنس، )احلوار واملناقشة، العصف الذه  سلويبدرجة استعمال مدرسي الّلغة العربّية أل

 ( جملاالت الدِّراسة تبًعا ملتغريي )اجلنس، واخلربة( غري دالة إحصائًيا. Fخلربة(، حيث كانت مجيع قيم )وا
الدرجة الكلية الستعمال مدرسي اجلنس وسنوات اخلربة على  ألثرالثنائي  حتليل التباين (7اجلدول )

 ين.اقشة، والعصف الذهلويب احلوار واملنالّلغة العربّية لألس

جمموع  مصدر التباين 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
الداللة   F املربعات

 اإلحصائية 
 0.67 0.18 0.01 1 0.01 اجلنس 

 0.11 2.41 0.09 2 0.17 اخلربة

   0.04 34 1.20 اخلطأ 

    38 109.04 الكلي 

( يف α =0.05ستوى الداللة )( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند م7اجلدول )يتبني من 
ككل تعزى إىل متغريي )اجلنس، واخلربة(، حيث كانت   لوبنيدرجة استعمال مدرسي الّلغة العربّية لألس

 ( لدرجة الكلية تبًعا ملتغريي )اجلنس، واخلربة( غري دالة إحصائًيا. Fمجيع قيم )
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 الخامسالفصل  

أسلوبي )الحوار واملناقشة،  عمالاست مدىمناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول: ما 
 ؟ كربالء املقّدسةيف تعليم مادة التعبري لدى طلبة الصف الخامس األدبي يف    والعصف الذهني(

أسلوب احلوار "  حيث جاء،  (1.83- 1.53املتوسطات احلسابية قد تراوحت ما بني )  أظهرت النتائج أنّ 
أسلوب متوسطة، ويف املرتبة الثانية جاء "  استعمال  رجةود  (1.83)  مبتوسط حسايبيف املرتبة األوىل    "واملناقشة

متدنية، وبلغ املتوسط احلسايب للدرجة الكلية  استعمال( ودرجة 1.53" مبتوسط حسايب )العصف الذهين
 متوسطة. استعمال( بدرجة 1.68)

 يلون إىلربّية ميإىل أن مدرسي الّلغة العل أسلوب احلوار واملناقشة ابملرتبة األوىل استعما ويعزو الباحثون 
ملا له من أتثري يف خلق الدافعية عند الطلبة واملسامهة يف منوهم العقلي واملعريف عن طريق استعداد ه استعمال

ب احلوار واملناقشة جيعل  يًضا إىل أن استعمال أسلو أالطالب للمناقشة، كما يعزو الباحثون هذه النتيجة 
من املدّرس ممّا يتفق واالجتاهات الرتبويّة احلديثة، فضاًل عن أنّه   اًل بد  وحمورها  الطالب مركز العملية التعليمية 

يشجع الطلبة على احرتام أراء بعضهم البعض، وتنّمي لديهم روح اجلماعة؛ لذا فأن املدّرسني يتبنون هذا 
رات اللّغة  ب الطلبة على التحدث وابلتايل اتقاهنم له كونه الثمرة املرجوة ملهااألسلوب كوسيلة مناسبة لتدري

والتواصل مع االخرين، والوصول هبم إىل الطالقة اللفظية والكتابة   لالتصالحيتاجها الطلبة  يتالعربية، ال
 التعبريية. 

حصل على اعلى أسلوب املناقشة  أنَّ  إىل اليت أشارت( 2004البطوش )واتفقت هذه النتيجة مع 
( اليت أشارت النتائج Kahn, 2007اسة، ودراسة كان )املتوسطات احلسابية من بني األساليب املختارة ابلدِّر 

إىل أن احلوار البسيط والصحيح هو أهم حمفز يستخدمه املدّرس لإلفادة من التدريس املبين على احلوار 
 ابلشكل األفضل.

ا أسلوب العصف الذهين فهناك الكثري من العوائق اليت تواجه تطبيقه منها:إنَّ أسلوب العصف أمّ 
الصفوف وكثرة عدد الطلبة يف الصف الواحد  والكتظاظ ج إىل توزيع الطلبة إىل جمموعات، الذهين حيتا 

فر صفوف لعدم تو يصعب توزيعهم ابلشكل الذي حيقق اهلدف، وكذلك حملدودية وقت احلصة الدراسية، و 
وعدم توفر دورات تدريبية ملدرسي  ،مناسبة وااثث مناسب لتوفري جو مناسب ألسلوب العصف الذهين

فضاّل عن األسباب اليت تتعلق خبوف  االساليب التدريسية اجلديدة،للغة العربية لتعريفهم أبمهية بعض ا
احدة للتفكري والتسرع يف احلكم الطالب من اهتامات اآلخرين ألفكاره ابلسخافة أو تبين الطالب لطريقة و 

تدريس الّلغة العربّية خوفًا من   على األشياء؛ األمر الذي جيعل املدّرسني غري مهتمني هبذا األسلوب عند
املنهج التقليدي يف التدريس القائم  مواجهة مثل هذه العوائق، والصعوابت، ممّا جيعلهم مييلون إىل توظيف 

ابإلضافة إىل أّن   ،نظرهم اسرع وأسهل ومناسب لظروف الطلبة احلاليةعلى التلقني الذي هو حبسب وجهة  
دون أن يكلفوا ية القدمية اليت أتقنوها وحفظوها عن ظهر قلب، فال يرياملدرسني ملتزمون ابلطريقة التقليد

 أنفسهم ويبحثوا عن طرائق جديدة تنهض بواقع التعليم، وتواكب التقدم احلاصل.
(، اليت بينت أبّن معلمي الرتبية اإلسالمية ميارسون 2007موسى)مع دراسة وقد اختلفت هذه النتيجة 

 سطة. أسلوب العصف الذهين بدرجة متو 
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كما أظهرت النتائج أن املتوسطات احلسابية جملال "أسلوب احلوار واملناقشة" قد تراوحت ما بني  
لّلغة الفصحى أثناء  ( واليت تنص على "يشجع على استعمال ا10(، حيث جاءت الفقرة )1.13-2.42)

و الباحثون هذه النتيجة  ( بدرجة استعمال مرتفعة، ويعز 2.42احلوار" يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب بلغ )
ن مدرسي الّلغة العربّية يسعون عن طريق استعمال أسلوب احلوار واملناقشة إىل تنمية قدرة الطالب إىل أ 

ة فضاّل عن أنّه أسلوب اثبت فعاليته قدميًا وحديثًا؛ لذا فهم يمسل على التفكري السليم والتعبري عن رأيه بلغة  
 الفصحى أثناء احلوار.يشجعون الطلبة على استعمال الّلغة 

الطلبة يف اإلجابة عن األسئلة" ابملرتبة األخرية ومبتوسط   ( ونصها "يشرك أكثر3بينما جاءت الفقرة )
( ودرجة استعمال متدنية، ويعزو الباحثون هذه النتيجة إىل قصر وقت احلصة الّدراسية، 1.13حسايب بلغ )

ف هذه اإلجابة كأن يكون مرتدًدا من إجابته، أو ولتكاسل اكثر الطلبة عن اإلجابة حىت ولو كان يعر 
 خجاًل وخوفًا من أن تكون إجابته خاطئة.

(، حيث جاءت 2.00-1.32لذهين" ما بني )وتراوحت املتوسطات احلسابية جملال "أسلوب العصف ا
املرتبة األوىل ( واليت تنص على "يدّون األفكار اجلميلة واملوضوعية حبيث يراها مجيع املشاركني" يف  20الفقرة )

( بدرجة استعمال متوسطة،. يعزو الباحثون هذه النتيجة إىل أن اهلدف 2.00ومبتوسط حسايب بلغ )
صف الذهين هو التفكري اجلماعي والتشجيع على تعدد األفكار وتنوعها  األساسي من استعمال أسلوب الع

( ونصها  12ما جاءت الفقرة )وابتكارها، حيث أيخذ كل مشارك دوره يف طرح األفكار دون تعليق. بين 
"يطرح أسئلة تستثري تفكري الطلبة وتتحدى قدراهتم وتتطلب منهم التفكري" ابملرتبة األخرية ومبتوسط حسايب 

( ودرجة استعمال متدنية، ويعزو الباحثون هذه النتيجة إىل أنّه قد يكون سببه املدرس بعدم 1.32بلغ )
سبًقا، أو قلة ثقة املدرس بقدرات طلبته ممّا يدعوه لتجنب مثل  ختطيطه املسبق للدرس وهتيئته لألسئلة م 

 هكذا أسئلة.
لة إحصائية عند مستوى  مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دال

)الحوار واملناقشة،  لوبي( يف درجة استعمال مدرسي الّلغة العربّية ألسα =0,05الداللة ) 
 عزى إىل متغريي )الجنس، والخربة(؟ت ني(،أسلوب العصف الذه و

استعمال مدرسي  مدى( يف α  =0,05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
)احلوار واملناقشة، والعصف الذهين( تعزى إىل متغريي )اجلنس، واخلربة(، حيث كانت   لويبالّلغة العربّية ألس

 دالة إحصائًيا.  تغريي )اجلنس، واخلربة( غري( جملاالت الدِّراسة تبًعا ملFمجيع قيم )
ذكور( يدرسون املساقات التدريسية  رمبا كان السبب يف ذلك أّن مدرسي اللّغة العربية )اإلنث والو 

نفسها يف اجلامعات، ويتعلمون على أيدي األساتذة انفسهم تقريًبا، ويتلقون الدورات التدريبية نفسها يف  
 وبذلك تنعدم هذه الفروق.مرحلة اإلعداد )إن وجدت(، 

أّما ابلنسبة لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مدى استعمال أسلويب احلوار واملناقشة، والعصف 
الذهين يف تدريس مادة التعبري تعزى للخربة التدريسية للمدرس. رمبا كان السبب يف ذلك أّن خربة املدرسني  

الذهين( ويرى الباحثون أبنَّ مدرسي   احلوار واملناقشة، والعصفالتدريسية، مل تساعدهم يف استعمال أسلويب)
اخلربة الطويلة يتقّيدون بطريقة واحدة يف التدريس طّبقوها يف املدارس منذ أول يوم يف تعّينهم، واستمروا يف 
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ة اليت تطبيقها طول فرتة خدمتهم، ويرى الباحثون أبنَّ البقاء على طريقة واحدة لفرتة طويلة ال تعد من اخلرب  
فروق بينهم وبني املدرسني أصحاب اخلدمة القصرية، الذين مل أيتوا جبديد يف أساليب  قد تؤثر يف إجياد

تدريسهم ألهّنم أتثروا مبدرسيهم السابقني فأخذوا يقلدوهنم يف أساليب تدريسهم، وبذلك يكون مدرسي 
ون عدم وجود ًضا ميكن أْن يعزو الباحثاخلربة الطويلة، ومدرسي اخلربة القصرية وجهان لعملٍة واحدة. وأي

فروق فردية تُعزى ملتغري )اخلربة( إىل إنَّ استعمال أسلويب )احلوار واملناقشة، والعصف الذهين( حتتاج إىل  
تدريب وممارسة عملية من أجل إتقاهنا، ومثل هكذا تدريب أو إعداد غري موجود يف تربية حمافظة كربالء 

ربة القصرية ال حيضرون هكذا دورات، أّما لُبعد املسافة وإْن وجد فأَن مدرسي اخل  املقّدسة يف الوقت احلاضر،
بني مكان الدورة ومدارسهم، أو النشغاهلم بتكملة املنهج املقرر عليهم. أّما ابلنسبة ملدرسي اخلربة الطويلة  

إىل وضع املدرسني فإهّنم ال يهتمون هبكذا دورات؛ لتصورهم أبهّنم ال حيتاجوهنا، كل هذه األمور أدت 
 خلربة القصرية واملدرسني أصحاب اخلربة الطويلة يف قالب واحد، وبذلك تنعدم الفروق بينهم.أصحاب ا

 :التوصيات
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 / بطاقة مالحظة األداة(1ملحق )

 )بيانت عامة( 
 معلومات عامة عن املدّرس املالحظ: ❖

 اجلنس:ذكر          أنثى.
  سنوات 10أكثر من          سنوات10-6سنوات فأقل   5 اخلربة: -1

 الفقرة
 

 األسلوب
 

 درجة االستعمال 
 

 
 

 ندرًا أحيانً  غالًبا  احلوار واملناقشة 

 
1 

    يتيح للطلبة فرص للحوار يف ما بينهم.

 
2 

يعطي عناوين حتتمل معاين عديدة ويسمح 
 ابملناقشة للوصول إىل املعىن املطلوب.

   

 
3 

    يشرك أكثر الطلبة يف اإلجابة عن األسئلة.

 
4 

يلخص األفكار املطروحة من قبل الطلبة،  
 ويعلق عليها.
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5 

التعصُّب للفكرة أو  حيث الطلبة ابالبتعاد عن 
 لألمر الذي يدعون إليه.

   

 
6 

يدعو إىل احلوار ابالعتماد على ُحجج 
 صحيحة، و ابالعتماد على الدليل الصحيح 

   

 
7 

يشجع على أن يكون اهلدف من احلوار 
 قة.الوصول للحقِّي

   

 
8 

    حيث على اجلدية واملوضوعية يف احلوار.

    األسئلة.ينوع يف استعمال   9

يشجع على استعمال الّلغة الفصحى أثناء  10
 احلوار.

   

حيفز الطلبة غري املشاركني على التحدث  11
 وتبادل اآلراء.

   

 ندرًا أحيانً  غالًبا  العصف الذهين 

 
12 

ري الطلبة وتتحدى يطرح أسئلة تستثري تفك
 هتم وتتطلب منهم التفكري.قدرا

   

 
13 

خربة الطلبة السابقة يف إاثرة عملية  يستفيد من  
 الربط.

   

    .حيفز الطلبة على التفكري اإلبداعي 14

 
15 

يثري وجيعل التفاعل بني أفكار الطلبة أكثر 
 وضوًحا.

   

 
16 

يوجه إىل كيفية اإلفادة من أفكار األخرين  
 ناء عليها.والب
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 محّكمين( قائمة ال2ملحق )

 
 

 
17 

لتنشيط حيمل الطلبة على الشعور واالسرتخاء 
 التفكري.

   

    يثين على األفكار اجلديدة ويطورها. 18

 
19 

يشجع على إاثرة التفكري الناقد بوجهه 
 اإلجيايب.

 

   

 
20 

يدّون األفكار اجلميلة واملوضوعية حبيث يراها 
 مجيع املشاركني.

   
 

 مكان العمل   التخصص  االسم ت
 حسني علي طه د.أ 1

 الدليمي
 العلوم  جامعة /الرتبوية العلوم كلية العربية  اللغة تدريس طرائق

 اإلسالمية/االردن
  قاسم  راتب د.أ 2

 عاشور
وأساليب  العربية اللغة مناهج 

 تدريسها 
/ دولة   الريموك جامعة /الرتبية كلية

 االردن 
ح د. هيثم ممدو  3

 القاضي
مناهج اللغة العربية وأساليب 

 تدريسها 
كلية العلوم الرتبوية /جامعة آل  

 البيت/ دولة االردن 
د. سعاد عبد الكرمي  4

 الوائلي
كلية العلوم الرتبوية /اجلامعة   العربية  اللغة تدريس طرائق

 اهلامشية/دولة االردن 
 امعة املستنصرية كلية الرتبية / اجل القياس والتقومي  د. سحر حممد هاشم 5
 كلية الرتبية / اجلامعة املستنصرية  طرائق تدريس اللغة العربية  العبيديد. علي  6
حسن خليبص   7

 الدليمي
ماجستري مناهج 
االجتماعيات وأساليب 

 تدريسها 

 مديرية تربية اببل 
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درجة امتالك معلمي اللغة العربية لمهارات السرد القصصي وعالقتها 

 مهارات االستماع لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي  بتحسين

 في كربالء المقدسة 

The degree to which Arabic teachers possess the skills of 

storytelling and their relationship to improving the 

listening skills of sixth graders in holy Karbala. 
  Shiblawi-Assist. Lect. Saad K. Z. AL(1)وي م.م سعد كاظم زغير الشبال

 الملخص

هدف البحث التعّرف إىل درجة امتالك معلمي اللغة العربية ملهارات السرد القصصي وعالقتها بتحسني  
السادس االبتدائي يف كربالء املقدسة )مركز حمافظة كربالء املقدسة(، مهارات االستماع لدى تالميذ الصف  

 راسة من:وتكونت عينة الدِّ 
 .( معلًما ومعلمة، اختريت ابلطريقة القصدية28) .1
ــوائيـة من بني )56) .2 ( 480( تلميـًذا، بواقع )تلميـذان لكـل معلم(، اختريت ابلطريقـة العشــــــــــــ

 تلميًذا.
 الباحث:وألغراض البحث استخدم 

( فقرة ملعرفة درجة امتالك مهارات 18املنهج الوصــــــــــــفي وأعّد بطاقة مالحظة تكونت من ) -أ
 لقصصي للمعلمني.السرد ا

اختبار للتالميذ ملعرفة العالقة بني امتالك املهارة للمعلمني وعالقته بتحسني مهارة االستماع  -ب
 للتالميذ.

 
 املديرية العامة لرتبية كربالء.  -1
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العربية ومعلماهتا للصف السادس االبتدائي ميتلكون وتوصل البحث إىل النتائج اآلتية: إّن معلمي اللغة   
(، بدرجة  0.19(، واحنراف معياري ) 1.68ك بلغ )مهارات السرد القصصي مبتوسط حسايب لدرجة االمتال

فردية ذات داللة إحصائية تعزى ملتغريي )اجلنس، امتالك متوسطة. وأظهرت النتائج كذلك عدم وجود فروق  
ايًضا أبّن هناك عالقة بني ما ميتلكه معلمي اللغة العربية من مهارات السرد واخلربة(. وأظهرت النتائج 

االستماع لدى تالميذهم. ويف ضوء هذه النتائج أوصى الباحث بعدد من القصصي بتحسني مهارات 
 املقرتحات والتوصيات.

Abstract  
The objective of the research is to identify the degree to which Arabic 

teachers possess the skills of storytelling and their relationship to improving 
the listening skills of sixth graders in Karbala (holy city of Karbala)  

1 - (28) teacher and teacher, chosen by the method of intent. 
2 - (56) students, (2 students per teacher), was randomly selected among 

(480) students. 
For research purposes, the researcher used:  
A- descriptive approach and prepared a note card consisting of (18) 

paragraphs to determine the degree of possession of narrative narrative 
skills for teachers. 

B - A test for students to learn the relationship between the possession 
of skill for teachers and its relationship to improve the listening skills of 
students. 

The study found the following results: The teachers of the Arabic 
language and their teachers for the sixth grade have the skills of narrative 
narrative with an average score of 1.68 and a standard deviation of 0.19, 
with a medium degree of possession. The results also showed that there 
were no statistically significant differences due to variables (gender, 
experience). The results also showed that there is a relationship between 
the teachers of the Arabic language skills story narrative improve the 
listening skills of their students. In light of these results, the researcher 
recommended a number of suggestions and recommendations. 

 الفصل االول

 مشكلة البحث وأسئلته: 
اللغة العربية يف تطبيقهم لألساليب الرتبويّة اليت  علميم تعاين من قصور بعض مإنَّ عملية التعليم والتعلّ 

، فضاًل عن افتقارهم للمهارات والكفاايت التدريسية الالزمة كما بّينتها  تعلمنيتنمي مهارات التفكري لدى امل
ىل أنَّ (، وأشارت كثري من الّدراسات إ2009)زبون  و املوسوي ودراسة(، 2010)وأمحد لطيف دراسة

( ليست يف املستوى املأمول من نحية امتالكها  خمرجات املرحلة االبتدائيةجات التعليم )نسبة كبرية من خمر 
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للمهارات األساسية يف القراءة والكتابة واملهارات بشكل عام، وعلى الرغم من اجلهود املبذولة من قبل 
ضل األساليب التعليمية يف ئج املرجوة؛ لعدم تطبيق أفاملشرفني واإلدارات الرتبويّة، إاّل أهّنا مل حتقق النتا

ملختلف  لركب لزم أن يكون هناك عالجٌ اب(، وللحاق 2005الساعدي) العملية الرتبويّة كما أظهرته دراسة
أي أسلوب التعليم والتعّلم، وجعل التّدريس فعااًل قادرًا   تالميذالعوامل املؤثرة، ومنها نوعية التدريس املقدم لل

يف املرحلة االبتدائية حسب ما بينته بعض   ، والن املتعلمني (2010عماري،  إحداث التغيري املطلوب)املعلى  
( يتعلمون اكثر ويتذكرون بشكل افضل من  1983( ودراسة )جماور،  2010الدراسات كدراسة )رمضان،  

ون من مهارات يف غريهم عن طريق االستماع لذلك سعى الباحث إىل معرفة العالقة بني ما ميتلكه املعلم
السادس االبتدائي يف حمافظة صصي وعالقتها بتحسني مهارات االستماع لدى تالميذ الصف السرد الق

 كربالء املقدسة. 
 :األسئلة االتيةلذلك جاء هذا البحث لإلجابة عن 

 ما درجة امتالك معلمي اللغة العربية ملهارات السرد القصصي؟ .1
 اللغة معلمي امتالك درجة يف( a =0.05) الداللة  مســـتوى دعن  إحصـــائية داللة ذات فروق توجد  هل .2

 ؟(واخلربة اجلنس،) متغريي إىل تعزى القصصي السرد ملهارات العربية
ما عالقة امتالك معلمي اللغة العربية ملهارات الســــــرد القصــــــصــــــي بتحســــــني مهارات االســــــتماع لدى  .3

 تالميذ الصف السادس االبتدائي يف حمافظة كربالء املقدسة؟
 مية البحث:هأ

يعد أسلوب السرد القصصي من األساليب املهمة يف العملية الرتبوية ملا له من أتثري على وجدان املتعلم 
وعقله، فهو حيدث تنوًعا ملحوظًا عند التالميذ يف االفكار وابقي العمليات العقلية. وتكمن امهيته ايًضا يف 

القصص دون ملل وألهنا تتفق مع ما لديهم  االستماع إىلالتوضيح وإاثرة الدافعية للمتعلمني؛ الهنم حيبون 
 من خيال واسع. ولذلك جاء هذا البحث ملعرفة درجة امتالك معلمي اللغة العربية ملهارات السرد القصصي.

وتكمن أمهية البحث احلايل يف النتائج اليت ينتظر أن تسفر عنها، وأتيت يف الوقت الذي يشهد فيه 
 عربية وحتديثها، وأتيت أمهيتها ايًضا يف:اهج اللغة الالعراق حركة تطوير من

 التأكيد على الربط بني مهارات اللغة يف التعليم. .1
 بيان امهية اسرتاتيجية السرد القصصي يف التعليم. .2
 حماولة الكشف عن أثر اسرتاتيجية السرد القصصي يف تنمية مهارة االستماع. .3

 التعريفات اإلجرائية:

 (: Degree possessionدرجة امتالك )
 علموناملابلدرجة اليت حيصل عليها  وهي ما ميتلكه معلم اللغة العربية من مهارات للسرد القصصي وتقاس  

 املعدة من قبل الباحث. البحثمبالحظتهم أبداة 
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 (:Arabic Teacherمعلمو اللغة العربية ) 
 لى مالك مديرية تربية كربالءتدريس اللغة العربّية يف املدارس احلكومية وع ان ميارس  معلم ومعلمة كل 
 .البحثفيها أثناء املدة اليت طبقت فيها أداة ن اليت يدّرسو  املقدسة

 (: Story telling Skillsمهارات السرد القصصي )
د احلديث سرًدا إذا السرد لغة: هو ضم شيء إىل شيء، يقال َسَرَد احلديث سرًدا إذا اتبعه، وفالن يسر 

يال أو من كليها معا يف  صطالًحا: فهو إخبار من صميم الواقع أو نسج اخلكان جّيد السياق له. أما ا
 إطار زماين ومكاين.

وهي جمموعة مهارات ختتص برواية القصة لدى معلم اللغة العربية مجعها الباحث من األدب النظري 
 وبّينها يف بطاقة املالحظة. 

 (: Listening skillتماع )مهارات االس
 واستمع  ُيْسَمُع،  ابلكسر  مسَّعٌ   ورجل  تسمعه  شيء  من  فيها   وقر   وما  واألذن   األذن،  حسَّ :  لغةً االستماع  

 يف املبالغة  على دالة االفتعال وصيغة واإلصغاء االستماع: اصطالحاو  .الناس به وتسامع أصغى: وإليه له،
 .(2)الكالم ترك مع  االستماع. واإلنصات الفعل،

 االطار ذ الصف السادس االبتدائي بّينها الباحث يفوهي جمموعة مهارات عقلية تتولد عند تالمي
 النظري.

 (:Sixth grade primaryالصف السادس االبتدائي )
 ( سنة. 15-12وهو اخر صف يف املرحلة الدراسية األوىل يرتاوح عمر التالميذ فيه بني )

 محدداتها:حدود الدراسة و 
 (.2017-2016) احلدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي −
 احلدود املكانية: املدارس االبتدائية احلكومية يف مركز حمافظة كربالء املقدسة. −
 احلدود البشرية: معلمو اللغة العربية ومعلماهتا للصف السادس االبتدائي و عينة من تالميذهم. −
 .دد الدراسة أبداهتا ودرجة صدق وثبات األداة املستعملة يف البحثحمددات الدراسة: حت −

 الفصل الثاني:اإلطار النظري والدراسات السابقة:

  منها مهارة  كل  ومتثل اللغوي، االستخدام أشكال متثل مهارات أربع خالل من اللغوي التواصل  يتم
 الفرد إجادة على استخدامها يف مهارة  كل  تعتمد كما   األخرى، للمهارات ابلنسبة وأمهية ذاهتا، يف أمهية 

 به. ويتأثر اآلخر يف  بعضها ليؤثر متاما، ابطةرت وم متشابكة، أخرى ملهارات
 بعالقات، بينها فيما تتكامل الكتايب، أو هياالشف االتصال  عملية خالهلا من حتدث اليت اللغة وفنون 

 ميدان هي اللغة أن  عن فضال بينها، مشرتكا قامسا تعد الفنون  هذه يف  املتضمنة العقلية العمليات أن  كما
  مهاراهتا،  من  مهارة  أي  يف  حيدث  منو  وأي  مرتابطة،  تكاملية  بصورة   اللغة  تعليم  إيل  رنظال  جيب  لذا  ممارستها؛

 
 .40: 2000احلمادي، -2
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 األخرى؛  املهارات  يف  نقص  إىل  يؤدي  أن   ميكن  مهاراهتا  من   ملهارة  إمهال   وأي  األخرى،  املهارات  يف  منو  يتبعه
 املهارات  من ة مهار  أي عزل بدون متكامل، ككل  يدركها فإنه الصغر، منذ اللغة يدرك عندما فالطفل

  من  حبر يف ترقد رموز من مكونة فهي وحتضرها، املعاين متثل  حىت وموجودة صنعت قد  فاللغة األخرى؛
 .(3) املنظمة القواعد

 اآلخر، الفن مبهارات الفنون  هذه من فن كل  مهارات وتتأثر بينها، فيما  تتداخل اللغة فنون  أن  كما 
 الفنون، هذه بني مشرتكة عوامل توجد كما  الفنون، هذه من فن من أكثر يف تفيد مشرتكة مهارات وتوجد
 االستماع يف  األفكار، وتنظيم لأللفاظ، السمعي التمييز يفيد كما  واالنتباه، لإلدراك حتتاج املهارات فهذه

 .ومتنوعة كثرية  اللغة فنون   بني فالصالت  والكتابة،  والقراءة،
  املستقبلة، الرسالة فهم يتطلب منهما كل  ممارسة أن  والقراءة االستماع بني العالقة طبيعة يوضح  مما
 عليها  يعتمد اليت احلاسة بوظائف يرتبط إمنا والقراءة، لالستماع حيدث ما وإن . مكتوبة أم كانت  منطوقة

  قراءة،  العني طريق عن أو استماعا، األذن  طريق عن املخ، إيل املستقبل الرمز وصل فإذا منهما، فن كل
 فهم يعتمد حيث احملدد؛ واهلدف العقلية العمليات حيث من واحدة تعد ذلك، بعد الرمز معاجلة فإن 

 يف  املعاجلة   هذه  وتتمثل  للمستقبل،  املعريف   املخزون   تالئم   حىت  ملضموهنا  الفكرية  اللغوية  املعاجلة   على  الرسالة
  من  فكل  اللغوية،  تهوقدر   املتلقي،  خربة  ضوء  يف  معناها   بناء  وإعادة  ورموزها،   الرسالة  لكلمات  املعاين  إحلاق

  الرسالة  معىن وحمددا الرتاكيب، مجل مفسرا االتصال، ظاهر من أبعد هو ما اىل يقصد واملستمع، القارئ
(4). 

 ومهارة  دقة يف القراءة، تعلم يف للنجاح أساس أيضا هي االستماع،  يف املكتسبة املهارات أن  كما 
 وله عال، بينهما  االرتباط معامل وأن  والقراءة، اعاالستم بني عالقة هناك أن  البحوث أثبتت وقد وطالقة،

 .(5)  إحصائية داللة
ويرى الباحث أبن القصة أسلوب تربوي، وهلا اثرها يف النفوس ويكفي يف ذلك ان القرآن الكرمي اعتىن 

 -عز وجل-ابن يقص القصص فقال   --ابلقصة وأورد كثريًا من قصص املاضني واخبارهم، وأمر نبيه  
 .176األعراف/يـَتَـَفكَُّرونَ  َلَعلَُّهمْ  اْلَقَصصَ  فَاْقُصصِ 

 السرد القصصي:
رف السرد "أبنه فن تصوير احلقيقة، أو فن تصوير األحداث عرب الكلمات والصور واألصوات ويع

واحلركات التعبريية املصاحبة وهو اجلانب املهم من تراث البشرية عند التواصل وتناقل املورواثت، األمر الذي 
امللفوظة؛ للتعبري عن   انتشاره على مر العصور، وميكن القول إن سرد القصص هو استخدام اللغة أدى إىل

 .(6)حياة البشر ماضًيا وحاضرًا ومستقباًل"

 
 .177: 1996 هللا، عبد -3
 .69: 1987  سالم، -4
 .95: 1983 جماور، -5
6- Tingoy ،2008 :67. 



  

164 

 25:  العدد

ويعد السرد القصصي من أقدم أشكال التعبري البشري، وأكثرها ثراء وتنوًعا وجاذبية، كما يعد من أبرز  
 بشري؛ للتعبري عن األفكار واخلياالت وموقف اإلنسان من احلياة.وسائل االتصال اليت وظفها العقل ال

ويتطلب السرد القصصي الناجح يف احلياة املدرسية التدريب املسبق على ذلك، وقراءة القصة قبل  
الدخول إىل الغرفة الصفية؛ ليتمكن من اإلجابة عّما يلقي الطلبة من أسئلة قد تكون أحياًن حمرية، كما أن 

 .(7)السرد القصصيلسابقة مبضمون القصة سوف ختفف من حدة توتر الطلبة عند استخدام املعرفة ا
ويتطلب السرد القصصي ايًضا استخدام املدرس مهارة التنغيم، واستخدام احلركات اجلسدية املصاحبة 

صبح للعرض، واليت تعمل على لفت انتباه اجلمهور، فضاًل عن أن سرد القصة يضفي حياة على األشياء، وي
القراءة اجلهرية؛ ألنه يف مواقف سرد   الشخوص واملوضوعات بوساطته أكثر واقعية، وهو أسلوب أفضل من

القصة يكون التفاعل فوراًي، اجتماعًيا، وحًيا بني سارد القصة واملتلقي، مما يرتك أاثرًا إجيابية يف جمايل الفهم  
 .(8)والتواصل  

 أهمية السرد القصصي:
أن اسرتاتيجية عرب مواقف التعليم املختلفة، والباحثني إىل ربني وساردي القصص يشري العديد من امل

 سرد القصة ميكن أن تسهم بشكل ملحوظ يف تطوير املهارات اللغوية.
إىل دور املعلم يف اسرتاتيجية سرد القصة، وذلك من خالل إاثرة الدافعية لدى  (9)فقد اشار فريدريك

ث، ستماع أكثر للقصص، وإعادة صياغتها، وتدريبهم على مهارات التحدطلبته للتعلم، وحتفيزهم إىل اال
وتطوير الثروة اللغوية لديهم. حيث إن هذه االسرتاتيجية تشجع الطلبة على مناقشة ما مسعوه، ث إعادة 
طرحه على اآلخرين والتحدث إليهم، واحلصول على آرائهم، وابلتايل تنمو مهارة التحدث واحلوار لدى 

 فني ابلسرد.املستهد
قصة يف الغرفة الصفية يف تنمية مهارات الكتابة  وتؤكد دراسات علمية حديثة أمهية اسرتاتيجية سرد ال

والتحدث، حيث ترى أن سرد القصة الشفوي خربة اجتماعية غنية ابخلصائص اللغوية اليت تتميز بنوع من  
ا لتسهيل تعلم مهاريت التحدث والكتابة  التعقيد الذي يتجاوز مستوى احملادثة؛ هلذا يعد سرد القصة أساسً 

دخاًل هاًما حنو امتالك اللغة الشفوية اليت ترتبط بروابط مهمة وأساسية مع اللغة  يف آن واحد، فهو يقدم م
  لنقل قّيمة ومادةً  سواء، حدٍّ  على والكبار للصغار كبري  واهتمامٍ  جذبٍ  عنصر القصة إذ تعد .(10) املكتوبة 
  بطبيعة  العاملُ  وهو تعاىل هللا أن  جند ولذلك املبتغاة،  األهداف حتقيق مع للنفوس يةً وتسل والقيم، األفكار
 والغموض، األحداث لكشف شغفها ومن التعليم، يف القصصي لألسلوب اجنذاهبا من البشرية النفس
:  اىلتع  قال وقد شىّت، وبطرقٍ  الكرمي  القرآن  يف القصصي األسلوب استخدم قد والتعلم؛ لالستماع وحلبها
 .(3:يوسف) القرآن هذا إليك أوحينا مبا  القصص أحسنَ  عليك  نقصُّ  حنن

 
7- 34:Robinson,2008. 
8- Aiex,1988:13. 
9- Fredericks ،2008 :22. 

10- Daniel ،2007 :16. 
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 االستماع: 
تُعد مهارة االستماع أكثر مهارات اللغة استعمااًل يف التعّلم؛ ألن املستمع عليه أن حيصر ذهنه فيما 

كم يف إرادته فيلزم يستمع إليه ابلرغم ممّا قد يشغله، وأن يعاود االنتباه بسرعة إذا شرد الذهن، وأن يتح
 .(11)الصّمت ما دام النص الذي يستمع إليه مل ينته بعد 

( مهارة االستماع أبهنا: "فٌن يشتمل على عمليات معّقدة؛ فهو 128: 2007دكور )وقد عّرف م
ن ليس جمرد عملية استماع؛ ألنه عملية يُعطى فيها املستمُع اهتماًما خاًصا وانتباًها مقصوًدا ملا تتلقاه األذ

 من أصوات ورموز لغوية، وحماولة فهم رموزها ومدلوهلا".
هنا: "عملية عقلية تتطلب جهًدا يبذله املستمع يف متابعة املتكلم، ( أب126: 1998وعّرفها العلي )

 وفهم معىن ما يقوله، واختزان افكاره، واسرتجاعها إذا لزم األمر، واجراء عمليات ربط بني االفكار املتعددة"
حدث ا: عملية استقبال يبذل هبا املستمع جهًدا عقلًيا عن طريق الرتكيز على املتلباحث ابهنويعرفها ا

 لفهم ما يقوله واستيعاب االفكار املطروحة منه.
 ( ابآليت:54: 2007ولتعليم مهارة االستماع يتطلب أمرين مهمني متكاملني بّينهما بركات )

 ت ومؤشراهتا السلوكية وعوامل تشكلها.أوهلما: أن يكون املعّلم عارفًا هبذه املهارا
 عليها وممارستها وتطبيقها يف املواقف املختلفة.اثنيهما: أن يتاح للمتعلم فرص التدرب 

ومبا ان طبيعة االنسان تقتضي أن ميضي جزًءا كبريًا من حياته مستمًعا، وأن يقضي معظم سنوات 
بكثري من قدرته على االرسال لذلك فإن حتصيله حتصيله كذلك، ومبا ان قدرة العقل على االستقبال اكرب 

 .(12) اتقانه هلذه املهارة.يتوقف على كيفية استماعه ومدى 
 عالقة مهارة االستماع بمهارة التحّدث: 

، أو  اً إّن االستماع مهارة لغوية ال غىن عنها لظهور املهارات اللغوية االخرى، فالطفل الذي يولد أصم
تتوقف على القدرة على االستماع،  ة على الكالم؛ فالقدرة على الكالميفقد حاسة السمع، يفقد القدر 

ميكن ترتيب مهارات اللغة على حسب منوها ووجودها الزمين كالتايل: االستماع، فالكالم،  وعلى هذا
 .(13) فالقراءة، فالكتابة 

قة يف مهارة التحدث إّن مهارة االستماع ومهارة التحدث مهاراتن تنموان وتعمالن مًعا ابلتبادل، وإن الد
م اجلمل الطويلة واملعقدة ممن يتحدث هبا اكثر امنا تكتسب ابالستماع الدقيق إىل املتحدث، واملستمع يفه

 (14)من أن يتكلم هو هبا، وإن منّو مهارات االستماع تساعد على منو نوعية ما يتحّدث به.
دون متحدث،   ستماع إذ ال تواصلمكملة لعملية اال  ( ان مهارة التحّدث تعد22:  2012ويرى بطاح )

 عملية استقبال. فمهارة التحدث عملية إرسال، ومهارة االستماع 

 
 .2004والعزاوي، اهلامشي  -11
 .35: 2003اللحيدان،  -12
 .58: 2002مدكور،  -13
 .2000جماور،  -14
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 أهمية االستماع:  
على الرغم من أمهية االستماع يف عملية التواصل والتعلم الفعال، إاّل إنه مل أيخذ نصيبه من عناية يف 

 ( منها:43: 2009زهران وآخرون، مناهج اللغة العربية، وقد يعود ذلك إىل عدة اسباب تناوهلا )
 أبساليب تنمية مهاراته. عدم إدراك املعلمني لطبيعة االستماع، وجهلهم .1
 سيطرة بعض االعتقادات اخلاطئة على املعلمني من إن االستماع ال ميكن ان يتم تعليمه. .2
وات  قلة البحث العلمي يف ميدان االســــــــــــتماع، وعدم تدريب املعلمني على تدريســــــــــــه، وعدم توفر اد .3

 موضوعية لقياسه.
  ولفرتة أمهل أن  بعد متزايد، حنو على االتصال عمليات يف احلديث عصرن  يف االستماع دور ويتأكد

 والراديو، األحاديث، وتسجيل والتليفزيون، املنقولة، الربقيات استخدام عصر يف نعيش فنحن  طويلة،
 الدولية، احملافل يف الشفوية، للغة فءالك االستخدام على تعتمد أصبحت اإلنسان  ورفاهية والتليفون،

 .(15)  والعسكرية  السياسية ومؤسساهتا ومنظماهتا،
  الصحابة  حفظ فلقد به، التلفظ وصحة أدائه، وجودة املنطوق، على احلفاظ يف رئيسة أداة واالستماع

  أنزل  كما  سليما  نالقرآ  حيفظ  أن   بعدهم  أراد  فمن   مسعوه،  كما  بعده  ملن   نقلوه  ث   مسعوه،  ألهنم  الكرمي  القرآن 
 .به  نزل  الذي  ابلشكل  الكرمي  القرآن   تواتر  وهكذا  حفظا،  ث   تلقيا،  غريه  عن  أخذه  --  الرسول  على

 على   ابلقدرة  مزود  وهو  يولد  فالطفل   لغته؛  الطفل   يكتسب  طريقة  فعن  كذلك؛  تعليمية  مهارة  واالستماع
 درجة  إيل  ابلكالم  اخلاصة  الداخلية  األجهزة  تصل  أن   بعد  إال  الوظيفة،  هبذه  القيام  يستطيع  ال  أنه  إال  التعبري،

 .النضج   من معينة
  لتعليمهم  الوحيدة الطريقة كانت  فقد البصر؛ نعمة  حرموا من تعليم يف ينكر ال الذي دوره ولالستماع

 يف  املكفوفون  يتبعها اليت هي الطريقة وهذه احلديثة، األدوات اخرتاع قبل األذن، طريق عن االستماع هي
 .(16)  واالنتباه الرتكيز تعودهم حيث م؛التعلي

 السمع،  طريق عن به، واحمليطني أبويه، من الكالم يتعلم حيث السمع؛ طريق عن لغته الفرد ويكتسب
  طريق  عن إليه يصل  ما وحياكى يسمع فهو الطفل؛ عند الكالم لظهور األساسية األمور من فاالستماع

 .احملاكاة يف أمهيته  تتمثل -حينئذ– فاالستماع  السمع؛
 التواصل   عملية  يف  أمهيته  له  لغوى  وكجانب  استقبال،  كمهارة  االستماع  به  يقوم  الذي  اهلام  الدور  ورغم

 بتعليم إال هتتم  ال  ومدارسنا فمعاهدن مدارسنا؛  يف إمهاال اللغة فنون  أكثر يعد أنه نالحظ أننا أال -اللغوي
 .والتحريري  هياالشف والتعبري والكتابة القراءة

لى ضرر ابلغ؛ فاملهارة يف االستماع تتصل  عتدريس االستماع أمر يدعو إىل الدهشة، ويؤدي    مهال ان إ
اتصااًل وثيًقا ابلكفاءة يف عدد من امليادين االكادميية، فتالميذ املراحل الدراسية االوىل، والتالميذ الضعاف 

 (17) يف القراءة ميثل االستماع هلم اهم وسيلة للتحصيل.

 
 .31: ت. د اخلطيب، إدريس اثبت -15
 .172: 1984 اهلادي، وعبد بيومي، -16
 .1981يونس وآخرون،  -17
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 بقة  الدراسات السا
( التعرف إىل أثر اســرتاتيجية ســرد القصــة يف تعلم الطلبة من Gallets,2005هدفت دراســة جالتيس ) .1

خالل مقارنة أثر ســـــــــرد القصـــــــــص الشـــــــــفوي من املعلم أبثر قراءة الطلبة للقصـــــــــص يف ذاكرة الطلبة، 
 والية تينيس يفا من طلبة الصــــــفوف األســــــاســــــية يدرســــــون يف ( طالب54تكونت عينة الدراســــــة من )

تحدة. ولتحقيق أهداف الدراســة مت تقســيم الطلبة إىل نصــفني، حيث ســردت جمموعة من الوالايت امل
القصــص على النصــف األول، بينما قرأ النصــف الثاين قراءة ذاتية، وبعد ذلك مت إجراء اختبار بعدي 

ف عناصـــــــــــر ارهتم يف توظيللطلبة وإجراء مقابالت نوعية معهم حول قدراهتم على تذكر احلقائق، ومه
، وخلصـت الدراسـة إىل أن مجيع الطلبة يف اجملموعتني حققوا نقاطًا مرتفعة يف االختبار البعدي القصـة

 يف تذكر عناصر القصة والتحدث عنها.
الطلبة يف   التعقيب على الدراسة: هدفت دراسة جالتيس إىل معرفة أثر اسرتاتيجية سرد القصة يف تعلم

مي اللغة العربية ملهارات السرد القصصي. وهو بذلك جة امتالك معلايل حبث يف در حني ان البحث احل
 خيتلف من حيث االهداف والنتائج والبيئة.

ــة لتنمية مهاريت  :عنوان ( دراســــــــــة ب2004لباحث اجلوهرة اجلاهلي )ااجرى  .2 فاعلية اســــــــــتخدام القصــــــــ
 .لالطالقة اللغوية والشكلية ألطفال املستوى الثالث برايض األطفا

يد فاعلية استخدام القصة لتنمية مهاريت الطالقة اللغوية الشكلية ألطفال  سة إىل حتدهدفت الدرا
واستخدمت املنهج التجرييب ذو صفة االختبار   .( برايض األطفال6-5املستوى الثالث يف الفئة العمرية من )

( سنوات، 6-5)وطفلة يف الفئة العمرية  ( طفالً 38وطبقت الدراسة على عينة قوامها ) .القبلي والبعدي
هم إىل جمموعتني جمموعة جتريبية وأخرى ضابطة متساويتني يف العدد ومتكافئتني يف املستوى وذلك بتقسيم

وقد أظهرت الدراسة تفوق أداء اجملموعة .االقتصادي واالجتماعي ومت اختيار العينة ابلطريقة العشوائية
ية األنشطة الشكلية اليت اللفظية، مما يؤكد على أمهضابطة يف مهاريت الطالقة التجريبية عن أداء اجملموعة ال

يظهر فيها تقدم االطفال أكثر من الطالقة اللفظية، وكذلك أمهية األنشطة التدريبية وأتثريها على أداء 
 . االطفال يف اكتساب مهارات الطالقة اللفظية والشكلية

  قة اللغويةلقصة لتنمية مهاريت الطال حتديد فاعلية استخدام اهدفت الدراسة إىلالتعقيب على الدراسة:  
يف حني ان البحث احلايل درس درجة امتالك مهارات السرد القصصي وعالقته يف حتسني مهارة االستماع، 
واختلف البحث عن الدراسة يف املنهج املستخدم ويف العينة اليت استخدمها اجلوهرة حيث استخدم اطفال  

 ائي وتالميذهم.معلمي الصف السادس االبتديف حني كانت عينة البحث   رايض االطفال
( دراسة Rebecca,Sobol,Lindauer&Lawrence,2004أجرت ربيكا وسوبل والينداوير ولورنس) .3

يف الوالايت املتحدة هدفت الكشــــف عن أثر اســــرتاتيجية ســــرد القصــــة يف تطور اللغة، واالســــتيعاب 
ــيم ) قلـــدى طلبـــة الصــــــــــــــف الرابع. ولتحقي ــة مت تقســــــــــــ ا وطـــالبـــة إىل ( طـــالبـــ 66هـــدف الـــدراســـــــــــــــ

جمموعتني)ضــــــــــابطة، جتريبية(، ومت تدريس اجملموعة الضــــــــــابطة ابلطريقة العادية، أما اجملموعة التجريبية 
( قصـــــة، وبعد انتهاء فرتة التدريس خلصـــــت الدراســـــة إىل حتســـــني مهارات طلبة 24فاســـــتمعت إىل )

فضــــــــل من لبة اجملموعة التجريبية أع والتحدث. وكانت نتائج ط اجملموعة التجريبية يف مهاريت االســــــــتما 
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نتائج أقراهنم يف اجملموعة الضابطة على اختبار املتابعة للتحدث)التنغيم، التمثيل احلركي، تذكر عناصر  
القصــــــــــــــة(. وأظهرت النـتائج أن أداء اإلنث كـان أفضــــــــــــــل من أقراهنن اـلذكور على هـذه املهـارات يف 

 اجملموعة التجريبية.
جية سرد القصة يف تطور اللغة، واالستيعاب فت الكشف عن أثر اسرتاتيالتعقيب على الدراسة: هد

لدى طلبة الصف الرابع. واختلف البحث عن الدراسة ابملنهج املستخدم حيث استخدمت الدراسة املنهج 
الذكور  أقراهنماإلنث الذي كان افضل من  شبه التجرييب واستخدم البحث املنهج الوصفي و بنتائج أداء

وتشاهبت ق ذات داللة احصائية بني الذكور واالنث يف درجة االمتالك، البحث مل جيد فرو  يف حني ان 
 الدراسة مع البحث احلايل بتحسني مهارة االستماع. 

 ( بدراســــــــــة هدفت حتديد مهارات االســــــــــتماع الناقد لدى طالب الصــــــــــف األول1999قام عويس )
ــة منر. الثانوي مبحافظة اجليزة مبـصــــــ  ا من طالب الصـــــــف األول الثانوي ( طالب80) تكونت عينة الدراســـــ

إبحدى مدارس حمافظة اجليزة. واســــتعمل الباحث املنهج التجرييب، وتوصــــلت الدراســــة إىل فاعلية الربنمج 
 املقرتح يف تنمية مهارات االستماع الناقد.

 طالب الصف األول الثانوي التعقيب على الدراسة: هدفت حتديد مهارات االستماع الناقد لدى
ذلك اتفقت هذه الدراسة مع البحث احلايل بتحديد مهارات االستماع واختلفت مبحافظة اجليزة مبصر، وب

 ابملنهج املستخدم والعينة وبيئة الدراسة.
(:هدفت هذه الدراســـــة إىل حتديد "أثر حكاية القصـــــة يومًيا Hammer & Joyce , 1984دراســـــة ) .4

درجة اســـــتيعاهبم جملموعة حلة الطفولة املبكرة على يف األســـــبوع لدى أطفال مر  وحكاية القصـــــة مرتني
 من املهارات واألنشطة العلمية األساسية".

ترتاوح اعمارهم بني اخلامسة والسادسة يف إحدى رايض االطفال    ( طفل50تكونت عينة الدراسة من )
. وتوصلت الدراسة  لباحثتان املنهج التجرييب( ابلوالايت املتحدة األمريكية، واستخدمت اTexsasيف والية )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أطفال جمموعيت البحث على درجة استيعاهبم جملموعة املهارات   إىل عدم
 واألنشطة بعد تطبيق االختبار البعدي.

ة مرتني التعقيب على الدراسة: هدفت هذه الدراسة إىل حتديد "أثر حكاية القصة يومًيا وحكاية القص
رة على درجة استيعاهبم جملموعة من املهارات واألنشطة العلمية  طفال مرحلة الطفولة املبكيف األسبوع لدى أ 

األساسية. وبذلك اتفقت هذه الدراسة مع البحث احلايل يف حتسني بعض املهارات اللغوية، واختلفت يف 
 املنهج وبيئة الدراسة.

 الفصل الثالث 

 إجراءات البحث:
 صي ومهارات االستماع.ة اليت تناولت مهارات السرد القصمراجعة الدراسات واألحباث السابق −
 إعداد قائمة مبهارات السرد القصصي ومهارات االستماع. −
 اختيار عينة البحث من معلمي اللغة العربية وعينة من تالميذهم. −
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 ة املالحظة واالختبار.التنسيق مع إدارات املدارس لتنفيذ اإلجراءات الالزمة وتطبيق بطاق −
 املالحظة وعرضها على بعض احملكمني.ات بطاقة اعداد فقر  −
 اعداد اسئلة اختبار حتديد مهارات االستماع عند التالميذ وعرضها على احملكمني. −
 الفرتة  خالل،  أســــــابيع  مخســــــة  تطبيقهما  اســــــتغرق وقد، البحث عينيت على البحث  أداة الباحث طّبق −

 معلم ومعلمة. لكل زايرات ثالث بواقع، (2017/  3/  26-2017/  2/  19) بني الواقعة
، إحصـــــــــــــائًيا   ومعاجلتها اآليل  احلاســـــــــــــب على  البيانت  إدخال ث  خاصـــــــــــــة  قوائم على  البيانت تفريغ −

 (.spss) االجتماعية للعلوم، اإلحصائية الرزم ابستخدام
 .واملقرتحات، التوصيات وتقدمي ، ومناقشتها، النتائج  استخراج −

 ج البحث:  منه
ملعرفة   عربية ملهارات السرد القصصي و )اختبار(جة امتالك معلمي اللغة ال)املنهج الوصفي( لقياس در 

 العالقة بني درجة االمتالك وعالقتها بتحسني مهارات االستماع لدى التالميذ.
 مجتمع البحث وعينته:  

تكّون جمتمع البحث من مجيع معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف السادس االبتدائي يف مدارس مركز 
(، 2017-2016ظة كربالء املقدسة التابعة )ملديرية تربية حمافظة كربالء املقدسة( للعام الدراسي )حماف
( 1دارس. واجلدول )( معلًما ومعلمًة. واختريت ابلطريقة القصدية حسب قرب امل28بالغ عددهم ) وال

 يوضح تفاصيل العينة حسب متغريي )اجلنس و اخلربة(. 
 يقة العشوائية )طالبان لكل معلم ومعلمة(.ذ املعلمني فقد اختريوا ابلطر اما العينة الثانية وهم تالمي

 ( توزيع عينة البحث حسب اجلنس واخلربة 1اجلدول)
 

 اجلنس
 اخلربة 

 سنوات10أكثر من   سنوات (10-6من ) سنوات فاقل  5
 5 3 2 ذكور
 7 8 3 إنث 

 12 11 5 اجملموع
 متغريات البحث( التكرارات والنسب املئوية حسب 2اجلدول ) 

 النسبة  التكرار الفئات املتغري 

 43.5 10 ذكر اجلنس
 57.5 18 أنثى

 اخلربة 
 14.8 5 سنوات فاقل  5

 53.6 11 سنوات 10-6من  
 31.6 12 سنوات  10أكثر من  

 100.0 28 اجملموع
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 يظهر من اجلدول السابق ما يلي: 
 %(. 57.5لغت النسبة املئوية لإلنث )نما ب(، بي% 43.5بلغت النسبة املئوية للذكور يف العينة ) 

-6%( لفرتة اخلربة )من 53.6)بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد عينة الدِّراسة تبًعا ملتغري اخلربة و 
 سنوات(. 5%( لفرتة اخلربة )األقل من 14.8سنوات(، بينما بلغت أدىن نسبة مئوية ) 10

 :البحث متغريات

 : املستقلة  املتغريات: أواًل 
 : وتشمل

 (.سنوات 10  من اكثر)سنوات(، 10اىل  6)من (، سنوات 5 من اقل): التدريسية اخلربة -1
 (.أنثى، ذكر) :اجلنس-2
 : التابع املتغري: اثنًيا

درجة امتالك معلمي اللغة العربية ملهارات السرد القصصي وعالقته بتحسني مهارات االستماع لدى 
 . فظة كربالء املقدسةتالميذ الصف السادس االبتدائي يف حما

 أداة البحث:
نظرًا الن البحث يهدف إىل التعرف على درجة االمتالك، استخدمت بطاقة املالحظة كأداة للبحث، 
إذ تعد أكثر ادوات البحث العلمي استخداًما ملثل هذا النوع من البحوث، فأعدَّ الباحث بطاقة مالحظة  

لدراسات السابقة  صياغتها من خالل األدب النظري وا  ( فقرة، وقد جرى مجعها واختيارها18أتلفت من )
اليت تناولت مهارات السرد القصصي فضاًل عن خربة الباحث يف هذا اجملال، والتقاء عدد من املعلمني  

ملعرفة مهارات أُعدَّت فقرات االختبار  نفسها  الطريقة  عن أهم املهارات للسرد القصصي. و واملدرسني وسؤاهلم  
 ميذ الصف السادس االبتدائي.االستماع لدى تال

 األداة: مقياس
درجة امتالك معلمي اللغة العربية ملهارات السرد جرى اعتماد سلم ليكرت للتدرج الثالثي لقياس" 

 واالستجابة، ات( درج 3غالًبا )  االستجابة "، وذلك على النحو اآليت: جرى إعطاء القصصي
درجات املستوايت للمتوسطات  قسم الباحث. وقد (درجة واحدة)ندرًا  واالستجابة ، )درجتان(أحيانً 

 .احلسابية إىل ثالثة مستوايت )درجة مرتفعة، درجة متوسطة، درجة متدنية(
 وجرى احتساب املستوايت كما يلي:

 : بدرجة متدنية.1.66أقل من  -1.00من  
 : بدرجة متوسطة.2.32أقل من  -1.66من  
 : بدرجة مرتفعة.3.00-2.32من  
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 صدق االداة:
على جمموعة من احملكمني من    تنيعرض الباحث الصورة األولية لألدا   البحثيتقق من صدق أداتحلل

ذوي االختصاص يف مناهج وتدريس الّلغة العربّية وعلم النفس الرتبوي، والقياس والتقومي وجرى األخذ 
 داتني.آبرائهم من أجل الوصول إىل داللة صدق األ

  ثبات األداة:
وثبات تطبيقها جرى تكليف أحد مدرسي الّلغة العربّية بعد أن اطلعته  يت البحثللتأكد من ثبات أدا

على بطاقة املالحظة وكيفية تطبيقها، وبعد أن أتكدت من أنّه أصبح قادرًا على استخدام البطاقة، عمل  
يعملون يف بحث من خارج عينة العلمني م( 8على عينة استطالعية مكونة من ) بحثعلى تطبيق أداة ال

مرتني   لغرض إجياد معامالت الثبات  املقدسة  التابعة ملديرية تربية قضاء اهلندية التابعة حملافظة كربالءاملدارس  
 (.Pearson Correlationبفارق زمين مدته )أسبوعان( واستخراج معامل االرتباط بريسون )

 ثبات االختبار:  
طالعية، حيث مت حساب معامل ثبات لتحقق من ثبات االختبار مت تطبيق االختبار على عينة استل

عالية. األمر  توهي قيمة تشري إىل درجة ثبا .(،80لة سبريمان، وبلغت قيمته )االختبار ابستخدام معاد
 .ينة مماثلة لذات الغرضالذي جيعلنا نثق يف نتائج هذا االختبار إذا ما مت تطبيقه على عينة البحث أو على ع

 االختبار:
بتدائي )تلميذان لكل معلم من معلمي العينة( واعطاءهم ميذ الصف السادس االبعد مجع العينة من تال

ب(، واملعلم صاحب 1أ و  1(، تالميذه سيحملون الرقم)1ارقام كأرقام معلميهم مثاًل املعلم صاحب الرقم )
علم ب(، وهكذا، ليسهل علينا عمل العالقة بني ما ميتلكه امل 2أ و  2( سيحمل تالميذه الرقم ) 2الرقم )

مبساعدة احد  قام الباحث مهارات االستماع من مهارات السرد القصصي وبني ما ميتلكه تالميذه من
املطلوبة؛ حيث وضعت لكل   سئلة األ  نع  التالميذبتصحيح أوراق إجاابت  بعمل االختبار ومن ث    املدرسني

لتفريغ   لحث بوضع جدو ث قام البابعدد األسئلة،    (16)  وبذلك يكون عدد الدرجات  سؤال درجة واحدة،
 (.3ملحق )  درجات الطالب ورصدها.

 حبثه: يف الباحث املعاجلات اإلحصائية: استعمل
ومعلماهتا  املتوســــــــطات احلســــــــابية واالحنرافات املعيارية: إىل التعرف درجة امتالك معلمي اللغة العربية −

 السادس االبتدائي ملهارات السرد القصصي.للصف 
ــنوات اخلربة على درجــة امتالك معلمي اللغــةئي: إىل التعرف أثر اجلاختبــارات التبــاين الثنــا −   نس وســــــــــــ

 العربية ومعلماهتا للصف السادس االبتدائي ملهارات السرد القصصي.
 س االبتدائي يفتالميذ الصـــــــف الســـــــاد درجات متوســـــــطات بني  للمقارنة  اســـــــتعمل وقد (:T)اختبار −

 .االستماع ملهارات امتالكهم مدى
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 تائج البحث الفصل الرابع: ن 

درجة امتالك معلمي اللغة العربية اليت هدفت إىل التعرف " بحثيتضمن هذا الفصل عرض نتائج ال
ملهارات السرد القصصي وعالقتها بتحسني مهارات االستماع لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي يف 

 لة.من أسئ هوفًقا ملا تناول بحث"، وسيجري عرض نتائج الحمافظة كربالء املقدسة 
 نتائج السؤال األول: ما درجة امتالك معلمي اللغة العربية ملهارات السرد القصصي.

درجة امتالك معلمي لاملعيارية  لإلجابة عن هذا السؤال جرى استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات  
 يوضح ذلك. (2) واجلدول  اللغة العربية ملهارات السرد القصصي،

امتالك معلمي اللغة العربية ملهارات السرد درجة ل  واالحنراف املعياريايب احلس املتوسط (3اجلدول ) 
 القصصي 

املتوسط   
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 متالكاال

 متوسطة  0.19 1.68 درجة االمتالك
بدرجة  (، 0.19واحنراف معياري )  (،1.68) لدرجة االمتالكبلغ املتوسط احلسايب  (3من اجلدول)

 طة.متوس امتالك
جاابت أفراد عينة  ستواالحنرافات املعيارية الالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية  (  4اجلدول)

 سب املتوسط احلسايبحبمرتبة تنازلًيا  بطاقة املالحظةعن فقرات  البحث

النسبة   التكرار االستعمال  الفقرات الرقم الرتبة
 املئوية 

املتوسط  
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 متالكاال

1 10 
يقرأ القصة عدة 

 مرات

 13.2 5 ندرًا
 31.5 12 أحيانً  مرتفعة  0.72 2.42

 55.3 21 غالًبا 

2 1 
  عن  يبحث املعلم

 املناسبة القصص
 .التعليمي للهدف

 26.3 10 ندرًا
 7.9 3 أحيانً  مرتفعة  0.89 2.39

 65.8 25 غالًبا 

3 2 

 ميذتالال يُعّرف
 اليت  التفصيلية ابلنقاط

 القصة عنها تعرب
 .التعليمية

 21.1 8 ندرًا

 18.4 7 أحيانً  مرتفعة  0.88 2.39

 60.5 23 غالًبا

  النشطة  يستعمل 5 4
 . والصور

 26.3 10 ندرًا
 رتفعة م 0.87 2.33

 23.7 9 أحيانً 
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 التكرار االستعمال  الفقرات الرقم الرتبة
النسبة  
 املئوية 

املتوسط  
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 متالكاال

 50.0 19 غالًبا

5 6 
  ت صو ال بنربات يغرّي 

 . واإلمياءات

 26.3 10 ندرًا
2.30 

 
0.85 

 
 رتفعة م

 26.3 10 أحيانً  
 47.4 18 غالًبا

6 4 
 بلغة القصة يقدم 

 .فصيحة

 44.7 17 ندرًا
 36.8 14 أحيانً  متوسطة 0.85 2.20

 18.4 7 غالًبا

7 9 
 اليت القيم أهم يلخص

 منها يستفد أن ميكن
 . التالميذ

 68.4 26 ادرً ن
 15.8 6 أحيانً  وسطةمت 0.85 2.18

 15.8 6 غالًبا

8 11 

 اليت القصة خيتار
 عناصر  على حتتوي

 اليت  واالاثرة التشويق
 وحاجات تتفق

 النفسية التالميذ
 .والعمرية

 63.1 24 ندرًا

 وسطةمت 0.83 1.99

 31.6 12 أحيانً 

 5.3 2 غالًبا

9 7 

 نظرات إىل بهينت
 ومالحمهم التالميذ

 العرض أثناء
 .القصصي

 71.1 27 ندرًا

 18.4 7 أحيانً  وسطةمت 0.83 1.99

 10.5 4 غالًبا

10 8 
 ان  التالميذ   من  يطلب

 الفوائد  يستنتجوا 
 .القصة من املرجوة 

 68.4 26 ندرًا
 26.3 10 أحيانً  وسطةمت 0.84 1.88

 5.3 2 غالًبا

11 3 

 املدرس  حيلل
  حوادث

 القصة  وشخصيات
 .التعليمية

 89.5 34 ندرًا

 7.9 3 أحيانً  وسطةمت 0.83 1.85

 2.6 1 غالًبا 

  القصة لغة يراعي 12 12
 .ومفرداهتا

 50.0 19 ندرًا
 15.8 6 أحيانً  متوسطة 0.92 1.84

 34.2 13 غالًبا 
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النسبة   التكرار االستعمال  الفقرات الرقم الرتبة
 املئوية 

املتوسط  
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 متالكاال

13 13 
 قصةلا حجم يراعي

 الوقت مع وصفحاهتا
 للدرس املتوفر 

 . التالميذ ومستوى

 60.0 23 ندرًا
 13.2 5 أحيانً  متوسطة 0.90 1.76

 26.3 10 غالًبا 

14 14 
 الكلمات يبّدل 

 بكلمات الصعبة
 . املعىن نفس هلا اخرى

 65.8 25 ندرًا
 15.8 6 أحيانً  متوسطة 0.89 1.70

 18.4 7 غالًبا 

15 15 
 جلذب خطة يصمم
 للقصة التالميذ انتباه

 .هلا وحيفزهم

 71.1 27 ندرًا
 18.4 7 أحيانً  متوسطة 0.86 1.68

 10.5 4 غالًبا 

16 16 

 هناية  يف  االسئلة  يعرض
 عن  تكشف القصة
 االستماع  عمق 

  الفهم  ومستوى
 . للتالميذ

 76.3 29 ندرًا

 متدنية 0.71 1.37
 10.5 4 أحيانً 

 13.2 5 غالًبا 

17 17 
 للتالميذ  احلرية يرتك

 خالصة عن  للتعبري
 . أبسلوهبم القصة

 73.7 28 ندرًا
 18.4 7 أحيانً  متدنية 0.71 1.34

 7.9 3 غالًبا 

 يف املعلم  ينوع 18 18
 .القصص

 78.9 30 ندرًا
 7.9 3 أحيانً  متدنية 0.63 1.34

 13.2 5 لًبا اغ
 متوسطة  0.38 1.83 اجملموع

  الفقرة جاءت حيث ،(2.42-1.34) بني  ما تراوحت قد احلسابية املتوسطات أن ( 4) اجلدول يبني
 واحنراف(، 2.42) بلغ حسايب ومبتوسط األوىل املرتبة يف" مرات عدة القصة يقرأ" على تنص واليت( 10)

  ابملرتبة."  القصص  يف  املعلم  ينوع"  ونصها(  18)  الفقرة  جاءت  نمايب  امتالك مرتفعة،  بدرجة(  0.72)  معياري
 .  متدنية امتالك ودرجة(، 0.63) معياري واحنراف(، 1.34) بلغ حسايب  ومبتوسط األخرية
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(  a  =0.05السؤال الثاني: " هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )نتائج  
تعزى إىل متغريي )الجنس،  ملهارات السرد القصصي امتالك معلمي اللغة العربيةيف درجة 
 والخربة(؟

 معلمي  امتالك  لدرجة  لإلجابة عن هذا السؤال جرى استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
 ( يوضح ذلك.5واجلدول ) ، حسب متغريي اجلنس وسنوات اخلربة  القصصي السرد ملهارات العربية اللغة

امتالك معلمي اللغة العربية ملهارات السرد درجة  ل   ابية واالحنرافات املعياريةات احلساملتوسط (5اجلدول )
 سب متغريي اجلنس وسنوات اخلربة حب القصصي

  املستوى املتغري

 اجلنس
  ذكر

 1.69 املتوسط احلسايب 
 0.17 االحنراف املعياري

 1.67 احلسايب املتوسط   أنثى
 0.23 االحنراف املعياري

 ة اخلرب 

 1.83 املتوسط احلسايب  قل أسنوات ف 5
 0.23 االحنراف املعياري

 1.67 املتوسط احلسايب  سنوات 10-6من  
 0.20 االحنراف املعياري

 1.64 املتوسط احلسايب  سنوات  10أكثر من  
 0.12 االحنراف املعياري

ك معلمي اللغة العربية ملهارات امتالدرجة  ل  اجلنس وسنوات اخلربة   ألثرالثنائي    حتليل التباين  (6اجلدول ) 
 السرد القصصي

جمموع  مصدر التباين 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
الداللة   F املربعات

 اإلحصائية 
 0.67 0.18 0.01 1 0.01 اجلنس
 0.11 2.41 0.09 2 0.17 اخلربة 
   0.04 34 1.20 اخلطأ
    38 109.04 الكلي

( يف α  =0.05ة إحصائية عند مستوى الداللة )روق ذات دالل( عدم وجود ف6يتبني من اجلدول )
ككل تعزى إىل متغريي )اجلنس، واخلربة(، حيث   القصصي  السرد  ملهارات  العربية  اللغة  معلمي  درجة امتالك

 ( لدرجة الكلية تبًعا ملتغريي )اجلنس، واخلربة( غري دالة إحصائًيا. Fكانت مجيع قيم )
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 القصصي  السرد ملهارات العربية اللغة معلمي امتالك ةقعال نتائج السؤال الثالث: ما 
  املقدسة؟  كربالء  محافظة  يف   االبتدائي  السادس  الصف   تالميذ  لدى  االستماع  مهارات  بتحسني

( وجدن أبن هناك 3بعد امتام االختبار وتصحيح اجاابت التالميذ واحصاء درجاهتم حسب ملحق )
ن مهارات السرد القصصي وبني تفّوق تالميذهم حبصوهلم على عالقة بني َمن ميلك من املعلمني بعض م

القصصي عند معلمي اللغة العربية للصف السادس  اعلى الدرجات؛ ولذلك فأن المتالك مهارات السرد
 االبتدائي يف مدارس مركز حمافظة كربالء املقدسة له عالقة بتحسني مهارات االستماع عند تالميذهم.

 تائج اسئلة البحث: الفصل الخامس: مناقشة ن

للغة  درجة امتالك معلمي االيت هدفت إىل التعرف على " بحثيتضمن هذا الفصل مناقشة نتائج ال
العربية ملهارات السرد القصصي وعالقتها بتحسني مهارات االستماع لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي 

 ملا تناولته من أسئلة. ًقاوف بحث"، وجيري مناقشة نتائج اليف مركز حمافظة كربالء املقدسة 
 صصي؟نتائج السؤال األول: ما درجة امتالك معلمي اللغة العربية ملهارات السرد الق

(، 0.19واحنراف معياري )  (،1.68)  لدرجة االمتالكاملتوسط احلسايب    إنّ اظهرت نتائج السؤال األول  
ية ملهارات السرد القصصي بدرجة ويعزو الباحث سبب امتالك معلمي اللغة العرب متوسطة.  امتالكبدرجة 

العامل  ة وقلة خمزوهنم االديب الذي يعدفتقار اغلب املعلمني إىل افتقارهم للكفاايت اللغويمتوسطة إىل ا
لميذ ومنها  لدى الت كافة  االساس يف تدريس القصة والذي حيتاج إىل شحذ الذهن واستثارة العمليات العقلية  

ا هلذا الغرض، وكوادرن والتأمل، وهذا حيتاج اىل معلمني مدربني جيدً  التفكري والقياس والتذكر والتخيل
( 2006التعليمية تفتقر إىل هكذا إعداد يف الوقت احلاضر. واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسيت اخلزاعلة )

 (.2004والسّيد )
  ةالدالل  مستوى عند  إحصائية داللة ذات فروق جدتو مناقشة نتائج السؤال الثاني: هل

(a =0.05  )متغريي  إىل   تعزى  القصصي  السرد  ملهارات  العربية  اللغة  معلمي  امتالك  درجة   يف  
 ؟(والخربة الجنس،)

 اللغة  معلمي  امتالك  درجة  ( يفα    =0,05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
( جملاالت Fكانت مجيع قيم )  تعزى إىل متغريي )اجلنس، واخلربة(، حيث القصصي السرد ملهارات العربية

 الدِّراسة تبًعا ملتغريي )اجلنس، واخلربة( غري دالة إحصائًيا. 
رمبا كان السبب يف ذلك أّن معلمي اللّغة العربية )اإلنث والذكور( يدرسون املساقات التدريسية نفسها  و 

يف مرحلة  نفسها تدريبية الدورات ال ساتذة نفسهم تقريًبا، ويتلقون لى أيدي األيف املعاهد، ويتعلمون ع
 اإلعداد، وبذلك تنعدم هذه الفروق.

 السرد ملهارات العربية اللغة معلمي امتالك درجةأّما ابلنسبة لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 
تعزى للخربة التدريسية للمعلم. رمبا كان السبب يف ذلك أّن خربة املعلمني التدريسية، مل تساعدهم    القصصي

خدام أسلوب السرد القصصي ويعتقد الباحث أبنَّ معلمي اخلربة الطويلة يتقّيدون بطريقة واحدة يف  يف است
ها طول فرتة خدمتهم، ويرى الباحث طّبقوها يف املدارس منذ أول يوم يف تعّينهم، واستمروا يف تطبيق التدريس  
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بينهم وبني املعلمني  تؤثر يف إجياد فروق من اخلربة اليت قد  طريقة واحدة لفرتة طويلة ال تعدأبنَّ البقاء على 
أصحاب اخلدمة القصرية، الذين مل أيتوا جبديد يف أساليب تدريسهم ألهّنم أتثروا مبدرسيهم السابقني فأخذوا 

اخلربة القصرية وجهان لعملٍة  تدريسهم، وبذلك يكون معلمي اخلربة الطويلة، ومعلمي يقلدوهنم يف أساليب 
اثر للجنس يف درجة االمتالك  ( اليت أظهرتMa,2009نتيجة مع نتيجة دراسة ) واحدة. واختلفت هذه ال

 للمهارات.
  السرد  ملهارات العربية اللغة معلمي امتالك عالقة مناقشة نتائج السؤال الثالث: ما

 محافظة  يف االبتدائي السادس  الصف  تالميذ لدى االستماع مهارات بتحسني القصصي
  ؟املقدسة كربالء

غوية ارتباطًا وثيًقا فيما بينها وثبتت الكثري من الدراسات ابن هذه املهارات تؤثر هارات اللترتبط امل
 استقبال  يشمل  فكالمها  متشاهبتان،  ن عمليتا   واالستماع  القراءة  (، إن 2002وتتأثر ببعض كدراسة أبو غزلة )

  االستماع  ففي. والفهم اإلنصات يتطلب واالستماع والفهم النظر فالقراءة تتطلب اآلخرين، من األفكار
أو   تلميذا جند اجلهرية القراءة ويف االستماع، طريق عن يتابعونه التالميذ وسائر  يقرأ تلميذا معلما، أو  جند

 على  وذلك العتمادهم  القراءة،  يف  تقدم  إىل  يؤدي  االستماع  تقدم  أن   يؤكد  وهذا  يستمع  والباقي  يقرأ  معلًما
  القدرة  أن   شك  ال  و  .احلياة   اخلربات يف  استخدام  على  والقدرة  والنقد،  والتفاعل،  والفهم،  التعرف،:  مهارات

  الطفل استعداد أن  كما  الكالم، ونظم ابملعاين  الطفل تزود املتحدث للغة  والسليم  اجليد االستماع على
  سابقة مسعية خربة من ذاكرته يف ما اختزنه مدى على أيضا يتوقف فيها والنجاح السليمة القراءة لتعلم
 ولذلك فأن االرتباط وثيق بني السرد القصصي وبني حتسني مهارات االستماع.  ، واجلمل ت لماللك

 التوصيات: 

 املراحل الدراسية.ضرورة الرتكيز على مهارات االستماع يف خمتلف  −
 تشجيع التالميذ على قراءة القصص؛ ألهنا تزودهم بكثري من املفردات اللغوية. −
 قصصي.قائم على توظيف أسلوب السرد ال وضع منهاج لتعليم اللغة العربية −
ــتمـاع،  − االهتمـام ابملشــــــــــــــاكـل اليت تواجـه املعلمني يف مـادة اللغـة العربـية واملتعلقـة بتنمـية مهـارات االســــــــــــ

 على حلها. والعمل
 إعداد مشاغل تربوية وندوات ولقاءات تتناول تنمية مهارات االستماع لدى تالميذ املرحلة االبتدائية. −

 المقترحات: 

 من االحباث اليت تبحث يف:نتائج البحث احلايل اقرتح الباحث إىل ضرورة إجراء املزيد  ضوءيف 
القصــــصــــي على حتســــني مهارة االســــتماع لدى طلبة إجراء دراســــة على أثر التدريس أبســــلوب الســــرد  −

 املرحلة املتوسطة.
دى طلبة إجراء دراســــة على أثر التدريس أبســــلوب الســــرد القصــــصــــي على حتســــني مهارة التحدث ل −

 املرحلة املتوسطة.
 إجراء دراسة للتعرف على أثر قراءة القصة يف تنمية مهارات القراءة اجلهرية. −
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 التدريس أبسلوب السرد القصصي على التحصيل.إجراء دراسة للتعرف على أثر  −
 إجراء دراسة للتعرف على أثر التدريس أبسلوب القصة على تنمية مهارات التعبري. −
 ع يف خمتلف املراحل الدراسية.ى مهارات االستما ضرورة الرتكيز عل −
 تشجيع التالميذ على قراءة القصص. −
 ت االستماع لدى التالميذ.االهتمام ابلقصص املتنوعة اهلادفة اليت تنمي مهارا −
 العمل على صياغة دليل للمعلمني خاص بتنمية مهارات االستماع. −

 المصادر:

 .املعارف درا: القاهرة. العربية اللغة ملدرسي الفين املوجه(. 1978.)العليم عبد إبراهيم، .1
 احلديث.(. لسان العرب، القاهرة، دار 2002ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم) .2
ــر والتوزيع   أدب التالمـيذ (.2008)أمحـد، مسري، .3 ــرة للنشــــــــــــ قراءات نظرـية ومنـاذج تطبيقـية. دار امليســــــــــــ

 .والطباعة، عمان 
 .طفال. دار الفكر العريب، القاهرة أدب األاملرجع يف (.2008)إمساعيل، حممود، .4
 دار:عمان . اوآداهب العربية اللغة مهارات تدريس  أســــــــاســــــــيات(. 2005.)جســــــــن الفتاح عبد البجة، .5

 .اجلامعي الكتب
ــة  النظرية  بني العبية تدريس أصــــــول(.1999.)حســــــن الفتاح عبد البجة، .6  دار.عمان (.2ط) واملمارســــ
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 الجرائم الماسة بالدعاية االنتخابية

The CrimeAgainst Electoral propaganda 
     Prof. Mohamed Ali Salim                          (1) أ.د. محمد علي سالم
                                Prof. Israa Mohamed Ali(2) أ.د. اسراء محمد علي

 الملخص

إن العملية االنتخابية متر مبراحل عديدة بدءاً من مرحلة التحضري مروراً مبرحلة الدعاية االنتخابية، ومن 
واعالن النـتائج. وتعـد مرحـلة اـلدعـاـية االنتخـابـية من أبرز ث مرحـلة التصــــــــــــــوـيت وإنتهـاء مبرحـلة العـد والفرز 

جمهم االنتخابية وقد تنطوي هذه املرحلة على تلك املراحل ابعتبارها وسيلة لتعريف الناخبني ابملرشحني وبرا
ــاًل عن أتثريهـا على مرحـلة   العـدـيد من املخـالفـات ممـا يؤثر على نزاهـة وحـياد العملـية االنتخـابـية برمتهـا فضــــــــــــ

ايـة االنتخـابيـة بصــــــــــــــورة خـاصـــــــــــــــة كتجـاوز االوقـات احملـددة لبـدء الـدعـايـة االنتخـابيـة أو عـدم االلتزام الـدعـ 
ة أو جتاوز حدود االنفاق على الدعاية االنتخابية من املال العام أو موازنة ابالماكن املخصــــــــــــصــــــــــــة للدعاي

 الوزارات أو اموال الوقف.
Abstract  
The election process passes through several stages, starting with the 

preparatory stage, then the electoral propaganda, till the voting stage, 
ending with sorting, counting and announcing the results. The Electoral 
propaganda stage is an important one as a means of introducing the 
candidates and their programs to the voters. This stage may involue many 
violations which affect the neutrality and honesty of the elections as a whole, 
and the electoral propaganda in particular. Such violations are surpassing 

 
 القانون. اجلامعة االسالمية/ فرع اببل/ قسم - 1
 جامعة اببل/ كلية القانون. -2
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the time limit for the propaganda, not committing to the allocated places, or 
exceeding the amounts of money which is taken from the ministry's budget 
or public money. 

 المقدمة

نظام ويتوقف الركيزة االســاســية ألي نظام دميقراطي هي االنتخاابت، إذ تعد من أبرز مظاهر هذا ال إنَّ 
ــالمتهانتخابية  زاهة العملية االنعلى مدى  ــعب ولتويل  وســ ــح األصــــلح واألنســــب لتمثيل الشــ إيصــــال املرشــ

ــية يف البالد وهذا يعتمد بدوره على درجة وعي املواطنني  ــياســــ ــعورهم   ثقافتهمو املناصــــــب االدارية والســــ وشــــ
 مة اجراء االنتخاابت وحيادهتا ونزاهتهاابملســــــــــــؤولية إجتاه بلدهم من جهة وعلى كفاءة اجلهة اليت تتوىل مه

 وشفافية عملها من جهة أخرى.
ومن املعلوم إن العمليـة االنتخـابيـة متر مبراحـل عـدـيدة ـبدءاً من مرحلـة التحضــــــــــــــري مروراً مبرحلـة اـلدعـاـية  
ــويــت وإنتهــاء مبرحلــة العــد والفرز واعالن النتــائج. وتعــد مرحلــة الــدعــايــة  االنتخــابيــة، ومن ث مرحلــة التصــــــــــــ

براجمهم االنتخابية وقد رها وســــــــــــــيلة لتعريف الناخبني ابملرشــــــــــــــحني و االنتخابية من أبرز تلك املراحل ابعتبا
برمتهــا  تهــايوحيــادتنطوي هــذه املرحلــة على العــديــد من املخــالفــات ممــا يؤثر على نزاهــة العمليــة االنتخــابيــة 

ز االوقات احملددة لبدء الدعاية فضـــــــــاًل عن أتثريها على مرحلة الدعاية االنتخابية بصـــــــــورة خاصـــــــــة كتجاو 
للدعاية أو جتاوز حدود االنفاق على الدعاية االنتخابية   ابية أو عدم االلتزام ابالماكن املخصــــــــصــــــــةاالنتخ

 من املال العام أو موازنة الوزارات أو اموال الوقف.
ا على اجلرمية املاسـة ابلدعاية االنتخابية سـيقتصـر حبثن  وأتسـيسـاً على ماتقدم ونظرة لكثرة اجلرائم املاسـة

 ملكاين.بية خارج النطاق الزمين وخارج النطاق اابلدعاية االنتخا
 المبحث األول: الجريمة الماسة بالدعاية االنتخابية خارج النطاق الزمني

الدعاية االنتخابية هلا فرتة زمنية حمددة جتري فيها املنافســــــة املشــــــروعة بني املرشــــــحني من خالل التعبري 
املختلفة، وتكون هذه الفرتة قصــرية نســبياً تنتهي قبل عن ارائهم وعرض براجمهم ابســتخدام وســائل الدعاية 

 تصويت.يوم االقرتاع حبيث جيد الناخب وقتاً للتفكري ولألختيار حىت يوم ال
وبناًء على ماتقدم ســــــــــنبني يف هذا املبحث التعريف ابجلرمية املاســــــــــة ابلدعاية االنتخابية خارج النطاق 

 هذه اجلرمية يف املطلب الثاين.الزمين وذلك يف املطلب االول ونستعرض اركان 
 املطلب األول: التعريف بالجريمة املاسة بالدعاية االنتخابية خارج النطاق الزمني

ــنتـناول يف هـذا املطـلب تعريف اجلرمـية حمـل البحـث وحتـدـيد النطـاق الزمين لـلدعـاـية االنتخـابـية وذـلك  ســــــــــــ
 من خالل فرعني وعلى النحو االيت:
 ة خارج النطاق الزميناملاسة ابلدعاية االنتخابي الفرع األول: تعريف اجلرمية

ســــاليب اليت يســــتخدمها املرشــــح أو تعرف الدعاية االنتخابية بصــــورة عامة ابهنا )جمموعة الوســــائل واأل
احلزب لتعريف املشــــاركني يف االنتخاب ابملرشــــح وبرنجمه االنتخايب وقد يتضــــمن ســــريته الذاتية وكل ما من 
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ــتمالتهم جلانبه    ــأنه اســـــــ ، وعرفها آخر ابهنا )املرحلة اليت تســـــــــبق مرحلة (3)واألقتناع مبقدرته على متثيلهم(شـــــــ
 .(4)مرشح وبرنجمه السياسي حلشد أكرب عدد من االصوات(التصويت ويتم خالهلا الرتويج لل

امـا اجلرميـة املـاســــــــــــــة ابـلدعـاـية االنتخـابـية خـارج النطـاق الزمين فيمكن ان نعرفهـا ابهنـا )كـل فعـل خمـالف 
 واعيد والتوقيتات الزمنية احملددة للدعاية االنتخابية جرمه القانون وحدد له عقوبة(.للم

اـلدعـايـة االنتخـابيـة بفرتة زمنيـة معينـة هو تنظيم تلـك اـلدعـايـة وجتنـب الفوضــــــــــــــى إن اهلـدف من حتـديـد 
تايل فان واالختبار الشـخصـي لوقت الدعاية، لذا حيدد املشـرع مدة زمنية هلا تسـري على كل املرشـحني وابل

ها عدم االلتزام هبذه املدة من قبل أي منهم أو ممن يعمل حلســــــاهبم من مؤيديهم يشــــــكل جرمية يعاقب علي
على   2013لســـــنة   45( من قانون انتخاابت جملس النواب العراقي رقم 21القانون حيث نصـــــت املادة )

 ......".انه "الدعاية االنتخابية حق مكفول للمرشح مبوجب أحكام هذا القانون....
ن ومن اجلدير ابلذكر إن املشـــــــــرع العراقي مل يســـــــــتخدم مصـــــــــطلحاً واحداً للداللة على املرحلة الثانية م

، واترة اخرى يســــــــتعمل عبارة (5)مراحل العملية االنتخابية فتارة يســــــــتخدم مصــــــــطلح )الدعاية االنتخابية(
 .(6))احلملة االنتخابية(

لغة، فالدعاية ســتخدام مصــطلح الدعاية االنتخابية لدقته لذا ندعو مشــرعنا اىل توحيد املصــطلحات اب
ابخلطــابـة وحنومهـا أو هي منهج أو طريقــة خللق إجتـاه يف اللغــة هي الـدعوة اىل مـذهـب أو رأي ابلكتــابـة أو 

ــلعــة أو فكرة أو مــذهــب ابلكتــابــة او االعالن أو اخلطــابــة أو حنوهــا )دعــايــة  مشــــــــــــــــايع أو معــاٍد حنو ســــــــــــ
ل مــاحيمــل على الظهر واحَلَملــة لــة لغــة: احلَ . امــا احلم(7)انتخــابيــة( ل مــا حتمــل االنث يف بطوهنــا واحَلمــْ مــْ

 .(8)هم محلة العرش ومحلة القرآن، ومحل عليه يف احلرب )مَحْلة(بفتحتني مجع حامل يقال 
 الفرع الثاين: النطاق الزمين للدعاية االنتخابية

( من قــانون 21هــا وذلــك يف املــادة )وإنتهــائلبــدء الــدعــايــة االنتخــابيــة  حــدد املشــــــــــــــرع العراقي موعــداً 
بية.... تبدأ من أتريخ املصــــــــــادقة إنتخاابت جملس النواب العراقي حيث نصــــــــــت على ان "الدعاية االنتخا

ــية وتنتهي قبل   ــاعة من بدء األقرتاع" وحددت املادة ) 24على قوائم املرشـــــحني من قبل املفوضـــ ( من 1ســـ
ها حيث نصــــــــت على ه الدعاية االنتخابية ووقت إنتهائالذي تبدأ في نظام احلمالت االنتخابية أتريخ اليوم

رشــحني املصــادق عليهم من قبل املفوضــية أن يباشــروا محالهتم ان "حيق لالحزاب والتحالفات الســياســية وامل

 
الدين حممد امحد، احلماية اجلنائية للمبادئ احلاكمة لالنتخاب السياسي يف مراحله املختلفة، دار النهضة العربية، د. حسام  -3

 .114، ص2002القاهرة، 
  :د. صفوت آدم، احلمالت االنتخابية وأسس الدعاية السياسية، حبث منشور على املوقع -4

https//platform.almanhal.com. 
( 6،11،  5)   ( من ذات القانون واملواد23-21ل السادس من قانون إنتخاابت جملس النواب العراقي واملواد )ينظر عنوان الفص  -5

 .2018لسنة  11من نظام احلمالت االنتخابية العراقي رقم 
ان )شروط الثالث من نظام احلمالت االنتخابية العراقي حتت عنو   من قانون انتخاابت جملس النواب العراقي، القسم  26املادة    -6

 ( من النظام ذاته.11، 10، 9، 6- 3، 1احلمالت االنتخابية( واملواد )
 . www.Almaany.comمعجم املعاين منشور على املوقع:   -7
 .155ص ،1983حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، خمتار الصحاح، دار الرسالة، الكويت،  -8
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 24على أن تتوقف قبل  (9)2018/ 10/4االنتخابية ابتداء من أتريخ املصــــــــــــــادقة على املرشــــــــــــــحني يوم 
 اكز االقرتاع".ساعة من فتح مر 

مكن أن يتضــــــــــــح مما تقدم ان املشــــــــــــرع العراقي مل حيدد مدة الدعاية االنتخابية بعدد من االايم فمن امل
تطول املدة أو تقصــــر حســــب التأريخ احملدد لفتح مراكز االقرتاع، وعليه فأي عمل دعائي يقع قبل أو بعد 

 كرمها.املدة احملددة يشكل خرقاً الحكام القانون والنظام اآلنف ذ 
ومن اجلدير ابلذكر ان املشــرع العراقي حظر على املرشــحني القيام يف يوم التصــويت بتوزيع برامج عمل 

، كما أوجب على األحزاب الســياســية (10)أو منشــورات أو بطاقات أو غريها ســواء بنفســه أو بواســطة غريه
التايل ليوم االقرتاع يوماً من اليوم   وحددت مدة ثالثني(11)املشـــــاركة يف االنتخاابت ازالة دعاايهتم االنتخابية

ــية الفائزة يف حالة ألزالتها وخبالفه تتحمل تلك االحزاب كلفة ازالتها فال تعاد التأم ــياسـ ينات لالحزاب السـ
ــر امسـائعـدم االمتـثال اال بعـد تســـــــــــــــدـيد مبلغ إزاـلة تـلك  هـا يف وســـــــــــــــاـئل اـلدعـاايت مع فرض غرامـة ونشــــــــــــ

 .(12)االعالم
 ية االنتخابية خارج النطاق الزمنيالجريمة املاسة بالدعااملطلب الثاني: أركان 

توافرها تتمثل ابلركن املادي والركن املعنوي وهذا ما سنوضحه من املعلوم إن لكل جرمية اركان البد من  
 يف فرعني وعلى النحو اآليت:

 الفرع االول: الركن املادي
املعـدل الركن املـادي ابنـه  1969نـة لـســـــــــــــ  111( من قـانون العقوابت العراقي رقم 28عرفـت املـادة )

 ر به القانون".فعل جرمه القانون أو االمتناع عن فعل أم "سلوك إجرامي ابرتكاب
ويتمثل الســلوك االجرامي وهو العنصــر االول يف الركن املادي بكل خرق للخطر الزمين لنشــر أو توزيع 

ماعات والندوات التعريفية وغريها أايً أو تعليق ألي صـــور أو منشـــورات أو بوســـرتات دعائية أو عقد االجت
.اخل وســواء وقع اخلرق يف الفرتة الســابقة على  كانت الوســيلة املتبعة يف ذلك مرئية أم مســموعة أم مقرؤة...

تصــديق املفوضــية على قوائم املرشــحني أو يف فرتة الصــمت االنتخايب وهي االربع وعشــرون ســاعة قبل فتح 
 مراكز االقرتاع.

د يتحقق بنشــــــاط إجيايب ويقصــــــد به أي فعل يتكون غالباً من حركة عضــــــوية الجرامي قالســــــلوك ا نَّ إ
ــويةواحدة أو من مجلة حر ــطة اتباعه أبي عمل من اعمال   (13)كات عضــــــ ــه أو بواســــــ ــح بنفســــــ كقيام املرشــــــ

الدعاية االنتخابية خارج الوقت احملدد هلا قانونً، كما ميكن أن يتحقق الســـــــلوك االجرامي بنشـــــــاط ســـــــليب 
 .(14)ين احجام شخص عن أتيان فعل إجيايب معني كان الشارع ينتظره منه يف ظروف معينةويع

 
/ 14/10ستقلة لالنتخاابت حددت موعداً آخر تبدأ فيه الدعاية االنتخابية وهو يوم  اجلدير ابالشارة أن املفوضية العليا امل  من  -9
2018. 

 ( من قانون إنتخاابت جملس النواب العراقي. 30) املادة -10
 ( من قانون إنتخاابت جملس النواب العراقي. 23املادة ) الفقرة اثنيا من -11
 االنتخابية العراقي.من نظام احلمالت  26-24املواد  -12
 .169، ص1988، 1نشأت ابراهيم، القواعد العامة يف قانون العقوابت املقارن، ط د. اكرم -13
 .5،ص1986جنيب حسين، جرائم االمتناع واملسؤولية اجلنائية عن االمتناع، دار النهضة العربية، القاهرة،  د. حممود -14
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رمية وهي العنصـــــــــــــر الثاين يف الركن املادي فلها مدلوالن االول قانون وهو االضـــــــــــــرار او اما النتيجة اجل 
 .(16)جي، والثاين مادي وهو التغيري الذي حيدث يف العامل اخلار (15)تعريض املصلحة القانونية للخطر

والنتيجـة اجلرمـية يف اجلرميـة حمـل البحـث هي من جرائم اخلطر، وابلـتايل تتحقق النتيجـة مبـدلوهلـا القـانوين 
ــطـة أي من مؤـيدـيه أبي عمـل من اعمـال اـلدعـاـية  ــه أو بواســــــــــــ دون امـلادي، فبمجرد قـيام املرشــــــــــــــح بنفســــــــــــ

رمية مبجرد امتناع املرشـــــــــــح هذه اجل  االنتخابية خارج الوقت احملدد قانونً تتحقق هذه اجلرمية وكذلك تتحقق
عن ازالـة مفردات الـدعـايـة االنتخـابيـة يف الفرتة احملـددة لـذلـك، وابلتـايل الميكن تصــــــــــــــور وقوع هـذه اجلرميـة 
بصــــــــــــــورة الشــــــــــــــروع فيهـا فهي امـا ان تقع بصــــــــــــــورهتـا الـتامـة أو التقع كمـا الجمـال إلعمـال احكـام العـدول  

 االختياري.
 فال حمل لبحث السببية بني السلوك االجرامي والنتيجة اجلرمية. م اخلطرومبا ان هذه اجلرمية من جرائ
 الفرع الثاين: الركن املعنوي

تعد جرمية الدعاية االنتخابية خارج النطاق الزمين من اجلرائم العمدية اليت يتمثل ركنها املعنوي ابلقصد 
م واالرادة فيجب ان يكون  يه العلاجلرمي، ويكفي لتحققها توفر القصــــــــد اجلرمي العام لدى اجلاين بعنصــــــــر 

اجلـاين عـاملـاً مبـاهيـة فعلـه وان الـدعـايـة االنتخـابيـة حمـددة مبواقيـت زمنيـة الجيوز خرقهـا ومع ذلـك تتجـه ارادتـه 
احلرة املختارة خلرق تلك املواقيت الزمنية كمن يقوم بقذف االعالنت االنتخابية من الطائرات صـبيحة يوم 

 .(17)االقرتاع
ن املشــــــرع العراقي اكتفى بتحديد النطاق الزمين للدعاية االنتخابية ابتداء وانتهاء، لذكر اومن اجلدير اب

 وأغفل جترمي االفعال اليت تشكل مساساً ابلدعاية االنتخابية من حيث نطاقها الزمين.
ــياغة  ــافة نص اىل قانون انتخاابت جملس النواب العراقي يفيد ذلك والصـــــــ ــرعنا اىل اضـــــــ لذا ندعو مشـــــــ

حة "يعاقب بغرامة التزيد على مخســـــــــــــة ماليني دينار كل من ابشـــــــــــــر الدعاية االنتخابية حلســـــــــــــابه أو املقرت 
 ب غريه قبل أو بعد الوقت احملدد هلا قانونً".حلسا

ــة اســ ة الـم اني: الجريـم ث الـث اق   المبـح ارج النـط ة ـخ ابـي ة االنتـخ اـي دـع اـل ـب

 المكاني

ــمن للمر  ــرة الدعاية االنتخابية تضــــ ــة حقوقهم يف الرتويج لرباجمهم إن حتديد أماكن مباشــــ شــــــحني ممارســــ
ــية بصــــــ  ــياســــ ــاواة من جهة واحملافظة على مجالية ورونق املدن من تزاحم الســــ ورة متوازنة حيرتم فيها مبدأ املســــ

 .(18)يقة تشوه اهلدف منهاوتكدس املنشورات وامللصقات بطر 

 
 .40، ص2007عامة لقانون العقوابت، دار النهضة العربية، القاهرة،  شرح االحكام ال  ،شوقي عمر ابو خطوة د. امحد -15
، 31سعيد رمضان، فكرة النتيجة يف قانون العقوابت، جملة القانون واالقتصاد، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، س د. عمر -16

 .104،ص1،1961ع
، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، -دراسة مقارنة  –ة النظرية العامة للجرائم االنتخابي عبدهللا عبود اجلابري االسدي، ضياء -17

 .197، ص2007جامعة اببل، 
( من نظام احلمالت االنتخابية العراقي على ان "مينع إستخدام املواد الالصقة او الكتابة على اجلدران يف 7املادة ) نصت -18

 الدعاية االنتخابية".
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ابلتنسـيق مع املفوضـية لتحديد   وقد انط املشـرع العراقي أبمانة بغداد والبلدايت املختصـة يف احملافظات
( من قانون انتخاابت 23االنتخابية اســـــتناداً للفقرة أواًل من املادة )االماكن اليت مينع فيها ممارســـــة الدعاية 

مل نشــــهد مثل هذا التنســــيق يف الواقع العملي لذا نوصــــي بضــــرورة تفعيل  ، اال اننا(19)جملس النواب العراقي
 فوضى.املادة آنفة الذكر جتنباً لل

وأتســـــــــيســـــــــاً على ماتقدم ســـــــــنني يف هذا املبحث مفهوم اجلرمية حمل البحث وأركاهنا وذلك يف مطلبني 
 -وعلى النحو اآليت:

 االنتخابية خارج النطاق املكانياملطلب االول: مفهوم الجريمة املاسة بالدعاية 
 االنتخابية وذلك يف فرعني:لالحاطة مبفهوم هذه اجلرمية البد من تعريفها وبيان شروط ممارسة الدعاية 

 الفرع األول: تعريف اجلرمية املاسة ابلدعاية االنتخابية خارج النطاق املكاين
هيئت ألشــــــــغاهلا ابلنشــــــــرات والالفتات  يقصــــــــد ابلنطاق املكاين للدعاية االنتخابية تلك االماكن اليت

 .(20)وامللصقات االنتخابية اليت تعرف املرشحني وبراجمهم االنتخابية
ن ان نعرف اجلرمية املاســة ابلدعاية االنتخابية خارج النطاق املكاين ابهنا )كل ســلوك اجيايب جرمه كومي

 ة هلا ومعاقبة مرتكبه(.القانون يتمثل مبمارسة الدعاية االنتخابية يف غري االماكن املخصص
ســــــاواة حيث يتم إن اهلدف من حتديد االماكن اليت متارس فيها الدعاية االنتخابية هو ضــــــمان مبدأ امل

ا القانون وعليه فان ممارســـة الدعاية توزيع هذه االماكن ابلتســـاوي بني املرشـــحني من قبل اجلهة اليت حيدده
 خابية.االنتخابية خارج النطاق املكاين يعد جرمية انت

 الفرع الثاين: شروط ممارسة الدعاية االنتخابية
االنتخابية وذلك يف القســم الثالث حتت عنوان   حدد نظام احلمالت االنتخابية العراقي شــروط الدعاية

( من النظام ممارســـــــــــــة الدعاية ولصـــــــــــــق االعالنت 5احلمالت االنتخابية( حيث منعت املادة ) )شـــــــــــــروط
مرت عن اماكن مراكز   100ات الســــــــــياســــــــــية واملرشــــــــــحني ملســــــــــافة تقل عن االنتخابية لالحزاب والتحالف

ية كما منع اســـتغالل ابنية الوزارات ومؤســـســـات الدولة املختلفة وحمطات االقرتاع أو االبنية التابعة للمفوضـــ 
يف  ، كما انه مل جييز اســتخدام دور العبادة(21)و انشــطة إنتخابيةواماكن العبادة والرموز الدينية ألي دعاية ا

ــاركـة يف  ــتخـدامهـا يف حـث الـناخبني للمشــــــــــــ اـلدعـاـية االنتخـابـية لكـيان أو ائتالف أو مرشــــــــــــــح ومسح ابســــــــــــ
 .(22)والرتويج للعملية االنتخابية االنتخاابت

 املطلب الثاني: اركان الجريمة املاسة بالدعاية االنتخابية خارج النطاق املكاني
 والذي سنوضحهما يف فرعني وعلى النحو االيت:تقوم هذه اجلرمية على ركنني مها املادي واملعنوي 

 
 قي.من نظام احلمالت االنتخابية العرا (3املادة ) -19
 .151، ص1995دراسة نظرية تطبيقية، دار النمر للطباعة، القاهرة، -قاضي، الدعاية االنتخابية  حممد كمال -20
 من قانون انتخاابت جملس النواب العراقي. 25، 24احلمالت االنتخابية العراقي واملادتني  من نظام 8املادة  -21
 نظام احلمالت االنتخابية العراقي. من 19املادة  -22
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 الفرع األول: الركن املادي 
ونية اليت حتدد األماكن املسموح ي فعل خمالف ألحكام القواعد القانيتحقق الركن املادي عند القيام أب

بقيام مباشــــرة الدعاية االنتخابية فيها، ويتحقق الســــلوك االجرامي يف هذه اجلرمية بصــــورته االجيابية، وذلك 
ــع  ــق أو وضــ ــر أو لصــ ــة الدعاية االنتخابية، كالقيام بنشــ ــروط ممارســ ــاط إجيايب خيالف فيه شــ اجلاين أبي نشــ

النت أو الفتـات يف غري أمـاكن الـدعـايـة االنتخـابيـة احملـددة قـانونً، كـدوائر الـدولـة أو على جـدران دور إع
 ادة واملؤسسات األمنية.العب

قبل املرشـــــح نفســـــه أم بواســـــطة من يعملون معه من وكالئه أو وتتحقق اجلرمية ســـــواء صـــــدر الفعل من  
فقة املرشح بتعليق الالفتات أو امللصقات يف غري االماكن مؤيديه يف الدعاية االنتخابية إذا صدر الفعل مبوا

 .(23)عمال الدعائية املخالفة للقانون بنفسهاملسموح هبا قانونً فال يشرتط قيام املرشح ابأل
والتتحقق هذه اجلرمية مىت ما وضــعت ملصــقات أو بوســرتات الدعاية االنتخابية على املســاكن والدور 

دي ذلك املرشـــــــح، أما اذا وضـــــــعت دون موافقة حاهبا، فقد يكون من مؤيكاتب اخلاصـــــــة مبوافقة أـصــــــ وامل
عل إعتداًء أصـــحاب املســـاكن والدور أو املكاتب اخلاصـــة، جاز الصـــحاهبا إزالتها دون ان يشـــكل هذا الف

 .(24)على الدعاية االنتخابية، الهنا خمالفة للقانون 
يشرتط حتققها مبدلوهلا املادي كون ان اجلرمية هي اما النتيجة االجرامية فإهنا تتحقق مبدلوهلا القانوين وال

اخلطر فان نتيجتها االجرامية تتحقق حبصــــــول االعتداء على املصــــــلحة اليت حيميها القانون وهي  من جرائم
نظامية الدعاية االنتخابية وحتقيق املســـــــــــاواة بني املرشـــــــــــحني وجتنب الفوضـــــــــــى واحملافظة على رونق املدن، 

يانت أو الصـــور أو النشـــرات االنتخابية يف مكان غري مســـموح به قانونً تتحقق فبمجرد حصـــول تعليق للب
أحكام العدول االختياري،   حصــــول الشــــروع فيها أو إعمال اجلرمية بصــــورهتا التامة وابلتايل الميكن تصــــور

 رامي.فضاًل عن عدم اشرتاط توفر عالقة السببية، كون الركن املادي يتحقق فيها مبجرد وقوع النشاط االج 
 الفرع الثاين: الركن املعنوي

تعد جرمية الدعاية االنتخابية خارج األماكن املخصـــــصـــــة هلا من اجلرائم العمدية، ويتمثل الركن املعنوي 
لقصـد اجلرمي، ويتكون القصـد اجلرمي العام من العلم واإلرادة واليسـتلزم القانون قصـداً جرمياً فيها بصـورة ا

ــاً لتحققها، فيشـــــــرتط علم ا جلاين أبنه قام بتعليق أو لصـــــــق أو ابشـــــــر الدعاية خارج األماكن احملددة خاصـــــ
ة والوزارات ودور ملرشــــحني أو يف مؤســــســــات الدولقانونً، أو جتاوز على املســــاحات املخصــــصــــة لغريه من ا

 العبادة على ان تكون إرادته منصرفة لذلك الفعل املخالف للقانون.
ــرع العراقي  ــة الدعاية االنتخابيومن اجلدير ابلذكر ان املشــ ة خارج النطاق املكاين قد عاقب على ممارســ

( من قـانون إنتخـاابت جملس النواب العراقي حيـث نصـــــــــــــــت على ان "يعـاقـب ابحلبس مـدة  35يف املـادة )
ق البيانت أو مليون دينار كل من عل 1000000التقل عن شـهر والتزيد على سـنة أو بغرامة التقل عن  

 
ابز، املشاكل واجلرائم االنتخابية للمرشح قبل اكتساب العضوية وبعد اكتساهبا، دار الكتب القانونية، القاهرة،   د. بشري علي  -23
 .24-23، ص2007

ستري مقدمة اىل كلية القانون دراسة مقارنة، رسالة ماج –امحد، التنظيم القانوين للحمالت االنتخابية  عبدالرزاق عبداحلميد -24
 .107-106، ص2006اربيل،  -والسياسة، جامعة صالح الدين 
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ا" يتضــح من النص ان هذه اجلرمية من خابية اخلاصــة خارج االماكن املخصــصــة هلالصــور او النشــرات االنت
 .(25)وصف املخالفة

كما يالحظ اهنا عاقبت على تعليق الدعاية االنتخابية خارج االماكن املخصـــصـــة واغفلت عقاب من 
ظور ممارســـــة الدعاية رشـــــح وبرنجمه االنتخايب يف االماكن احملأقام الندوات واملؤمترات االنتخابية للتعريف ابمل

، لذا ندعو املشـــرع العراقي اىل اعادة صـــياغة املادة الســـالفة الذكر والصـــياغة املقرتحة كاآليت االنتخابية فيها
))يعـاقـب...... كـل من خـالف شــــــــــــــروط الـدعـايـة االنتخـابيـة الواردة يف نظـام احلمالت االنتخـابيـة الـذي 

ــية العليا املســـــتقلة لالنتخاابت  تصـــــّدره   خارج االماكن احملددة  واملتعلقة مبمارســـــة الدعاية االنتخابيةاملفوضـــ
 قانونً((.

عاماً مبعاقبة من خيالف هذا النظام حيث نصــــــــت  اً وأخرياً فأن نظام احلمالت االنتخابية قد أورد نصــــــــ 
ة او حرمان مرشحي احلزب السياسي من ( على انه: ))للمفوضية فرض الغرامة او الغاء املصادق23املادة )

ذا النظام...... فضـــــــاًل عن إختاذ االجراءات القانونية الكفيلة رتشـــــــيح لدورة أو دورتني حبق من خيالف هال
 بتطبيق العقوابت املنصوص عليها يف القانون االنتخايب((.

 الخاتمة

صـــــلنا اىل عدد من االســـــتنتاجات بعد االنتهاء من حبث موضـــــوع اجلرائم املاســـــة ابلدعاية االنتخابية تو 
 ت نوجز أمهها.والتوصيا

 اواًل: االستنتاجات:
 ان الدعاية االنتخابية هي وسيلة لتعريف الناخبني ابملرشحني وبراجمهم االنتخابية. -1
ــة ابلــدعــايــة االنتخــابيــة خــارج النطــاق الزمين ابهنــا كــل فعــل خمــالف للمواعيــد  -2 عرفنــا اجلرميــة املــاســـــــــــــ

 القانون وحدد له عقوبة. والتوقيتات الزمنية احملددة للدعاية االنتخابية جرمه
متكنا من وضـــــع تعريف للجرمية املاســـــة ابلدعاية االنتخابية خارج النطاق املكاين ابهنا كل ســـــلوك  -3

 كبه.إجيايب جرمه القانون يتمثل مبمارسة الدعاية االنتخابية يف غري االماكن املخصصة هلا ومعاقبة مرت
 اً ول للمرشـــــــــــحني إال انه حق ليس مطلقاً بل مقيدبني لنا البحث ان الدعاية االنتخابية حق مكف -4

 .2018لسنة  11بشروط نظمها نظام احلمالت االنتخابية العراقي رقم 
 ثانيًا: التوصيات

ملة دعون املشـــــــــــرع العراقي لتوحيد املصـــــــــــطلحات واســـــــــــتخدام )الدعاية االنتخابية( بداًل من )احل -1
 االنتخابية( لدقتها لغة.

ــرع -2 ــافة نص اىل اقرتحنا على املشـــــــــــ قانون انتخاابت جملس النواب العراقي يفيد جترمي   العراقي اضـــــــــــ
االفعال اليت تشكل مساساً ابلدعاية االنتخابية من حيث نطاقها الزمين والصياغة املقرتحة ))يعاقب بغرامة 

 
 -1تاليتني: ( من قانون العقوابت العراقي املخالفة أبهنا "اجلرمية املعاقب عليها ابحدى هاتني العقوبتني ال27عرفت املادة ) -25

 غرامة......(.ال -2احلبس البسيط ملدة أربع وعشرين ساعة اىل ثالثة أشهر. 
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ــر  ــة ماليني دينار كل من ابشــــــ ــاب غري قبل او بعد  التزيد على مخســــــ ــابه او حلســــــ  الدعاية االنتخابية حلســــــ
 الوقت احملدد هلا قانونً((.

( من قـانون انتخـاابت جملس النواب العراقي فيمـا يتعلق بتحـدـيد  23ضــــــــــــــرورة تفعـيل نص املـادة ) -3
احملافظات   االماكن اليت مينع فيها ممارســــة الدعاية االنتخابية وذلك ابلتنســــيق بني امانة بغداد والبلدايت يف

 مع املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت.
( من قانون انتخاابت جملس النواب العراقي والصــياغة 35ندعو مشــرعنا اىل اعادة صــياغة املادة ) -4

املقرتحـة ))يعـاـقب...... كـل من خـالف شــــــــــــــروط اـلدعـاـية االنتخـابـية الواردة يف نظـام احلمالت االنتخـابـية 
ة االنتخابية خارج االماكن لعليا املســـــــتقلة لالنتخاابت واملتعلقة مبمارســـــــة الدعايالذي تصـــــــّدره املفوضـــــــية ا

 احملددة قانونً((.
 المصادر

 اواًل: املعاجم والكتب
د. امحد شــــــــوقي عمر ابو خطوة، شــــــــرح االحكام العامة لقانون العقوابت، دار النهضــــــــة العربية،  -1

 .2007القاهرة، 
 .1988، 1عد العامة يف قانون العقوابت املقارن، طد. اكرم نشأت ابراهيم، القوا -2
ــاهبا،  -3 ــوية وبعد اكتسـ ــاب العضـ ــح قبل اكتسـ ــاكل واجلرائم االنتخابية للمرشـ ــري علي ابز، املشـ د. بشـ
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  -دراسة تاريخية-األصنام وفق الرؤية القرأنية

Idols in the Quran: A Historical Study 
 (1)م.د. كوثر حسن هندي التميمي 

Lect. Kawthar Hasan Hindi Al-Tamimi                                                                                            

 الخالصة

  اعرف العرب قـبل االســــــــــــــالم عـبادات وداينت خمتلفـة كـان هلـا االثر الـبالغ يف حـياهتم اـلدينـية، اذ عـبدو 
نتهم فدانوا ابليهودية واملســيحية العرب االجرام الســماوية )كالشــمس والقمر( واالصــنام،كما واختلفت داي

، كمــا قــدســــــــــــــــت العرب الكعبــة، فكــان احلــاج يطوف --عــده احلنيفــة،دين ابراهيم وامســاعيــل من بو 
مغادرته أيخذ حجرا ليتربك ومبرو الزمن بدأت تنحت وتعبد، فضـاًل عن احضـار عمرو بن حلي  وحيج،وعند

بته يف داخل الكعبة، وذو اخللصـــة وســـعري وهنم ــّ واســـاف   معه من بالد الشـــام هبل الذي اعظمته مكة وَنصـ
ــنام اليت عبدت كالالت والعزى ومناة ويعآونئلة، وذكر القر  ــر  ن الكرمي يف اايته امساء االصـ وق ويغوث ونسـ

 ايته ان جهنم مصري الكافرين الذين جيعلون مع هللا اهلا اخر.آوغريها، واوضح يف 
Abstract  
The Arabs knew before Islam various religions and religions that had a 

great impact on their religious life. The Arabs worshiped the celestial bodies 
(the sun and the moon) and the idols, and their religions differed with 
Judaism, Christianity and Hanifa, the religion of Abraham and Ismail after 
him (peace be upon them) Hajj and pilgrimage, and when leaving take a 
stone to tell you and the time of time began to sculpt and worship, as well 
as bringing Amr bin Lehi with him from the Levant Shaml Hubble, which 
magnified Mecca and its dome inside the Kaaba, And Alkhlzp and Tnir and 
Nhm and Aasaf and Naela The Quran mentioned the names of the idols that 

 
 .جامعة كربالء / كلية الرتبية للعلوم االنسانية -1
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worshiped Kalat, Al-Uzzi, Mu'men, Ya'ooq, Yaguth, Anasar and others. He 
explained in his verses that Hell is the fate of the unbelievers who make with 
God another. 

 المقدمة

ر الــديين عنــد العرب قبــل االســــــــــــــالم، اذ تعــددت الــداينت واملعبودات، فمنهم من عبــد الفك أختلف
اجلماد كاحلجر واالصـــــــنام واالواثن ومنهم من عبد االجرام الســـــــماوية كالشـــــــمس والقمر والكواكب، كما 

، --نه امساعيل دانوا بداينت خمتلفة كاليهودية واملســيحية واحلنيفة اليت كانت داينة نيب هللا ابراهيم واب
ر فيما بعد، وســـــلط البحث حيث ســـــادت هذه الداينه يف مكة قبل عبادة االصـــــنام اليت اخذت ابالنتشـــــا

ايت الكرمي هلذه االصــــنام من خالل اآل ن آالضــــوء على عبادة االصــــنام عند العرب قبل االســــالم ورؤية القر 
تها، وما هو مصـــــري من اختذ اهلاً  اخر نية اليت ذكرت امساء هذه االصـــــنام ومن عبدها ومن توىل ســـــدنآالقر 

 بحث االول بعنوان االصــــنام لغةً مباحث، فجاء امل  ةالثعاىل، لذا قســــمت البحث اىل ثغري هللا ســــبحانه وت
من االصــــنام منها هبل  اً واصــــطالحاً، اما املبحث الثاين فكان بعنوان عبادة العرب لالصــــنام وتضــــمن عدد

ايت  ة، وكان املبحث الثالث الرؤية القرانية لالصــــــنام وتضــــــمن االوذو اخللصــــــة وســــــعري وهنم واســــــاف ونئل
 القرانية اليت ذكرت فيها امساء االصنام )الالت والعزى ومناة وسواع ويعوق ونسر وبعل(.

 المبحث االول: االصنام لغة واصالحاً:

 االصنام لغًة:  -1
ن ــْ َنمُ اأَلصـــــ ــَّ ــيده  ابن  وقال؛  الَوَثن وهو، مَشَنْ  بمعرَّ  إنه:  ويقال، واحدُ  معروفٌ  ويعين  اِم: مفردها صـــــ : ســـــ

 .(2) َأصنام واجلمع، وحُناسٍ  فضة من وُيَصاغُ  َخَشبٍ  من يـُْنَحتُ  وهو
 االصنام أصطالحًا: -2
ورةٍ  غريَ  فكان  آهلةٍ   من أختذوه  هللا، وقيل ما دون   من تعبد اليت و (3) املصـــــــــــور،  هو التمثال و  فهو  صـــــــــــُ

 من  والوثن  ذلك  حنو  أو  صفر  أو  حجر  من  مصورا  كان   ما  هو  ، وقيل(4)  مٌ َصنَ   فهو  صورة  له  كان   فإذا،  َوَثنٌ 
 (5).واحد مها وقيل، صورة غري

ــنام، ومنها قوله  أورد القران الكرمي العديد من االايت ــح فيها اجتناب عبادة االصــــــــــ القرآنية اليت أوضــــــــــ
 .(6) اأْلَْصَنامَ  نـَْعُبدَ  َأنْ  َوَبيِنَّ  َواْجنُـْبيِن  َآِمًنا اْلبَـَلدَ  َهَذا اْجَعلْ  َربِّ  ِإبـْرَاِهيمُ  قَالَ  َوِإذْ تعاىل 

 نعبد أن  وبين واجنبين آمنا البلد هذا اجعل رب إبراهيم  قال وذكر الطربي يف تفســــــــري قوله تعاىل:))وإذ
 (7)((.بعد دعوته  صنما  ولده  من  أحد  يعبد  فلم:  قال  ولده،  يف  دعوته  إلبراهيم  هللا  فاستجاب:  األصنام،قال

 
 .349،ص12ابن منظور، لسان العرب، ج -2
 .298،ص13الطربي، جامع البيان عن أتويل آي القران،ج  -3
 .349،ص12ابن منظور، لسان العرب، ج -4
 .103،ص6الطرحيي، جممع البحرين،ج  -5
 (35ابراهيم، االيه ) -6
 .298،ص13ان عن أتويل آي القران،ججامع البي -7
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 25:  العدد

َناًما  أَتـَتَِّخذُ  َآَزرَ  أِلَبِيهِ   ِإبـْرَاِهيمُ   قَالَ   َوِإذْ  قولههللا تعاىلوكما ذكر   اَللٍ  يف  َوقـَْوَمكَ  أَرَاكَ  ِإيّنِ   َآهِلَةً   َأصــــــــــْ  ضــــــــــَ
 (8)ُمِبنيٍ 

 يف قومـك وخصــــــــــــــومـك حممـد اي حـاجج  ،-- حممـد لنبـيه ويف تفســــــــــــــري قوـله تعـاىل حـيث ـيذكر
دينك وحقيقة ما انت عليه كما حاجج  م لالصــنام، وصــحةواوضــح هلم الدالئل على ابطل عبادهت آهلتهم،

 ســريته وجعل األصــنام، من دون  ونصــرا  واليا به والرضــا هللا  إىل وانقطاعه ابراهيم قومه يف عبادهتم لالواثن،
 .(9)مثاال، حيث نصح ابيه ترك عبادة االصنام اليت التضر او تنفع  قومه يف

 (10)َعاِكِفنيَ  هَلَا فـََنَظلُّ  َناًماَأصْ  نـَْعُبدُ  واقَالُ وجاء ذكر االصنام يف قوله تعاىل 
قال  حني  إبراهيم خرب حممد  اي  املشـركني  من قومك على  وذكر الطربي يف تفسـري قوله تعاىل ))واقصـص

 على مقيمني خدما هلا  فنظل:يقول عاكفني  هلا  فنظل  أصـناما نعبد: له  قالوا؟ تعبدون  شـئ  أي: وقومه ألبيه
 (11).((..وخدمتها عبادهتا

 المبحث الثاني: عبادة االصنام عند العرب:

، وكان  (12)عرفت العرب قبل االســـالم كثري من املعبودات، اذ عبدو الشـــمس والقمر والشـــجر واحلجر 
منها عبادة االصــــنام اليت اختذت حيزاً يف عبادات العرب قبل االســــالم اذ اســــتمرت عبادهتا  النصــــيب االفر

خصـــــوصـــــا يف مكة املكرمة اليت كانت حتوي العديد من الداينت الوثنية وانتشـــــرت حىت ظهور االســـــالم، و 
 .(13)واليهودية واملسيحية واحلنفية 

ارِثـَـة اْبن َعْمرِ ويعــد عمرو بن ربيعــه وهو  اِمٍر اأَلْزِديُّ أَوَُّل َمْن َغريََّ ِديَن ِإمســَْاِعيــَل حلى بن حــَ -و ْبِن عــَ
-فكانت االســــر ، واخذت تنشــــر بني القبائل العربية،(14) ،أذ جلب االصــــنام من بالد الشــــام اىل مكة

ــنام،ملا هلا من مكانة اجتماعية ودينية رفيعة، فضــــاًل عن املكافأة املالية ا ليت  العربية تفتخر يف ســــدنتها لالصــ
حيصـــــلون عليها من النذور والقرابني، وأصـــــبحت وظيفة الســـــدانه وراثية يف العائلة الواحدة خيلف االابء اىل 

 .(15)ابنائهم 
يدين   وذكر ابن اســحاق النجريمي قائاًل ))كانت العرب يف اجلاهلية على مذاهب فكان معظمهم ممن

ويعظم احلرم،...، فكان منهم من يســتحل وحيج ويتأله  --ويتمســك أبرث ابراهيم  هللا )تعاىل ذكره(،
حل واحملرم، ومنهم من حيرم عن احملل واحملرم،...(( 

ُ
 (16)يف احلرم امل

 
 (74االنعام، االية ) -8
 .315،ص7الطربي، جامع أتويل آي القرآن، ج -9

 (71الشعراء، االيه ) -10
 .103،ص19الطربي، جامع أتويل آي القرآن،ج  -11
 .21،ص1اليعقويب، اتريخ اليعقويب، ج  -12
 .257،ص1اليعقويب، اتريخ اليعقويب، ج  -13
 .8صالكليب، االصنام، -14
 .333-332،ص6علي، جواد، املفصل يف اتريخ العرب قبل االسالم،ج -15
 .12اميان العرب،ص -16
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 وصــــــــــــــنف منهم أقروا ابخلالق، وابتداء اخللق...، وعبدوا األصــــــــــــــنام،وزعموا أهنم:))حزم قائالً وذكر ان 
 (17)((اي، وقربوا املقربني،...شفعاؤهم عند هللا يف الدار اآلخرة، وحجوا إليها، وحنروا هلا اهلدا

، وامنا كانت وثنية تقوم على عبادة اهلة متعددة  هنالك من يرى ان داينة املشــــــــــــــركني مل تكن جمرد داينه
، كما (18)طريقها حنو التوحيد، الن اصحاهبا مل يكونوا يعبدوهنا اال لقرهبم اىل هلل زلفى داينة وثنية تسري يف  
ا أَْولِيــَاءَ  ُدونــِهِ  ِمنْ  اختــََُّذوا َوالــَِّذينَ  اخلْــَاِلصُ  الــدِّينُ  لِلَِّ  َأاَل جــاء يف قولــه تعــاىل   الِلَِّ  ِإىَل  لِيُـَقرِّبُونَ  ِإالَّ  ْعبـُـُدُهمْ نَـ  مــَ

نَـُهمْ  حَيُْكمُ  الِلََّ  ِإنَّ  زُْلَفى  .(19) َكفَّار  َكاِذبٌ   ُهوَ  َمنْ  يـَْهِدي اَل  الِلََّ  ِإنَّ  خَيَْتِلُفونَ  ِفيهِ  ُهمْ  َما يف  بـَيـْ
ــمــاوات يف مــا يل: ويف تفســــــــــــــري قولــه تعــاىل،حيــث ذكر الطربي قــائاًل:))هلم   مع األرض يف ومــا الســــــــــــ

 زلفى،  مين  تقربكم  أهنا  تزعمون   اليت  األواثن   تعبدوا  فال  العبادة لغريي،  ينبغي  الف  ملكا، واألرض  السماوات
ــيئا، عنكم وال تغين عندي تنفعكم ال  فإهنا ــفع وال  شــ ــفاعة  إايه بتخلييت إال الحد أحد عندي يشــ  ملن والشــ

 .(20)طاعيت(( وأهل وأوليائي من رسلي له، يشفع
ت تعين بادهتم االصـــــــــــنام، فكانوا يلبون يف احلج تلبياومن دالئل التوحيد لدى العرب على الرغم من ع

ــبحـاـنه وتعـاىل، ــاًل عن ادخـال الفـاظ تعين هبـا اهلتهم، فمثاًل كـاـنت من خالهلـا توحـيدهـا هلل ســــــــــــ  تلبـية فضــــــــــــ
 .(21)ملك(( وما، متلكه،لك شريك ال لبيك! لبيك، اللهم، ))لبيك:قريش

 ثال الاحلصر:وعرفت العرب العديد من االصنام نذكر منهم على سبيل امل
 -ُهبل:

عته يف جوف الكعبة اعظاماً له، أذ وصـــــفه ابن اشـــــهر االصـــــنام لدى املكيني حيث وـضــــ يـُّعد ُهبل من 
ـــنام يف جوف الكعـبة وحوهلـا وكـان من اعظمهـا ُهـبل، وكـان من العقيق  الكليب بقوـله ))وكـاـنت لقريش اصــــــــــــ

 .(22)ت له يداً من الذهب(( االمحّر على صورة انسان مكسور اليد اليمىن، ادركته قريش فوضع
رَ ويعد  ُهبل اول من وضـــع هبل يف جوف الكعبة، لذا عرف بـــــــــــــــــ))  ُخَزمْيََة ْبَن ُمْدرَِكَة ْبِن ِإْلَياَس ْبِن ُمضـــَ

 ،(23)(( ُخَزمْيَةَ 
 كل  قداح  سـبعة الكعبة  يف هبل عند إسـحاق قال ))كان  بن  حممدوذكر االزرقي يف رواية أبسـناده عن 

ــربوا منهم حيمله  من العقل يف اختلفوا اذا العقل  فيه قدح  كتاب  فيه منها  قدح ــبعة  ابلقداح ضــــــــ عليهم   الســــــــ
 خرج فإن  القداح يف به يضـــــرب أرادوه إذا لألمر نعم فيه  وقدح محله خرج من فعلى خرج العقل  فإن  لديهم
 .(24)ال...(( فيه وقدح به عملوا نعم فيه قدح

 :ُذو اخْلََلَصةِ 

 
 .80،ص3امللل والنحل،ج -17
 .405املالح، هاشم حيىي، الوسيط يف اتريخ العرب قبل االسالم،ص -18
 (.3الزمر، االيه ) -19
 .120،ص19الطربي، جامع البيان عن اتويل آي القران،ج  -20
 .255،ص1اتريخ اليعقويب،ج   اليعقويب، -21
 .28-27ابن الكليب،االصنام، ص -22
 28ابن الكليب، االصنام،ص -23
 .118،ص1االاثر،ج اخبار مكة وما جاء فيها من -24
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اَء َمنـُْقوشَ ًة بَـ َمْروَ   ذو اخللصــــة صــــنم عبارة عن  َئِة التَّاجِ   ْيضــــَ َها َكَهيـْ  تـََباَلَة َبنْيَ َمكََّة َواْلَيَمنِ يف وََكاَنْت  ،َعَليـْ
،وكانت ســــدنة ذو (26)، وتعد قبيليت جبيلة وخثعم ممن ســــكنوا احلجاز والبحرين ممن عبدوا ذو اخللصــــة  (25)

ــة اىل  ر َبيُن اخللصــ ــَ ــة(27) أَُماَمَة ِمْن اَبِهَلَة ْبِن َأْعصــ  بن  أبرهة  بناها اليت  ابلكعبة اليمانية  ، ويســــمى ذو اخللصــ
 .(29) الشامية الكعبة احلرام والبيت ،(28) احلمريي الصباح
 وُسَعرّي: مٌ ـــهنُْ 

، وكانت تسمى ابناءه ابمسه، فتسموا بــــــــــــ)عبد (30)وكان لكل قبيلة صنم تعبده، وهنم صنم لقبيلة مزينة  
 .(32)، اما سعري فهوصنم لقبيلة عنزة (31)زينة سدانة هنم هنم(،حيث توىل خزاعى بن عبد هنم من م

 اساف ونئلة:
ــنما ــاف ونئلة ومها صــ ــع اســ ــعا يف مكة، فوضــ ــفا ونئلة على املروة ن وضــ ــاف على الصــ وحاك ،(33)اســ

االخباريون الرواايت والقصـــص حول الصـــنمني أبعتبار اهنما صـــنمني لرجل وامرأة، فذكر ابن الكليب و ابن 
 بنائلة  اسـاف ففجر جرهم  من وكان  صـنمان   ومها  نئلة املروة وعلى  اسـاف  الصـفا على )كان حبيب قائاًل )

 ،(34)هبما(( ليعترب واملروة الصفا فوضعا على حجرين فمسخا الكعبة يف
 أهل بعض  وقال ذيب  ابن عمرو بنت  ونئلة  ســـهيل بن  أســـاف هو يف حني يذكر االزرقي قائاًل:))...

 (35)فكسرا(( الفتح  يوم كان   حىت يعبدان  يزاال فلم قالوا قبلها وإمنا بيتلا يف هبا يفجر مل أنه العلم
 واحد كل  ونئلة  إسـاف وضـعوا به  يف هذه الروايه اذ ذكر اليعقويب قائاًل:))ث ومل يتفق بعض االخباريني

  على ونصـــــــبوا به، وختم فقبله،  إبســـــــاف، بدأ طاف،  إذا،الطائف فكان  البيت، أركان  من ركن على  منهما
 .(37)املسعوديواتفق معه    ،(36)الطري((  مطعم  له  يقال  صنما  املروة  وعلى  الريح،  له جماور  يقال  صنما  اصفال

ومن خالل االطالع على الرواايت يتضـــــــح ان الصـــــــنمني قد مت جلبهما من بالد الشـــــــام، ووضـــــــعا يف 
 .(38)مكة، وكانت قريش تقدم هلم القرابني والنذور 

 
 34ابن الكليب، االصنام،ص -25
 .43،ص2الزركلي، االعالم،ج -26
 35ابن الكليب، االصنام،ص -27
سنة.  73واستمر  ويل بعد حسان بن عمرو، جلاهلية، وكان عاملا جوادا،أبرهة بن الصباح احلمريي: من ملوك اليمن يف ا -28

 (82،ص1ينظر: )الزركلي، االعالم، ج
 .383،ص2ي، معجم البلدان،ج ايقوت احلمو  -29
 .327،ص5ايقوت احلموي، معجم البلدان،ج  -30
 .39ابن الكليب، االصنام، ص -31
 .366ص،4؛ ابن منظور، لسان العرب،ج41ابن الكليب،االصنام،ص -32
 .311؛ احملرب،ص29االصنام،ص -33
 .311ابن حبيب، احملرب،ص -34
 .88،ص1وما جاء فيها من االاثر،ج االزرقي، اخبارمكة -35
 .254،ص1اتريخ اليعقويب،ج -36
 .227،ص2مروج الذهب ومعادن اجلوهر،ج -37
 425الفيومي، حممد ابراهيم،اتريخ الفكر الديين اجلاهلي، ص -38
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 :في األصنامالمبحث الثالث: الرؤية القرآنية 

ــنام من املدخالت احلديثة يف داينة العرب قبيل االســـــــالم،بل ان هلا جذور  رخيية ات اً مل تكن عبادة االصـــــ
ــرائيل، كما ورد يف قوله تعاىل   موغلة ابلقدم، اذ عرفها بنو رَائِيَل اْلَبْحَر فَأَتـَْوا َعَلى قـَْوٍم اســـ ــْ َوَجاَوْزَن بَِبيِن ِإســـ

 (39) اُلوا اَي ُموَسى اْجَعْل لََنا ِإهَلًا َكَما هَلُْم َآهِلٌَة قَاَل ِإنَُّكْم قـَْوٌم جَتَْهُلونَ اٍم هَلُْم قَ يـَْعُكُفوَن َعَلى َأْصنَ 
ــرائيل من فرعون وجنوده، واوضــــــح هلم اايته ومعجزاته،  ويف تفســــــري قوله تعاىل بعد ان اجنى هللا بين اســــ

ــنام على هيئة بقر، فقالوا اكفني على عبفوجدوا أهلها ع واثناء مســــــــــــــريهم مرو بقبيلة تدعى خلم، ادة اصــــــــــــ
 هللا  عظمة قوم جتهلون  القوم  أيها  فأجاهبم ))إنكم  نتخذه اهلا،  اً ان جيعل هلم صـــــنم ،--لنبيهم موســـــى 

ــمــاوات ملــك لــه هللا الــذي ســــــــــــــوى لشــــــــــــــئ العبــادة جتوز ال أنــه تعلمون  وال عليكم، حقــه وواجــب  الســــــــــــ
 .(40)واألرض((

عبدوا العجل الذي صـــــــنعه الســـــــامري كما يف قوله   هللا موســـــــى لقومه اال اهنموعلى الرغم مما ذكره نيب 
ْلنـَا َوَلِكنَـّا مبَْلِكنـَا َمْوعـَِدكَ  َأْخَلْفنـَا مَـا قـَاُلواتـعاىل  ا اْلَقْومِ  زِينـَةِ  ِمنْ  أَْوزَارًا محُِّ َذلـِكَ  فـَقَـَذفْـنـَاهـَ اِمرِيُّ  أَْلَقى َفكـَ ــَّ  الســــــــــــ
 (41)فـََنِسيَ  ُموَسى َوِإَلهُ  ِإهَلُُكمْ  َهَذا فـََقاُلوا ُخَوارٌ  َلهُ  ًداَجسَ  ِعْجاًل  هَلُمْ  رَجَ *فََأخْ 

واوضـــح هللا ســـبحانه وتعاىل يف اايته صـــفات آهلة املشـــركني بكوهنا مجاد اكان من احلجارة او اخلشـــب 
 --ذلك، يشــكلها االنســان بيده، فهي خملوقة ال ختلق شــيئاً، وهذا ما أشــار اليه نيب هللا ابراهيم  اوغري

ُ َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلونَ *أَتـَْعُبُدوَن َما تـَْنِحُتونَ : عبادة االصنام قوله نعند خماطبة قومه ع  (42) َوالِلَّ
 يعبد أن  يصــح  كيف  انه التوبيخ  ووجه االنكار ويف تفســري قوله تعاىل اذ ذكر الطوســي قائال:))ومعناها

 مضــــافا  هذه حاله  من عبادة  تصــــح  فكيف  أبيديهم، ناماألصــــ  ينحتون  كانوا  فإهنم!  يعمله بيده  ما االنســــان 
ـــنام،  من فـيه( تعملون ) الذي وخلق( خلقكم)الذي هو  تـعاىل( وهللا)  فـقال نبهم ث  مجادا،  كوهنا  إىل  األصــــــــــــ

 (43)هلا ولكما((  احملدث هو وهللا تعاىل أجسام ألهنا
 َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن الِلَِّ ال ِذينَ َوالَّ  ة، ابهنا ميتة ال روح فيها،هلاوضــــــح ســــــبحانه وتعاىل صــــــفات هذه اآل

َعثُونَ  َن يـُبـْ ُعُروَن َأايَّ ًئا َوُهْم خُيَْلُقوَن، أَْمَواٌت َغرْيُ َأْحَياٍء َوَما َيشــْ يـْ ِإهَلُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد فَالَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن   ،خَيُْلُقوَن شــَ
 .(44)اِبآلِخَرِة قـُُلوهُبُْم ُمنِكَرٌة َوُهْم ُمْسَتْكربُونَ 

 خملوقة هي  بل، شـــــــــئ ميكنها خلق ال األصـــــــــنام  ويف تفســـــــــري قوله تعاىل يذكر الطربســـــــــي قائاًل:))يعين
 أموات هي: أي( * أموات* ) قال ث ، تعاىل هلل هوخملوق  مما، وحنومها  واخلشــب احلجر  من  منحوتة مربوبة،

 واألصـــــــــــنام. اإلطالق... على هاعن احلياة لنفي(*، أحياء غري* ) أمواات بقوله  كوهنا  أكد( * أحياء غري* )
 (45)واعتقادا(( تسمية العقالء معاملة وعاملوها ،وهيئاهتم العقالء صور على

 
 (138االعراف، ايه ) -39
 .61،ص9الطربي، جامع البيان عن آتويل آي القران، ج  -40
 (88-87طه،االيتني ) -41
 (96-95الصافات، االيتني ) -42
 .513،ص8التبيان يف تفسري القران، ج -43
 (22-20النحل، االيتني ) -44
 .147،ص6تفسري جممع البيان،ج -45
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اذ اوضــــح فيها اهنا متاثيل التضــــر  االصــــنام يف كتابه العزيز،وذكر هللا ســــبحانه وتعاىل بعض امساء هذه  
الدنيا واالخرة، ومن النار، خســــــــــر فمصــــــــــريه اىل  وال تنفع، بل ان من يعبدها او يتخذها اله من دون هللا،

 االايت القرانية اليت ذكرت االصنام منها:
 (46)َوَقاُلوا َلا َتَذُرنَّ َآِلَهَتُكْم َوَلا َتَذُرنَّ َودًّا َوَلا ُسَواًعا َوَلا َيُغوَث َوَيُعوَق َوَنْسًرا  قوله تعاىل    -1

وهي ))وَد وســـــــــواع  عبدهتا العرب من االصـــــــــنام اليت ةيتضـــــــــح لنا ان االيه الكرمية ذكرت امساء مخـســــــــ 
 ويغوث ويعوق ونسرا(( 

ــنام ب ــفه هلذه االصـــــ ــورة على ود قوله:))كان ذكر الواقدي يف وصـــــ ــواع رجل  صـــــ ــورة على وســـــ  امرأة  صـــــ
 (47)كان...((  ذلك أي أعلم تعاىل وهللا نسر صورة على ونسر فرس صورة على ويعوق أسد صورة ويغوث

ث َويـَُعوُق و وسـواع ويغ ود َكانَ الصـنام، فروي الكليب قائاًل:))أختلفت الرواايت يف سـبب عبادة هذه ا
احِلِنَي َماتُوا يف شــــهٍر َفَجزَِع َعَلْيِهْم َذُوو أَقَارهِِبِْم فـََقاَل َرُجٌل ِمْن َبيِن قَابِيَل اَي قَـ  ــَ ٌر قـَْوًما صــ ــْ ْوُم َهْل َلُكْم َأْن َوَنســ

َورِِهْم َغرْيَ  َناٍم َعَلى صـــُ َة َأصـــْ َة َواًحا قَاُلوا نـََعْم فـََنَحَت هَلُْم   َأيّنِ اَل أَْقِدُر َأْن َأْجَعَل ِفيَها أَرْ أعمل لكم مَخْســـَ مَخْســـَ
 (48)((َأْصَناٍم َعَلى ُصَورِِهْم َوَنَصبَـَها هَلُم

 .(49)العرب(( عبدهتا ث  يعبدوهنا نوح قوم كان   وصور، أصنام هييف حني يذكر ابن عباس قائاًل:))
ح اىل العرب، فعبدت بين وبرة َود، وكانوا يف دومة نام فيما بعد من قوم نو وانتقلت عبادة هذه االـصـــــــــــــ 

ســـــــواع،  مدركة بن  ، وعبدت قبيلة هذيل(50)اجلندل، وتوىل ســـــــدنتها بين فرافصـــــــة بن االحوص من كلب 
 وكان  جلرف،اب مراد من  غطيف لبين .. وكان يغوث.، حيث ذكر الطربي ))(51)حليان  بىن  وتوىل ســـــدنتها

 .(52)من محري(( الكالع لذي نسر وكان  ن،هلمدا يعوق
بعد ان دعا قومه ســــــنني، ومل يصــــــغوا اىل  --ويف تفســــــري االيه الكرمية يتضــــــح لنا ان نيب هللا نوح 

، (53) يعبدوهنا كانوا  وآهلتهم اليت هللا غرقهم وطغيان، حىت كفرا  إال يزدادوا  فلم، وأنذر  ،إليهم فأعذر دعوته،
ُمْ  َربِّ  نُوحٌ   قَالَ يف قوله تعاىل كما اوضـحت االايت السـابقة    ِإالَّ  َوَوَلُدهُ   َمالُهُ  يَزِْدهُ   ملَْ  َمنْ  َواتَـّبَـُعوا َعصَـْوين   ِإهنَّ

ارًا  ال: وقالوا ،يؤمنوا فلم،  ودعائهم، كالمهم  عن  أقصـــــر، منهم يئس  ،فلما(54) ُكبَّارًا  َمْكرًا *َوَمَكُروا َخســـــَ
 من الناس وادخلتهم نر جهنم، اليت اضــــــــــلت كثري  آهلتهم، نون عي  ســــــــــواعا وال ودا تذرن  وال  آهلتكمتذرن 

 .(55)لموا انفسهم بعبادهتم هذه االصنام فظ

 
 (23نوح، االيه ) -46
 .542،ص2االبشيهي، املستطرف يف كل فن مستظرف،ج  -47
 .51،ص1الكليب، االصنام،ج -48
 .307،ص18القرطيب، اجلامع الحكام القران،ج  -49
 .316ابن حبيب، احملرب،ص -50
 276،ص3ايقوت احلموي، معجم البلدان،ج  -51
 .122،ص29جامع البيان عن أتويل آي القران،ج -52
 .282،ص4الطربسي، تفسري جممع البيان،ج  -53
 (22-21نوح، االيتني ) -54
 .123،ص29جامع البيان عن أتويل آي القران،ج  الطربي، -55
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هللا ســـــــــــبحانه  مجعاء إىل عبادة  الناس هداية هو  غاية األنبياء أنّ  تبني بوضـــــــــــوح  ونظائرها اآلايت  فهذه
ــبحـــا --، و بعـــد ان عجز نوح (56) وتعـــاىل نـــه وتعـــاىل لينظر يف من دعوهتم اوكـــل امرهم اىل هللا ســــــــــــ
ــبحـاـنه وتـعاىل يف قوـله (57)امرهم  َآَمنَ  قـَدْ  َمنْ  ِإالَّ  قـَْوـمِكَ  ِمنْ  يـُْؤِمنَ  َلنْ  أَنَـّهُ  نُوحٍ  ِإىَل  َوأُوِحيَ ، فجـاء امره ســــــــــــ

َتِئسْ  َفاَل  ُمْ  ظََلُموا الَِّذينَ  يف  خُتَاِطْبيِن  َواَل  َوَوْحِيَنا أِبَْعيُِنَنا اْلُفْلكَ  *َواْصَنعِ  يـَْفَعُلونَ  َكانُوا  مبَا تـَبـْ  (58) ُمْغَرُقونَ  ِإهنَّ
 (59) َأَفَرَأْيُتُم اللَّاَت َواْلُعزَّى *َوَمَناَة الثَّاِلَثَة اْلُأْخَرى * قوله تعاىل  -2

 والعزى ومناة((من االصنام وهي))الالت  ةوكما ورد يف قوله تعاىل امساء لثالث
ــخرة ــهورة،وهي صــــ ــنام العرب املشــــ ــاء اللون، حيث كانت تعبدها قبيلة تعد الالت من أصــــ  ّمربعة بيضــــ

ــاء كانت صـــــــــــــخرة  ،و ذكر ابن كثري أبن))الاّلت(61)  (60)ثقيف )ابلطائف( ــة  بيضـــــــــــ  بيت وعليها  منقوشـــــــــــ
 على هبا يفتخرون  اتبعها  ومن ثقيف  وهم،الطائف أهل عند  ُمَعظَّمْ   فناء وحوله  أســـــتار وســـــدنة الطائف، له

هم مثل تيم ئ، فضـــــــــــال عن ذلك فقد اضـــــــــــفوها اىل امسا(62).(( ..،قريش العرب بعد  أحياء  من عداهم  من
 (63)الالت و زيد الالت ووهب الالت 

ممن كان   و، (64)قريش ، وهلا شـــــأن عند قبيلة  غطفان قبيلة  كانت تعبدها مسرة،شـــــجرة  اما العزى فهي 
 .(66)فلما ظهر االسالم قطعها خالد بن الوليد ، (65)( بن ّمره صرمة)سدنتها بين  توىل

البحر بني   ســــاحل على  صــــخرة منصــــوبة واألقدار، وهي عبارة عن واألعمار واآلجال املوت  ةة آهلومنا
 ،(70) حلي  بن عّمرو  نصـــــــــــــبها ،وكان اول من(69)و)خزاعة(  (68)، عبدهتا قبيليت )هذيل( (67)مكة واملدينة  

 
 80السبحاين، عصمة االنبياء يف القران الكرمي، ص -56
 .37احلسيين، نذير حيىي، سياسة االنبياء،ص -57
 (37-36هود، االيتني ) -58
 .20-19سورة النجم، ايه: -59
ائف ذات مزارع وخنل وأعناب وموز وسائر الطائف: وهي وادي وج وهي بالد ثقيف، بينها وبني مكة اثنا عشر فرسخا،والط  -60

وهبا مياه جارية وأودية تنصب منها إىل تبالة، وجل أهل الطائف ثقيف ومحري وقوم من قريش.ينظر: )ايقوت احلموي، معجم   الفواكه
 (9،ص4البلدان،ج
 .255،ص1اليعقويب، اتريخ اليعقويب،ج  -61
 271،ص4ابن كثري، تفسري القران العظيم،ج -62
 181،ص6اد، املفصل يف اتريخ العرب قبل االسالم،جعلي،جو  -63
 .315ابن حبيب، اُلمّحرَب، ص -64
 .203،ص3الزركلي، االعالم، ج  -65
 .419ابن حزم، مجهرة انساب العرب،ص -66
 .117،ص1اليوسفي، حممد هادي الغروي، موسوعة التاريخ االسالمي، ج -67
نويب. وتقع داير هذيل الشمايل يف أطراف مكة، من جهة الشرق  إىل قسمني: مشايل وج هذيل: من قبائل احلجاز،تنقسم -68

واجلنوب، وابألخص يف أطراف مكة والطائف بقرب جبل برد، وجبل ذكا املشهور. ويتألف هذا القسم الشمايل من سبعة أفخاذ: 
اليمن ويتألف من األفخاذ اآلتية: الندوية، م الثاين فيدعى هذيل  املطارفة، املساعيد، السواهر، حليان، عّمرو أو عمري، واجلنابر. وأما القس

 (1213،ص3دعد، السراونه، العاهلة، ومجيل.ينظر: )كحالة، حممد رضا، معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة،ج
حناء ، ومنازهلم: كانوا أبخزاعة: قبيلة من األزد، من القحطانية، وهم: بنو عّمرو بن ربيعة،وهو حلي بن حارثة بن عّمرو مزيقياء  -69

مكة يف ّمر الظهران، وما يليه. من جباهلم: األبواء،وهو جبل شامخ، ّمرتفع، ليس عليه شئ من النبات، غري احلزم، والبشام.ومن مياههم: 
كعب بن عّمرو، بنو بيضان، الوتري، واملّريسيع،والغراابت. بطوهنم: فيهم بطون كثرية، منهم:بنو املصطلق بن سعد بن عّمرو بن حلي،بنو  

ي بن عّمرو،بنو مليح بن عّمرو، وبنو عوف بن عّمرو.ينظر: )كحالة، حممد رضا، معجم قبائل العرب القدمية عد
 (.339،ص1واحلديثة،ج

عّمرو بن حلي بن حارثة بن عّمرو ابن عاّمر األزدي، كنيته أبو مثامة، من قحطان: أول من غري دين إمساعيل ودعا العرب  -70
 (.84،ص5زركلي، االعالم،جدة األواثن.ينظر: )الإىل عبا
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 25:  العدد

 حيّجوهنا نوااك،الشــام  وأهل،يثرب  أهل من  دينها دان  األزد، ومن  من وغســان  واخلزرج  األوسقبائل   وكانت 
 معها  وتعبدون   تعبدوهنا  اليت  اآلهلة  هذه  عن  ، وذكر الطربسي يف تفسري قوله تعاىل ))أخربون(71)  ويعظموهنا

 الـثالـثة والعزى ومـناة الالت) هـذه( أفرأيتم) فقـال تعـاىل هللا فوخبهم هللا، بـنات أن املالئكـة وتزعمون  املالئكـة
ــفــات اآلايت هــذه من هلــا هللا هــل دون  من تــدعوهنــا اليت اآلهلــة هــذه عن أخربون واملعىن( األخرى  والصــــــــــــ
 (72)شئ((

ــريكا يف عبادة هللا وبذلك جيعلون  ــد  عن وزال،  احلق طريق عن ذهب فقد،  شــ ــبيل قصــ  بعيدا ذهااب  الســ
هللا  طاعة وترك طريقه وســـــــــلك الشـــــــــيطان   أطاع فقد، عبادته يف  ابهلل ابشـــــــــراكه أنه وذلك. وزواال شـــــــــديدا

 َيْدُعونَ  ِإنْ وكان جوابه ســــــبحانه وتعاىل يف قوله   املبني واخلســــــران  البعيد  الضــــــالل هو كفذا، دينه ومنهاج
 (73) َمرِيًدا َشْيطَانً  ِإالَّ  َيْدُعونَ  َوِإنْ  ِإَناثً  ِإالَّ  ُدونِهِ  ِمنْ 

 (74) َأَتْدُعوَن َبْعًلا َوَتَذُروَن َأْحَسَن اْلَخاِلِقنَي  قال تعاىل  -3
 نام وهو ))بعل((يف اايته احد االص وذكر القرآن الكرمي 

 وعظموه  به  وفتنوا  عبده اهل بالد الشام،أوجه  أربعة  وله  ذراعاً   عشرين  طوله  وكان ،  ذهب  من  بعل صنم
بك  املوضـــع واســـم بعالً   أهلها  بعبادة فســـميت، الرب  اليمن بلغة  ،ومسيت بعلبك نســـبة اليه،فقيل البعل(75)
(76). 

أحســــــــــــــن  وتذرون .)تعاىل هللا غري راب  ربســــــــــــــي قائاًل:))أتدعون ويف تفســــــــــــــري قوله تعاىل،حيث ذكر الط
 العبادة له  حتق الذي ورازقكم فهو خالقكم:  أي( ربكم هللا)  اخلالقني  أحســـــــــن عبادة ترتكون : أي(  اخلالقني

 .(77)آابئكم وأجدادكم(( من مضى من وخالق( األولني آابئكم ورب)
ــري قوله تعاىل ان نيب هللا الياس دعا ق ــح من تفســـ ــبحانه وتعاىل، حيث كانت يتضـــ ومه اىل عبادة هللا ســـ

ام بعل، فخاطبهم الشـام مدن متفرقه حيكمها ملوك يعبدون االصـنام،ومن ضـمن من عبدوا من االصـنبالد 
ــر وال تنفع،فانزل هللا عليهم  ــنام اليت التضــ ــبحانه وتعاىل الواحد االحد، وتعبدون االصــ اترتكون عبادة هللا ســ

 .(78)فلم تنزل املطر لسنوات ثالث عذابه فاصاهبم قحط شديد 
 الخاتمة:

 توصلت الباحثة من خالل البحث عدة نتائج امهها:
تنوعت عبادات العرب قبل االســالم، فمنها الداينه اليهودية واملســيحية واحلنيفة، وكذلك االصــنام  -1

 واالواثن.

 
 .74احلنفي، اتريخ مكة املشرفة، ص -71
 .427،ص9التبيان يف تفسري القران، ج -72
 (.117النساء، ايه ) -73
 .(125الصافات، ايه ) -74
 .161،ص26الرازي، تفسري الرازي، ج -75
 .109ص احلمريي، الروض املعطار يف خرب االقطار، -76
 .330،ص8تفسري جممع البيان، ج -77
 .112-111،ص23الطربي، جامع البيان عن أتويل آي القران،ج  -78
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 ن بالد الشام.كان من اصنام العرب اليت عبدت هبل والذي جلبه اىل مكة عمرو بن حلي م  -2
 اسم الكعبة اليمنيه.ويعد ذو اخلالصة من اصنام العرب املشهوره يف مكة واليمن وقد اطلق عليها  -3
 كان للقبائل العربية كمزينة وعنزة اصنام خاصة هبم تعبدها وتتوىل سدنتها كنهم وسعري.  -3
ــام، ولكو  -4 ــرت من بالد الشـ ــنام اليت احضـ ــاف ونئلة من اصـ ــنمان اسـ ــورة رجل   هنايعد الصـ على صـ

 ن عليها قصص خرافية.وأمرأة حاك املؤرخو 
ها قوم نوح ومنها ود وسـواع ويغوث ويعوق ونسـر يف القران الكرمي  كما ورد ذكر االصـنام اليت عبد  -5

 واوضح يف اايته ان جهنم مصري من يتخذ اله يعبده غري هللا سبحانه وتعاىل.
منهــا الالت  نــام اليت كــان يعبــدهــا العرب من دون هللا، و ذكر القران الكرمي يف اايتــه امســاء االـصـــــــــــــ  -6

 والعزى ومناة.

 : المصادر والمراجع
 صادر:امل
 القران الكرمي   •

 (م 1448/  ه 852) أمحد بن حممد الدين األبشيهي: لشهاب
 م(.200،)بريوت:1اهلواري، دار اهلالل،ط  الدين  صالح  فن مستظرف، حتقيق،  كل  املستطرف يف  -1

 م(. 869ه/ 256هللا بن أمحد بن حممد بن عقبة املكي )ت  عبد بن مدو الوليد حماالزرقي، أب
 ه(.1411،)مطبعة أمري، قم،1ط،الصاحل رشدي اآلاثر، حتقيق: من فيها جاء وما مكة أخبار -2

 م(: 859ه /  245ابن حبيب، أبو جعفر حممد بن أمية بن عمرو اهلامشي البغدادي )ت
 م( * 1942يدر آابد الدكن: ئرة املعارف العثمانية، )ح احملرب، مطبعة مجعية دا -3

 م(. 1063ه / 456ن سعيد بن غالب القرطيب الظاهري،)تابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد ب
 م(1983،)دار الكتب العلمية، بريوت،1ط مجهرة أنساب العرب، -4

 م(.1494ه/900احلمريي،ابو عبد هللا حممد بن عبدهللا بن عبد املنعم )ت:
 م(1984)بريوت:2عباس،طاألقطار، حتقيق، احسان  خرب املعطاريف روض -5

 م(.1450ه/854احلنفي )ت: املكي الضياء حممد ابن بن أمحد بن حممد البقاء احلنفي، أيب
 وأمين  األزهري إبراهيم  الشــــريف، حتقيق،عالء والقرب  الشــــريفة  احلرام واملدينة  واملســــجد  املشــــرفة مّكة -6
 م(. 1997/ ه 1418)بريوت: 1العلمية،ط الكتب األزهري،دار نصر
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  أثر تكنولوجيا المعلومات على نظم الحكم واإلدارة

The Impact of Information Technology on Ruling and 

Management Systems 
      Dr. Ghassan Amanalla Aziz                         (1)د. غسان أمان اهلل عزيز

                      Dr. Omar Nihad Atta                               (2)د. عمر نهاد عطا

 الملخص

اســــــــــتخدام نظم احلكم واإلدارة لتكنولوجيا املعلومات يف ســــــــــبيل هذا البحث يتناول اآلاثر اليت خيلفها 
رية وبريوقراطية متكن كاًل من تشـــــكيالت احلكم حتقيق نظام حكم وإدارة بصـــــورة فعالة وفق تســـــهيالت إدا

ة والتقنية املتقدمة دون االعتماد على واإلدارة من تقدمي خدمات جلمهور املواطنني مبختلف الوسـائل العلمي
 امل اليومي بني احلكومة واإلدارة ومجهور املواطنني.نظام التع

 أوردت يف طـيات حبثهـا معلومـات وبـيانت ويف ذـلك يعتمـد الـباحـثان على املراجع العلمـية املختلفـة اليت
مـــل نظم احلكم واإلدارة مع التقنيـــات اإللكرتونيـــة احلـــديثـــة وكيفيـــة تطبيقهـــا العملي  قيمـــة عن كيفيـــة تعـــا

ت املنضـــــوية حتت لوائهما ومجهور املواطنني املنتفع من خدماهتما والتابع إليهما من وتفاعلها مع التشـــــكيال
 خدمات اإلدارة. حيث كونه مواطناً ومنتفعا من

 يوردان التطبيقات العملية املختلفة السـتخدام تكنولوجيا املعلومات يف خمتلف إنَّ الباحثنيويف النهاية ف
ــيوية والعربية من ــتخدام وطرقها الدول األوربية واألســـــ ــنوات االســـــ ــتفادة العملية منها وفق ســـــ ها ومدى االســـــ

يا املعلوماتية كان ابلتأكيد له اكرب دور يف حتقيق طفرة نوعية وجماالهتا، وهذا التأثري اإلجيايب لنظم التكنولوج 
 األلفية اجلدية عصر السرعة واملعلومات.يف جمال االستفادة من هذه التقنية املتطورة يف 

 
 بغداد. -كلية احلكمة اجلامعة  -1
 بغداد. -كلية احلكمة اجلامعة  -2
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Abstract 
This research investigates the impact of management and government 

systems' use of information technology in creating an effective management 
system according to management and beaurocratic fascilities. This enables 
these systems to provide the audience with various advanced scientific and 
technical means without depending on the daily routive between the 
government and the audience. 

 المقدمة

الدولة ذلك النطاق املكاين املؤلف من شــــعب وإقليم وســــلطة وســــيادة، هي الكيان املادي لعيش أفراد 
وملا كانت بعد حقبة اترخيية قد تطورت وازدهرت فإهنا قد أصــــــــبحت حباجة إىل  الشــــــــعب والســــــــلطة مًعا،

 حكومة فعلية وإدارة تسري شؤوهنا اليومية يف شىت اجملاالت.
دارة الـدولـة حكوميـًا وإداراًي ختتلف من بلـد آلخر ومن مكـان إىل حـد أن اســـــــــــــــاليـب إوال خيفى على أ

واملكان االعتيادية منها واالســـتثنائية، ويف خضـــم تطورات  مكان يف داخل ذات البلد، وفًقا لظروف الزمان 
النسـيابية على احلياة وتعقد أشـكاهلا ظهرت التكنولوجيا أبسـاليبها املتعددة؛ لكي تضـفي نوًعا من املرونة وا

ــتمرار وفق ذات النهج التقليــدي يف احلكم واإلدارة ولكي يتحقق  أعمــال احلكم واإلدارة بــداًل من االســــــــــــ
 وفعلي وصف الدولة العصرية املتمدنة. بشكل واقعي

 أهمية البحث

الشــــك يف أن التكنولوجيا بصــــفاهتا وخصــــائصــــها كانت قد لعبت وال تزال تلعب دورًا حموراًي وجوهرايً 
ا ســـــــــتمرار يف احلياة العصـــــــــرية الراهنة، وملا كان أتثريها ممتًدا إىل كافة نواحي احلياة فهي قد دخلت اب أيضــــــــً

 نظم احلكم واإلدارة يف الدولة، خصـــوصـــاً يف ظل تعقد ظروف احلياة املعاصـــرة وازدايد  وابلضـــرورة إىل جمايل
 املسؤوليات امللقاة على عاتق الدولة.

م احلكم واإلدارة الصــــــحيحة والفاعلة يف الدولة، رية أتثريًا شــــــديًدا على نظوكذا فإن للتكنولوجيا العصــــــ 
احلـديـث الـذي مييـل إىل تطبيق كـل مـا هو جـديـد دون   حيـث إنَّ نظـام احلكم املتطور واإلدارة ذات النهج 

وراء    الركون إىل اساليب احلكم اجلامدة يف إدارة الدولة هو فعاًل الذي يستهدي هبا شكاًل ومضموًن؛ سعًيا
 بناء نظام حكم فاعل وعصري.

 هدف البحث 

ى نظام احلكم التعرف على طبيعة التأثري التكنولوجي عل  -1  -هلذا البحث أهداف تتضح من خالل:
 -3التعرف على جمـــاالت ولوج التكنولوجيـــا إىل نظـــام احلكم واإلدارة يف الـــدولـــة  -2واإلدارة يف الـــدولـــة 

كيفية االرتفاع ابلدولة   -4ر إدارة الدولة ومرافقها اخلاصـــــــــــة والعامة  كيفية اســـــــــــتخدام التكنولوجيا يف تطوي
 طورة.واجملتمع من مستوى الدول النامية إىل مصاف الدول املت
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 مشكلة البحث 

ــيلة  ــلبية، وملَّا كانت التكنولوجيا مبفهومها اإلجيايب وســـــ يف عامل املعلوماتية اليوم إفرازات إجيابية منها وســـــ
دم يف شـــــــىت اجملاالت، ومنها جماالت نظم احلكم واإلدارة، كان هناك صـــــــعوبة يف فهم لتحقيق التطور والتق

العلمية خصـــــــــــوصـــــــــــاً إذا ما عرفنا أن التقليدية يف العمل قد تعوق مدى اســـــــــــتفادة الدول من هذه الناحية  
 االستفادة من التكنولوجيا يف مفهومها املعاصر.

والولوج إىل   وجيا قد يكون صــــــــعب الوصــــــــول إليهاجلانب التقين البحت للتكنول  فإنَّ أضــــــــف إىل ذلك 
ــريـة حمـدودة وال تفي ابلغر  ض منهـا، ولـذلـك جـاء البحـث  عـاملـه، طـاملـا كـانـت القـدرات الفنيـة منهـا والبشــــــــــــ

ــعيـًا وراء حتقيق تقـارب بني العمـل احلكومي  كمحـاوـلة للتقريـب بني نظم احلكم واإلدارة والتكنولوجيـا؛ ســــــــــــ
 ة والتكنولوجيا العاملية.اإلداري ونظم املعلومات املتطور 
 منهج البحث المتبع

ــع تتبع املنهج الوصــــــــــــــفي وإجراء التحلـيل على جو  اـنب البحـث املختلفـة، طريقـة هـذا البحـث املتواضــــــــــــ
 وصواًل إىل نتائج وتوصيات ينتهي هبا.

 خطة البحث

 فصــــــــــــــول، نتحــدث يف أوهلمــا عن نظم احلكم واإلدارة يف الــدولــة، ويف ةيتــألف هــذا البحــث من ثالثــ 
كنولوجيا على النشاطني احلكومي واإلداري وذلك  اثنيهما عن االدارة االلكرتونية، ويف اثلثهما عن أتثري الت

 -:نحو اآليتلى الع
 الفصل األول: نظم احلكم واإلدارة املفهوم واخلصائص

 املبحث األول: ماهية نظام احلكم وخصائصه
 املبحث الثاين: ماهية النظام اإلداري وخصائصه

 ثاين: اإلدارة االلكرتونية املفهوم واخلصائصل الالفص
 املبحث األول: ماهية اإلدارة االلكرتونية

 خصائص اإلدارة االلكرتونيةاملبحث الثاين: 
 الفصل الثالث: أثر اإلدارة االلكرتونية على النشاط احلكومي والنشاط اإلداري وجماالته

 ومي وجماالتهاملبحث األول: األثر التكنولوجي على النشاط احلك
 املبحث الثاين: األثر التكنولوجي على النشاط اإلداري وجماالته

 جيا املعلومات على نظم احلكم واإلدارةاملبحث الثالث: تطبيقات تكنولو 
 خامتة 

 نتائج وتوصيات 
 الفصل األول: نظم الحكم واإلدارة المفهوم والخصائص

ســــــية واجتماعية واقتصــــــادية داخلية تدير شــــــؤون إنَّ انظمة احلكم واإلدارة هي هيئات ومنظمات ســــــيا
احلصــول على رضــاء مواطنيها، ويف هذا اجلانب مع والدولة وحترص على حتقيق أهداف عامة من أجل اجملت
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يؤكد الباحث على أن احلكومة هي إدارة عامة للدولة يف حني إن اإلدارة ليســــــــــت حكومة وإن مارســــــــــت 
 ام وطبيعة النشاط العام الذي تزاوله.أعمال عامة، وفًقا ألساليب القانون الع

اكمة يف الدولة واختصــــاصــــها بشــــؤون فطبيعة الســــلطة الســــياســــية مقرتن ابحلديث عن مفهوم اهليئة احل
احلكم والشـــؤون الســـياســـية وتطور هذه اهليئة عرب الزمن، وإداء مهامها التنفيذية والتشـــريعية والقضـــائية وفًقا 

ــة الدولة فيما ملعايري األمر والنهي، يف حني إن  ــياســـــــ اإلدارة العامة هي تلك اجلهة املســـــــــؤولة عن تنفيذ ســـــــ
ــات خيص الربامج التنموية اإلدار  ــياســـ ــادية، ومبعىن آخر هي منظمة عامة تعىن ابلســـ ــية واالقتصـــ ــياســـ ية والســـ

ا تنظم وتوجه األفراد لتحقيق أهداف  احلكومية وتطبيق هذه الســـــــــــياســـــــــــات على أرض الواقع، وأهنا أيضـــــــــــً
 ة معينة ختص مجيع املواطنني.وخدمات عام

ــتهالل اـلذي ـبدأن فـيه البحـث نعرج لبحـث كـل من مـاهيـ  ة نظم احلكم واإلدارة وبـيان ووفقـًا هلـذا اإلســــــــــــ
 وذلك يف مبحثني على النحو االيت: خصائص كل منهما
 ماهية نظام الحكم وخصائصهاملبحث األول: 

ة اليت تكّون احلكومة وتنظم عملها، نظام احلكم مصــطلح يطلق على جمموعة من املؤســســات الســياســي
البيئة األساسية الختاذ القرارات السياسية ذات   ن املعايري والقواعد السياسية اليت تكّون وهو أيًضا جمموعة م

 .(3)الصلة مبجال معني من القضااي اليت هتم الدولة واجملتمع
ــية احلاكمة يف -منظمة نظام احلكم –واحلكومة  ــياســـــــ الدولة واملختصـــــــــة بشـــــــــؤون هي تلك اهليئة الســـــــ

نفيذية )رئيس اجلمهورية والوزراء( هلا وقد يقصــــــد هبا الوزارة أو الســــــلطة الت  الســــــياســــــة واإلدارة العامة العليا
ــلطة وشـــــؤون احلكم العليا فيها،  ــة الســـ ــاعدوهم أو جمموع اهليئات احلاكمة للدولة ككل، وتتبىن ممارســـ ومســـ

تتمتع هبما، ومتتلك يف سبيل حتقيق ذلك القوة الدستورية والقانونية   وفًقا للشرعية الدستورية والشعبية اللتني
ــتقرار يف اجملتمع وتنظيم احليــاة لفرض الرتتيبــات واألحكــام وا لقوانني الالزمــة للحفــاظ على األمن واالســــــــــــ

 .(4)املشرتكة جلميع األفراد يف الدولة
صــغرية من صــانعي القرار)احلكام( وهو ما معناه أن احلكومة هي منظمة عامة عليا تتكون من جمموعة  

القرارات الســـــياســـــية( ومن أجل هذا تســـــتخدم نفيذ يف الدولة )ســـــلطة  الذين يديرون وينســـــقون ســـــلطة الت
 .(5)منظومة جهاز الدولة للقيام ابألعمال املوكولة إليها وفق الدستور والقانون 
ة اليت تضـم فرداً أو جمموعة أفراد وابلتايل فاحلكومة هي حقيقة جمموعة من الكيانت واهليئات الدسـتوري

يف الدولة واجملتمع؛ من أجل تقدمي خدمة عامة وفًقا ة واجتماعية عليا يزاولون مهاماً ســــــــياســــــــية واقتصــــــــادي
 .(6)لوسائل اجلرب واإلكراه، ووفًقا ملا نص عليه الدستور وتضمنه القانون من أحكام

 
3- Stephen D.Krasner, structural causes and regime consequences, regime as intervening variables, 

international regimes, Cornell University press, New york, 1982, p.185. 
 .302، ص 1971د.حممد كامل ليلة، النظم السياسية، الدولة واحلكومة، دار الفكر العريب، القاهرة،   -4

5- Svend- Erik Skaaning, political regimes and their changes: A conceptual framework, CDDRl 
working papers, Stanford, Number 55, May2006, p.16. 

عمر هناد عطا، أثر نتائج االنتخاابت على ممارسة السلطة وحقوق الفرد، دراسة حتليلية مقارنة، رسالة ماجستري، معهد البحوث   -6
 .68، ص 2011هرة، مجهورية مصر العربية، والدراسات العربية، قسم الدراسات القانونية، القا
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ــية ذات ق  ــياســ درة وفاعلية يف إدارة شــــؤون البالد العليا، وبعد كل ذلك فالســــلطة احلاكمة هي قيادة ســ
وجود مبعونة النخبة الســــــــــياســــــــــية احلاكمة، أي: هيئات الدولة لقادة الســــــــــياســــــــــيني تتبلور وتظهر للوبراعة ا

وسـلطاهتا الرئيسـية العامة منها واحمللية يف حتديد أهداف اجملتمع السـياسـية وترتيبها تصـاعدايً حسـب األمهية 
ئل املالئمة لتحقيق هذه األهداف مبا يتفق مع القدرات احلقيقية للمجتمع وتقدير والقيمة واختيار الوســـــــــــا

املوقف الذي تواجهه واختاذ القرارات الســــياســــية الالزمة ملواجهة كل مشــــكلة وأزمة يفرزها، وذلك يف   أبعاد
 .(7)إطار تفاعلي حتكمه القيم السامية للمجتمع، وفًقا لرابطة الصلة بني اآلمر واملأمور

ــتندة لغريها أو  ــلية غري مســـ ــلطة أصـــ ــلطة الدولة هي ســـ ــائص نظام احلكم فهي تتمثل يف أن ســـ ، ما خصـــ
دائمة غري منقطعة إال يف حالة تغري شـــــــكل الدولة، ســـــــلطة عامة عليا، ليســـــــت خاصـــــــة وال تتلقى األوامر 

تقاللية نسـبية والنواهي من غريها، متفردة بوضـع القوانني ومسـتقلة يف إصـدار القرارات، ونظام احلكم له اسـ 
ــة به حتكم وتنظم العالقات يف داخله وت ضــــــــمن حريته، وهو متفاعل من خالل وجود قواعد قانونية خاصــــــ

مع البيئة اليت يوجد فيها ويتصـرف متاماً تبًعا للواقع الذي يعيش ضـمنه، ويتميز أبنه سـبب وحدة وانسـجام 
 وتفاعل كل عناصر اجملتمع.

ــتورية قائمة ــات دســـــــ ــســـــــ ــلطة ذات مؤســـــــ حتكار وال امتياز بذاهتا، ذات وظيفة وواجب ال هي ا والســـــــ
م حمدد األهداف والربامج السـياسـية واالقتصـادية واالجتماعية، ليس للحاكم مهما كانت تسـميته، هي نظا

بفوضــوي وال عشــوائي أو مؤقت وإمنا يعمل ضــمن إطار خطط حمددة واضــحة وشــاملة ومســتقبلية بشــكل 
 هي سلطة حمتكرة ألساليب اإلكراه املادي واملعنوي.واضح وحمدد، وابإلضافة إىل ذلك 

واملعنوي فنظام احلكم ميتلك القوة اليت تقوم يف خدمة فكرة الدولة، وابلنســــبة ألســــاليب اإلكراه املادي  
ما يســـتطيع به جرب األفراد على االلتزام أبوامره ونواهيه، اليت تعود ابخلري على أفراد اجملتمع، املنبثقة أســـاســـاً 

ه ويفرض ، أي: أنه مؤثر وفعال له أتثري وســـــــــــــيطرة أكثر من غري (8)وعي االجتماعي ألفراده ومكونتهمن ال
 من خالله احلكم والسلطة وتغيب كل أنواع الفوضى والتدهور األمين واجملتمعي.

ــائصـــها تتمثل يف قوة الســـلطة املادية وقبوهلا من أفراد الشـــعب،  حيث أن عناصـــر الســـلطة يف أهم خصـ
اهليئة العامة عب بكامل أفراده أو أبغلبيته العامة للســـــــــلطة احلكومية اعتقاداً منهم أبهنا هي خضـــــــــوع الـشــــــــ 

ــهـا (9)العلـيا الوحـيدة القـادرة على حتقيق اخلري العـام للمجتمع ، وذـلك كـله انطالقـًا من حـاجـة اـلدوـلة نفســــــــــــ
هلا يف العامل كله وال يوحي    واألفراد إىل النظام السياسي وألن فكرة العيش دون سلطة فكرة خيالية ال وجود

 شيء يف اجملتمع يوحي بوجودها.هبا أي شيء ملموس، بل هي كل شيء يف اجملتمع وكل 
ونظـام احلكم هـذا هو على درجـة كبرية من التعقـيد والتطور يف التنظيم والـتدرج يف املهـام الوظيفـية العلـيا 

الدولة؛ وذلك ألنه ركن أســـــاســـــي من أركان يف البالد ال يوجد يف أي فئة اجتماعية أخرى مهما كانت يف 
ــه،   ــاســـــ ــيادة اليت  الدولة وبدونه ال توجد دولة من أســـــ ــتند إىل فكرة الســـــ ولذلك يالحظ أن هذا النظام يســـــ

تلعب دورًا مهماً يف إعطاء أســـــــــاس قانوين له ولســـــــــلطة قادته، حيث إنَّ الســـــــــيادة يف الدولة معىن حقيقي 
 

القيادة السياسية والتحول الدميقراطي، رسالة ماجستري، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،   مبارك مبارك أمحد عبد هللا، التغيري يف  -7
 .17، ص 2006جامعة القاهرة، 

 .319، ص 2008ىل، مكتبة مدبويل، القاهرة، د. أمين أمحد الورداين، حق الشعب يف اسرتداد السيادة، الطبعة األو  -8
 .162، ص  2009الفرد وسلطة الدولة، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية،    د. راغب جربيل مخيس، الصراع بني حرية  -9
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فئات االجتماعية األخرى وأن الوجود القانوين هلذه الفئات يتوقف لســــــــــيطرة احلكام وأولويتهم على كافة ال
 .(10)م الدولة العليا أصاًل وما يشرعونه من قوانني ويضعون من أنظمةعلى إرادة حكا

ويف هذا اإلطار فإن نظام احلكم متطور وفًقا للبعد الســـلوكي له، تبعاً للمواقف واألبعاد الســـياســـية اليت 
اته لى النظام الســــــــــياســــــــــي وعلى عملية التنمية يف داخله، وفًقا لطبيعته الذاتية وعالقتشــــــــــكل أتثريًا كبرياً ع

ا حقيقًيا ملعرفة  ــً ــاسـ ــلوك يشـــكل أسـ ــل الدولة وجهاهتا الفاعلة، حيث إن ذلك السـ الدورية مع خمتلف مفاصـ
ــه أم التطور والتغيري ــاســــــــــــ  يف ـمدى نضــــــــــــــج هـذا النظـام وتطوره عرب الزمن، ومن ث معرـفة التقلـيدـية يف أســــــــــــ

 .(11)األشخاص أو اهليئات العليا احلاكمة
و اهليئة الســـــــــياســـــــــية العليا اليت تدير شـــــــــؤون البالد الكاملة يف إطار والباحثان يراين أن نظام احلكم ه

الدســـــــــــتور والقانون، واجلهة الســـــــــــامية اليت يناط هبا تنفيذ القانون والنظام، وهي ســـــــــــلطة إصـــــــــــدار األوامر 
وهي الشـــــــرعية واملشـــــــروعية األوىل يف البلد بكل ســـــــكانه واجملتمع بكافة أطياف  والقرارات العيا يف الدولة،

 نيه.ساك
وأما فيما يتعلق خبصــــــــــــــائص نظام احلكم فالباحثان يراين ابإلضــــــــــــــافة إىل ما مت طرحه من آراء يف هذا 

ولكنه  الشــأن أنه نظام شــامل، للدولة واجملتمع ككل، متكامل األركان، متفاعل مع غريه من هيئات الدولة
ــلطة العليا واملقام األرفع، ونظام احلكم حقي ــاحب السـ ــلم الوظيفي يتميز عليها أبنه صـ قة هو عبارة عن السـ

الســياســي الذي يبتدأ من امللك أو الرئيس أو رئيس الوزارة وينتهي أبدىن درجة ســياســية يف احلكم والســلطة 
 قال السلطة.احمللية حبسب تسميتها وفًقا ألسلوب احلكم املتبع وطريقة انت

ارجية، فهو اهليئة الســــــياســــــية وكذلك يف ضــــــوء التفاعالت الســــــياســــــية والتطورات األمنية الداخلية واخل
واألمنية العليا اليت تضـــمن ســـالمة البالد الداخلية واخلارجية وحترص على تدعيم عالقاهتا اإلقليمية والدولية 

 ختلفة.وفًقا ملبادئ التعامل ابملثل واألساليب الدبلوماسية امل
 ماهية النظام اإلداري وخصائصهاملبحث الثاني: 

ــهارها يف بوتقة يف  ــها وانصــ ــها مع بعضــ ــخاصــ ــكل النظام اإلداري ارتباط جمموعة من اإلدارات وأشــ يشــ
شــكل منظومة واحدة وفق تســلســل هرمي يبدأ من األعلى وينتهي يف أدىن اإلدارات وحتكمها جمموعة من 

ــتورـية والـقانونـية   ــاطـاً،  القواعـد اـلدســــــــــــ هوم عـبارة عن ـقاعـدة والنظـام اإلداري هبـذا املفيف اـلدوـلة تنظيمـاً ونشــــــــــــ
 -اإلدارة-أســــاســــية يتم انشــــاؤها وتبنيها وبيان صــــفاهتا وخصــــائصــــها وطبيعة النشــــاط الذي تزاوله منظمته 

يف كل ، ويكون هذا النظام يف شـــــكل منظمة تتفاعل وترتابط بواســـــطة املشـــــرع الدســـــتوري والقانوين للدولة
درجـة من التعـاون والتكـامـل بني تلـك األجزاء  بوظيفـة معينـة مع وجودهـا، ذلـك اجلزء القـائم ئجزاازء من ج 

 املوكولة هبا وفًقا للدستور والقانون. املختلفة يف أدائها لوظائفها
عن  -اإلدارة-أي: أن النظام اإلداري هو جمموعة عناصـــــــر أســـــــاســـــــية يتم تركيبها مع وظائف املنظمة  

بعضـــــــها كوحدة واحدة من  هذه العناصـــــــر مع بعضـــــــها البعض داخل إطار معني، وتعمل مع  طريق تفاعل
 

، ص 1981د.منذر الشاوي، القانون الدستوري، نظرية الدولة، منشورات مركز البحوث القانونية، وزارة العدل، بغداد،  -10
 ومابعدها. 55

11- Svend- Erik Skaaning, op.cit, p.17. 
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أجل حتقيق هدف معني أو جمموعة من األهداف، وذلك يف ظل الظروف املكانية والزمانية اليت تفرضـــــــــــها  
لى البيئـة احمليطـة هبـا، من خالل قبول مـدخالت من البيئـة وإجراء تغيريات عليهـا لتحويلهـا إىل خمرجـات ع

 .(12)أن يتبع كل ذلك نصوص القانون واللوائح النافذة
ــتمرة، تفـاعاًل  ــم ابـلديـناميكـية واحلركـة املســــــــــــ ووفقـًا هلـذا التبين ـفاإلدارة يف مجلتهـا عملـية اجتمـاعـية تتســــــــــــ
ــاطها على مجع  وتداخاًل وتكاماًل بني كل أنشـــــطتها املختلفة وفًقا لعملية اإلدارة املتكاملة، املعتمدة يف نشـــ

وكافة الظروف احمليطة هبا وحتليلها ابلشــــكل ت واملعلومات واإلحصــــائيات ودراســــة املتغريات املختلفة  البيان
ــات  ــياســـــ ــارات وحبســـــــب كل مواقف إدارية من خالل عالقات تداخلية بني الســـــ املناســـــــب وفق تغري املســـــ

املتفاعلة ثر ببيئته احمليطة به و ســـــلًبا وإجيااًب، املتأ (13)واألنشـــــطة املتباينة املؤثر أحدها يف اآلخر واملتفاعل معه
 معه زمانًيا ومكانًيا.

واإلدارة عملـية تنظيمـية حتتوي على اخلطط االســــــــــــــرتاتيجـية واألهـداف احملـددة ومصــــــــــــــادر اإلدارة، من 
ــرية   ــر املوارد املادية والبشـــ واإلدارة  لتحقيق األهداف املزمع حتقيقها وقياس النتائج املتحققة،كافة  خالل نشـــ

ا   نة واملعلومات اليت ســــتســــتخدم الحًقا مع ابقي أفراد املنظمة اإلدارية،  احلقائق املســــجلة واملخز حتتوي أيضــــً
ــرفني ولكن على كل  ــيري وظائف اإلدارة ليس هو يعتمد فقط على املدراء واملشـــــــــــ والبد من معرفة أنه تســـــــــــ

ــاصــــــــــات اإلدارية والوظائف وعمل التقارير  زء من واإلبالغات املختلفة كجشــــــــــخص لديه بعض اإلختصــــــــ
 .(14) املؤسسة عموماً النشاط اإلداري يف

واإلدارة وفًقا ملا تقدم متثل نشـــاطاً موجهاً حنو توفري التعاون املثمر والتنســـيق الفعال بني اجلهود البشـــرية 
 املختلفــة، العــاملــة من أجــل حتقيق هــدف معني بــدرجــة عــاليــة من الكفــاءة يف ضــــــــــــــوء اإلمكــانيــات املــاديــة

 .(15)يت تتبناها الدولةا للسياسة اإلدارية الوالبشرية املتاحة ووفقً 
ــأة،  -وأما خصــــائص النظام اإلداري، أي: ــائي النشــ ــة به فهي تتمثل يف أنه قضــ ــفاته ومميزاته اخلاصــ صــ

ليس مقنن يف األصـــــــــــــل يف مك قانوين واحد كما هو معروف، وهو نظام يتصـــــــــــــف ابملرونة والتطور، ليس 
طورها الذايت؛ ليتســــــىن له مواجهة كل ما يطرأ املوجود فيها ويتطور بتوإمنا يتفاعل مع بيئته  جبامد وال معقد 

من مشاكل وعقبات أمام هذا التطور ويطور ذاتيته إعتماداً على الوسائل واألدوات اليت يستعملها، خاصة 
ن قواعده فراد اليومية، ونظراً ألإذا ما عرفنا أن اإلدارة حتتاج إىل اختاذ القرارات املناســبة ملواجهة مشــاكل األ

رة التشــــــــريعات واللوائح والقوانني واألنظمة فهو يتســــــــم أبن وضــــــــعه يف نظام قانوين اثبت أو تعتمد على كث
 .(16)قالب قانوين جامد هو أمر غري ممكن ابلضرورة؛ ألنه نظام قابل للتجدد واإلبتكار على الدوام

ــافة إىل ذلك كانت قواعد هذا النظام   ــتورية منها، والقانوابإلضــــــ ــتقلة وقائمة بذاالدســــــ هتا، هلا ونية مســــــ
أصــــوهلا اخلاصــــة هبا ومبادئها القائمة بذاهتا، ويتبىن القضــــاء اإلداري تطبيق قواعده القانونية على املنازعات 

 
 .32، ص2004يثم حممد الزعيب، نظم املعلومات اإلدارية، الطبعة األوىل، دار الصفاء، األردن، اميان فاضل السامرائي، ه -12
، ص 1986العربية،  ايسني عامر، االتصاالت اإلدارية واملدخل السلوكي هلا، دار املريخ للنشر، مجهورية مصر د.سعيد -13

155. 
14- Amy Hissom, Introduction to management technology, Management, BMRT 11009, 

section300, Kent State Universit,U.S.A, 2009, p.4. 
 .2ه، ص  1427السعودية، د.أغادير سامل العيدروس، دراسة بعنوان مقدمة يف اإلدارة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة،  -15
 .59، ص 2006، سطيف، اجلزائر، LEBED editeurلباد نصار، القانون اإلداري، اجلزء األول )التنظيم اإلداري(،  -16
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اليت تنشـــــــــــــــأ يف حـالـة انتهـاك احكـامـه ووجود خالفـات ونزاعـات بني جهـة اإلدارة يف الـدولـة كـافـة اإلداريـة  
 .(17)ن اهليئات األخرىوغريها م

أهنا هيئة عامة هلا أهداف عامة تبتغي  علىفًقا للعرض املتقدم ذكره تتحدد خصـــائص اإلدارة العامة  و و 
حتقيقها واملتمثلة يف اإلداء األفضـــل وتقدمي اخلدمات بشـــكل مناســـب وعصـــري جلمهور املواطنني من أجل 

ــات احلكومية املناط هبا تنفيذها ــياســـــ ــؤولة  فعاًل على أرض الواقع، تنفيذ الربامج والســـــ وهي هيئة عامة مســـــ
ختضــع للســلطة العامة للدولة وتتحدد مســؤوليتها اإلدارية والســياســية منها يف حالة وجود خمالفات من قبل 
ــاليب القانون العام  ــة وفًقا الســـــــــــ ــفتهم العامة وليس اخلاصـــــــــــ مديريها أو عامليها، وتتعامل مع األفراد بصـــــــــــ

نظيمي العام هلا والذي ينظم شـؤوهنا حمدد وفًقا للهيكل الت املرفق العام، وذلك كلهوبوسـائل القرار اإلداري و 
ــرية واملالية املتاحة ويف نطاق العالقة  ــتوايهتا وصــــــورها وكافة قطاعاهتا وفًقا ملعطيات املوارد البشــــ أبغلب مســــ

 .(18)بني مستوايت اجلهاز اإلداري أبكمله
وعلى كل املســــــــتوايت، وهي فة  اكنظم األنشــــــــطة احلكومية  وكذلك فإن اإلدارة العامة تدير وتنســــــــق وت

ــفافية والنزاهة وعدم الكشــــــــف عن اهلوية  ــائلة واحلياد والشــــــ ــرورة والواقع مبادئ املســــــ منظمة حتكمها ابلضــــــ
ــرية اليت يدار هبا العمل واألخالقية يف اإلجراء املتبع، هي جهة يتم متويلها من قبل احلكومة يف كافة  والســـــــــــ

لتغيري االجتماعي والتنمية االقتصــــــــــــادية ابعتبارها حًقا أداة ل  يزانية ســــــــــــنوية خاصــــــــــــة هبا،انشــــــــــــطتها وهلا م
ــية وفقاً للقوانني النافذة والقرارات  ــياســـــ ــلطة التنفيذية الســـــ واجملتمعية، وهي تعمل حتت إدارة وإشـــــــراف الســـــ

 .(19)واللوائح ذات العالقة
أنشــــــــــــــطتهـا اليومـية ـثل اـلدوـلة وـتدير كـاـفة والشــــــــــــــك أخريًا من أن اإلدارة العـامـة هي تـلك اجلهـة اليت مت

م واطراد، وذلك بوســــــــــيليت املرفق العام والقرار اإلداري يف ضــــــــــوء القوانني النافذة والقرارات واألنظمة ابنتظا
ذات العالقة، أي: أهنا جهة تنفيذ لســــــــــــــياســــــــــــــة احلكومة يف جمال الربامج احلكومية ذات املدى القصــــــــــــــري 

 .(20)واملتوسط والطويل على حد سواء
لنظام اإلداري هو الوســيلة القانونية األوىل والقاعدة األســاســية العليا اجملال يراين أن اوالباحثان يف هذا 

لضــــــبط اإلدارة يف أداء أعماهلا؛ لتحقيق وضــــــمان اســــــتمرارها يف اإلداء اليومي بصــــــورة فاعلة وصــــــحيحة، 
واســــــــتعمال الوســــــــيلة   ماهنا ومكاهنا املعيننيواإلطار العام املنظم لكافة النشــــــــاطات والفعاليات اإلدارية يف ز 

ثل يف إدارة النشــــــــــاط اإلداري املتميز، وأن اإلدارة املتميزة هي اليت تلتزم فعاًل بكل الضـــــــــــوابط القانونية األم
والقرارات واللوائح اليت ختتص بتســـيري أعماهلا اليومية؛ لضـــمان اتصـــال املواطنني جبهة اإلدارة بشـــكل ميســـر 

 اإلدارة املختلفة. حتقيق التفاعل بني جهاتويومي ورغبة يف 

 
ندية، سلسلة حماضرات يف مادة القانون اإلداري لطلبة السنة األوىل، اجلزء األول التنظيم اإلداري، جامعة عبد  د.تياب -17

 .14، ص 2014الرمحن مرية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق، 
للنشر والتوزيع، عمان، األردن،   نظرية والتطبيق، الطبعة األوىل، دار الشروقزيد عبوي، مدخل إىل اإلدارة العامة بني ال -18
 .25-24، ص2006

19- Peter Johnson, Introduction to Public Administration, Research paper, 2010. 
، رسالة ماجستري يف العلوم السياسية محاد خمتار، أتثري اإلدارة االلكرتونية على إدارة املرفق العام وتطبيقاهتا يف الدول العربية -20

قات الدولية، فرع التنظيم السياسي واإلداري، جامعة اجلزائر بن يوسف بن خدة، كلية العلوم السياسية واإلعالم، قسم العلوم والعال
 .2، ص 2007السياسية والعالقات الدولية، 
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 25:  العدد

ويف هذا النطاق فإن اإلدارة اليت من صفاهتا أهنا املَوِجَهة وليست املَوَجهة هي فعاًل تلك اهليئة الناجحة  
ـــلة، وهي اجلهـة اليت تنقـل  يف عملهـا، املنظمـة للنظـام اإلداري واملفعـلة لقواعـده واملطبقـة لقوانيـنه ذات الصــــــــــــ

ا كما قلنا ســــــالًفا أن اإلدارة  ن إىل مكان يف هذا العان تطور إىل آخر ومن مكاالدولة فعاًل م مل، خصــــــوصــــــً
العامة للدولة هلا متيز عن أي إدارة خاصـــة تســـعى لتحقيق أهداف وأغراض ضـــيقة يف نطاق زماين ومكاين 

 حمدد.
 الفصل الثاني: اإلدارة االلكترونية المفهوم والخصائص

ــه كل   -اإلدارة االلكرتونية: ــاط الذي متارســـ ــائل القانون ذلك النشـــ ــتعني بوســـ ــلطة عامة تســـ هيئة أو ســـ
ــتعيـنة بوســــــــــــــاـئل التقـدم  العـام من ــيليت املرفق العـام أو القرار اإلداري ومســــــــــــ أجـل تقـدمي خـدمـة عـامـة بوســــــــــــ

 .كافة  سمياهتامبالتكنولوجية والتقنية 
  أمام أي دولة يف عاملنا املعاصــــــــــر ترغب يف أن تواكب اً وهذا واضــــــــــح من خالل أنه مل يعد هناك خيار 

ــرهـا وأن ال تتخلف عنـه إال ابلولوج إىل عـامل اجمل تمع اإللكرتوين والتكنولوجيـا الرقميـة، وابتـت الـدول عصــــــــــــ
الـناميـة فقط هي اليت تتخلف عن اللحـاق بركـب العـامل التكنولوجي املتقـدم يف ظـل عـامل متطور ابضــــــــــــــطراد 

عرفة الواســــعة واالتصــــال ذلك أصــــبحت شــــبكة املعلومات هي أهم وســــيلة إلاتحة املواســــتمرار، ويف ضــــوء 
 .(21)سرع وقت ابلنسبة جلهيت اإلدارة ومجهور املواطننياملكثف أبقل تكلفة ممكنة وأ

ومعيار هذا الكالم احلقيقي نشـئ من أن العامل املعاصـر قد شـهد مع هناية القرن العشـرين وبداية القرن  
من شـــــــــــــأهنا فرض الكثري من ان ، ككافة  ن تغريات ســـــــــــــريعة ومتالحقة يف جماالت احلياةالواحد والعشـــــــــــــري

التحدايت امللحة على احلكومة واإلدارة ملواجهة واقعها اجلديد ومن ث تطوير وســــــــــــائلها يف احلكم واإلدارة  
لالســتناد إىل   من خالل اإلعداد للتغيري واعتباره عملية مســتمرة، اضــطرت كافة املنظمات اإلدارية املعاصــرة

دون االعتماد على األنشـطة الورقية البحتة، بناًء كافة  ماهتا للمنتفعني  املعرفة املعلوماتية واصـبحت تقدم خد
 .(22)على عناصر ثورة االتصاالت واملعلومات والتقنية احلديثة واالنفجار املعريف املتسارع

لولوج إىل عامل فسـيح ملؤسـسـات الدولة يف ويف هذا السـياق فلقد عدت اإلدارة االلكرتونية جماال رحبا ل
اجلـديـدة لالنفتـاح املعلومـايت، وقـد  لتواصـــــــــــــــل خـارج حـدودهـا اإلقليميـة والتكيف مع التوجهـاتالتفـاعـل وا

ااتحت التكنولوجيا املتمثلة يف االنرتنت وما يرافقها من مسـتلزمات مادية ارض خصـبة وواسـعة لالسـتخدام 
اإلدارة احلــديــث منهج  رتونيــة، وهــذا مقرتن من النــاحيــة العمليــة بتبين علم والتفــاعــل مع قواعــد اإلدارة االلك
غيريات جـــذريـــة حقيقيـــة يف مفهوم العمـــل اإلداري والتحول من اإلدارة  االبتكـــار واإلبـــداع يف إحـــداث ت

 وطرقهاوســـائلها  بتكنولوجيا املعلومات واالتصـــاالت التقليدية إىل إدارة التغيري وإدارة املعرفة ابالعتماد على 
الرقمية، وأنظمة ملعلومات وآلية شـبكة االتصـاالت يف عامل  ؛ وذلك ببسـاطة ألهنا خمرجات هامة لنظم اكافه

 
، اإلسكندرية، تطبيق، الطبعة األوىل، دار اجلامعة اجلديدةد.عصام عبد الفتاح مطر، احلكومة االلكرتونية بني النظرية وال -21
 .33، ص 2013

آل فطيح، دور اإلدارة االلكرتونية يف التطوير التنظيمي ابألجهزة األمنية، رسالة ماجستري يف العلوم اإلدارية،  محد قبالن -22
 .3-2، ص 2008دارية، جامعة نيف العربية للعلوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم اإل
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اإلدارة االلكرتونية وأدواهتا واألجهزة والربجميات هي امثلة من اآلليات احلديثة على شـــــــبكة األنرتنت والعامل 
 .(23)اجلديد من اقتصادايت املعرفة

ــة كل من ماهيوبعد هذا التقدمي ل ــوع حبثنا نعرج لدراســـــــــ ــل الثاين من موضـــــــــ ة اإلدارة االلكرتونية لفصـــــــــ
 يت:النحو اآل وخصائصها وذلك يف مبحثني على

 املبحث األول: ماهية اإلدارة االلكرتونية
بعد أن حتدثنا عن مفهوم اإلدارة االلكرتونية وبينا خصــــــــــــائصــــــــــــها العامة، نتحدث هنا عن ماهية هذا 

 .اليومي؛ سعًيا وراء الوقوف على حقيقته وفهم معايريهالنوع من النشاط 
ــطـة تعتمـد عليهـا يف  E-Managementواإلدارة االلكرتونـية  هي مفهوم، نظـام، تكوين وظيفي وأنشــــــــــــ

عملها من خالل شـــبكة األنرتنت لتحقيق أهداف حمددة ســـلًفا، وأن عناصـــر اإلدارة االلكرتونية هي نفس 
إدارة وآلية تطبيقها واملتكونة من أجهزة وبرجميات وشـــبكات اتصـــال ومفاهيم  العناصـــر االلكرتونية املعروفة،  

ف هذا النشـــاط أبنه نشـــاط إداري ملعرفة شـــبكة املعلومات منتشـــر يف على أرض الواقع، ومن املمكن وصـــ 
ل وحتــديــث وحتليــ  مجيع أحنــاء العــامل، وقــاعــدة نظــام املعرفــة تنبع من القــدرة اإلداريــة على تلقي وتعبئــة وختزين

، (24)تعلم من صـــــــــريورة العملية، ومن نتائجها املتحققةونشـــــــــر املعرفة وإجراء األنشـــــــــطة، اختاذ القرارات وال
حيث إن العالقات الداخلية واخلارجية وصـــــــــريورة اإلدارة العامة حول العامل وفًقا هلذا التوجه قد حتولت مع 

ــرية وتكنولوجيا ــتخدام تقنية املعلومات العصـ ــريعة السـ املعلومات من النمط التقليدي إىل التطور  الزايدة السـ
 والنشاط اليومي عرب استعمال هذه التقنية. يف اإلداء

ــية كانت أو  ــخصـــ واإلدارة االلكرتونية يف هذا اجملال هي ليســـــت جمرد اســـــتخدام حواســـــيب تقليدية شـــ
د إلكرتوين لغرض إداء نشـاط إداري أو خدمي معني أو حواسـيب حممولة واسـتعمال براجميات وانرتنت وبري

ة هزة خلوية وغريها من تقنيات املعلومات، ولكنها حقيقوهواتف نقالة وطابعات ومســــــاحات ضــــــوئية وأج 
وواقع إدارة إلكرتونية شــــــــكلية وموضــــــــوعية وإجرائية تقنية ال ورقية، وال هي متعلقة مبســــــــتندات حمفوظة يف 

ــت ــاملــة ومتنوعــة ملختلف أوجــه العمليــات اللوجســــــــــــ يــة ذات النفع العــام واألعمــال األدراج أو الرفوف، شـــــــــــــ
يــات املتعلقــة بتقــدمي اخلــدمــات االلكرتونيــة وإدارة العالقــات العــامــة وعرض التكنولوج االلكرتونيــة والتجــارة 

العامة وتنظيم العالقة بني مؤســــــســــــات الدولة والقطاع اخلاص واهليئات الرمسية وغري الرمسية يف الدولة؛ وإمنا 
 .(25)ح معني أو غرض اقتصادي ضيقتستخدم دون القصد إىل حتقيق رب

ا مرادف ملع ط اإلجراءات احلكومية يف أثناء إداء النشـــــــــاط اإلداري ىن كافة عمليات تبســـــــــيوهي أيضـــــــــً
اليومي يف كـافـة القطـاعـات وامليـادين وتيســــــــــــــري النظـام البريوقراطي الروتيين احلكومي الصـــــــــــــــارم أمـام مجهور  

 
23- Ph.D. Huthaifa Abdelkarim Ali Ellatif, Professor. Sammani Abdulmutalib Ahmed, E-

Management: configuration, functions and role in improving performance of Arab institutions and 
organization, article in the international journal of computer applications (0975-8887) volume 80-No.6, 
October 2013, p.33.  

24- Ph.D. Huthaifa Abdelkarim Ali Ellatif, Professor. Sammani Abdulmutalib Ahmed, op.cit, p.33-
34. 

ر، السنة اخلامسة، نوفمرب جملة احلرس الوطين الكوييت، العدد التاسع عشمقال يف هيم الفيلكاوي، احلكومة االلكرتونية،  -25
 .50، ص 2002
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 25:  العدد

ـــناع  ــاطات التجـارية والصــــــــــــ ية كافة يف أرجاء الدولة، حـيث إن كل ذلك يتم من املواطنني وقطـاعات النشــــــــــــ
إطار من النزاهة يف العمل والشــــفافية يف   ل إيصــــال كافة اخلدمات هلم بشــــكل ســــريع وعادل وفعال يفخال

 .(26)إالجراء واملسائلة احلكومية املوضوعية وليست الشكلية
تقدمي اخلدمات عن طريق االنرتنت  ومبفهوم أوســـــــــع قلياًل فاإلدارة االلكرتونية هي ليســـــــــت جمرد طريقة 

لعالقـات الـداخليـة نهـا احملـاولـة الـدائمـة للحصــــــــــــــول على أجود خـدمـة حكوميـة يف اللمواطنني وتوفريهـا ولك
ــرية منها دون أي متييز أو  ــائل غري التقليدية، الورقية والبشــــــــ واخلارجية يف أي زمان ومكان عن طريق الوســــــــ

 .(27) أشخاًصا كانوا أو مؤسساتإخالل بتكافؤ الفرص بني مجهور املنتفعني
ــتخــدام التكنولوجيــا احلــديثــة اإلداري املرتبط ابلــدور مبعىن أهنــا ذلــك األســــــــــــــلوب  املتنــامي واملهم الســــــــــــ

للمعلومات من أجل تيســـــــــــري وفاعلية العمل اإلداري أو اخلدمات احلكومية والقضـــــــــــاء على املشـــــــــــكالت 
، ورغبة حقيقية يف اإلنتقال (28)مل اإلداري البريوقراطيالنامجة عن اســـــــتخدام األوراق يف التعا  هاكلاإلدارية  

ــتخـدام لكـاـفة ن اجملـال العملي التقلـيدي يف م ــاط اإلدارة إىل اجملـال العملي التكنولوجي، املقرتن ابســــــــــــ نشــــــــــــ
ــال التكنولوجي واملعلومايت املتنوع   ــائل االتصـــــ ــل-وســـــ من قبل جهة اإلدارة مع طاليب  -ذو القيمة والتواصـــــ

من استعمال الشبكات املتكاملة ات املرفق العام مبزيد من الدميقراطية من خالل متكينهم  االنتفاع من خدم
 .(29)لكمبيوتر والربيد اإللكرتوين عرب بوابة واحدة ومبزيد من الشفافيةبعيدة املدى واالنرتنت وا

هوم من وجهــة نظر معلومــاتيــة وتكنولوجيــة أن اإلدارة االلكرتونيــة هي مف(30)وتبني إحــدى البــاحثــات
ــبياً يعتمد تكنولوجيا اإلتصـــاالت وتكنولوجيا  املعلومات للوصـــول إىل اإلســـتخدام األمثل للموارد  جديد نسـ

ة من جهة ولضـــمان توفري خدمة حكومية متميزة جلمهور املواطنني والشـــركات واملســـتثمرين احملليني احلكومي
 واإلجانب معاً من جهة أخرى.

ل ومات ذات القيمة احلقيقية يف االســــــتخدام الفعلي عرب وســــــائ ويف خالصــــــة القول فإن البيانت واملعل
اليت يتم اختـاذهـا من قـبل اإلدارة واملعلومـات اليت يتم التواصــــــــــــــل االلكرتوين املختلفـة أو املوقعي يف القرارات 

تصــــــنيفها وتنظيمها بشــــــكل يســــــمح ابســــــتخدامها األمثل واإلســــــتفادة الفعلية احلقيقية، واليت يتم إعدادها 
ــبح  ــكـــل أكثر نفعـــًا للفرد لتصــــــــــــ هي اليت يطلق عليهـــا ابإلدارة  -جهـــة تلقي البيـــان أو املعلومـــة-يف شــــــــــــ
 .(31)اإللكرتونية

ولإلدارة االلكرتونية ركائز تســـــــتند عليها، فهي من جهة جتميع لكافة االنشـــــــطة واملعلومات واخلدمات 
النرتنت يف نشاط مياثل جممعات التبادلية والتفاعلية يف موضع واحد هو موقع احلكومة الرمسي على شبكة ا

  24أايم خالل  7ة أخرى هي حتقيق حلـاـلة اإلتصــــــــــــــال اـلدائم ابجلمهور، أي: اـلدوائر احلكومـية، ومن جهـ 
 

عيد مطر الصريدي، إدارة اجلودة الشاملة يف الشرطة ابستخدام التقنيات احلديثة، رسالة دكتوراة، كلية الدراسات العليا، س -26
 .39، ص 2004مجهورية مصر العربية،  أكادميية الشرطة،

27- Zhiyuan Fang, e- Government in digital era: concept, practice and development, search in the 
international, Journal of the internet and management, Vol.1, no2,thailand, Bangkok,2002, p.3. 

، خاص، اجلزء 14جملة املنصور، العدد مقال يف د.سحر قدوري، اإلدارة األلكرتونية وامكانياهتا يف حتقيق اجلودة الشاملة،  -28
 .158-157، ص2010ول، كلية املنصور اجلامعة، العراق، األ

 .416، ص 2005د.ماجد راغب احللو، علم اإلدارة العامة، الطبعة األوىل، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  -29
 .97، ص2006د.هدى حممد عبد العال، التطوير اإلداري واحلكومة اإللكرتونية، الطبعة األوىل، دار الفكر العريب، القاهرة،    -30
 .57، ص 2004ات الختاذ القرارات اإلدارية، املكتب العريب احلديث، مصر، امساعيل حممد السيد، نظم املعلوم -31
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يوم يف السنة مع القدرة على اإليفاء بكافة االحتياجات االستعالماتية واخلدمية   365ساعة دون انقطاع و
ذاهتا  ة وفاعلية الربط واإلداء واإلجناز بني الدوائر احلكوميةجلمهور املواطنني، ومن جهة اثلثة حتقيق ســــــــــــرع

فعلي الدائم بني اإلدارات املختلفة واإلدارة ومجهور  ولكل واحد منها على حدة من أجل حتقيق التواصـــل ال
، وكذلك حتقيق وفرة يف اإلنفاق يف كافة العناصر)ضغط النفقات العامة( وحتقيق عوائد أفضل (32)املواطنني

 ألنشطة احلكومية ذات احملتوى والنشاط التجاري.من ا
ــه ن من وجهوالباحثا ــادي وثقايف متارســ ة نظرمها أنَّ اإلدارة االلكرتونية هي كل نشــــاط اجتماعي واقتصــ

جهات إدارية متنفذة يف الدولة مقرتنً ابســـــتخدام كافة الوســـــائل العلمية والتقنية والتكنولوجية احلديثة كافة 
خلدمة األفضـل للمنتفعني كافة، من أجل تبسـيط تسـيري شـؤوهنا اليومية وسـعياً وراء تقدمي اذات النفع العام؛ 

 م كافة املوارد املادية والبشرية يف الشأن ذي العالقة.ويف سبيل حتقيق ذلك تستخد
 املبحث الثاني: خصائص اإلدارة االلكرتونية

وصــــفاهتا، أي: كل ما تتميز به عن غريها يف نطاق إن خصــــائص اإلدارة االلكرتونية هي بيان ملميزاهتا  
 يفي الذي تؤديه وطبيعة اخلدمات اليت تقدمها.طبيعة النشاط الوظ 

ــري إىل  ــاطات اليت تشـــ ــكال االعمال والنشـــ ــكاًل من أشـــ ــائص اإلدارة االلكرتونية أهنا متثل شـــ ومن خصـــ
ملواطنني ومؤسسات األعمال ابخلدمات العمليات التكنولوجية واهلياكل الرقمية اليت تتفق مع إمداد مجهور ا

ــرورية، ولذا فإهنا أصـــبحت ضـــ  ــة اإلدارية والالضـ ــسـ ــل بني املؤسـ ــبيل التواصـ فرد  رورة ملحة ال غىن عنها يف سـ
ــني أوجه اإلدارة  ــيط وحتســـــــــ وبني احلكومة من أجل القيام ابألعمال الداخلية املوكولة إليها ويف نطاق تبســـــــــ

 .(33)وتعميق مبدأ الدميقراطية يف الدولة
يصـــــــــال اخلدمة العامة إىل املواطنني واإلدارة االلكرتونية بعد ذلك هي نشـــــــــاط اقتصـــــــــادي يتوىل مهام إ

املباشـــر بطريقة الكرتونية ومتكاملة وفاعلة، يضـــغط عاملي الوقت والزمان  ومؤســـســـات األعمال على اخلط
ــاهم يف تكوي ــعر هبا املنتفعون، كما يسـ ــيف قيمة حقيقية للناتج القومي يشـ ن عالقات تفاعلية منتظمة ويضـ

فراداً أبشــخاصــهم أو كمؤســســات بنشــاطهم التجاري والصــناعي شــكلية وموضــوعية وإجرائية مع املواطنني أ
ـــياهتم واخلـدمي، و  ذـلك من خالل تزوـيدهم خبـدمـات غري منطـية )غري تقلـيدـية( تتـناســــــــــــــب مع خصــــــــــــــوصــــــــــــ

 .(34)م اليومية أو الشهرية أو السنويةوحاجاهتم وتطلعاهتم احلقيقية من وراء تقدمي اخلدمة وحسب مدخوالهت
ــتثمار حكومي يف ــر  جمال تكنولوجيا املعلومات كما إهنا اســـــ ــعى إىل حتقيق عائد مادي غري مباشـــــ يســـــ

التحصـيل وإمنا التحصـيل يتم عن طريق التكنولوجيا واملعدات ذات العالقة، وذلك كله يدر ابملصـلحة على  
د، مع ضـــــــــــــرورة مالحظة أن كل ما يتم انفاقه على تكنولوجيا الدولة واحلكومة يف األجل املتوســـــــــــــط والبعي

 
، أبو السعود ابراهيم، احلكومة االلكرتونية وتكنولوجيا املعلومات، مقال يف جملة 10-9محاد خمتار، مرجع سابق، ص -32

، 115لبيئة، القاهرة، مجهورية مصر العربية، العدد يمي للدراسات اإلعالمية للسكان والتنمية واالدراسات اإلعالمية، املركز العريب اإلقل
 .173-172، ص 2004ابريل، يونيو، 

احلكومة االلكرتونية من صياغة اسرتاتيجيات إىل تطبيق خطط عمل، نشرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية يف  -33
 .3، ص 2007، 54العدد غريب أسيا، األمم املتحدة، 

، 2007ة األعمال يف العراق، مركز املشروعات الدولية اخلاصة، غرفة التجارة األمريكية، واشنطن، آراء يف إصالح بيئ -34
 .19ص
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ــاريع وإعداده من كوا املعلومات  ــتثماره من مشـ ــة أو واالتصـــاالت من أموال وما يتم اسـ در بشـــرية متخصـــصـ
غري متخصصة مع مراعاة تدريبها إمنا هو يعود ابلنفع املادي على الدولة والعائد اإلجيايب السريع مع مراعاة 

دارة، ابالضــافة إىل أهنا برامج فع غري املنظورة املكتســبة من اســتعمال تكنولوجيا املعلومات يف اإلاعتبار املنا
ــة ابملقـارـنة مع كلفـة ونظم الكرتونـية مرـنة ومفتوحـة حتتو  ــاـفة وتكلفـة منخفضــــــــــــ ي تطبيقـات ذات قيمـة مضــــــــــــ

 .(35)املعامالت التقليدية
ا أن اإلدارة االلكرتونية هي إدارة دون ور  ــً ــر األوراق الكثرية ورزم  ويالحظ أيضـ ق، حيث إهنا اهنت عصـ

ابـعة اليومـية مـل اإلداري التقلـيدي وعوضــــــــــــــت عنهـا ابالرشــــــــــــــيف االلكرتوين وتطبيق املتـ الورق اهلـائـلة يف الع
اآلليــة، وهي إدارة بال مكــان العتمــادهــا على املؤمترات االلكرتونيــة والفيــد كونفرانس، كمــا إهنــا إدارة دون  

ــتمرة على مـدى زمن أو توقـيت حمـدد، إ ــاعـة يف  24ذ إن اخلـدمـة مســــــــــــ  أايم؛ من أجـل خلق آلـيات 7ســــــــــــ
عنصـري العمل املعريف وصـناعة  اتصـال ابآلخرين دون تنظيمات جامدة؛ ألهنا مؤسـسـات ذكية تعتمد على

 .(36)املعرفة يف آن واحد
ــتالم بني اجلهة اإلدارية واملنتفع دون إ ــال واإلســــ ا التفاعلية يف اإلرســــ ــً جراءات معقدة أو وما مييزها أيضــــ

فحســــــــــــب، والالمركزية يف اســــــــــــتغالل تكنولوجيا املعلومات بريوقراطية روتينية، حيث إهنا تتم عرب االنرتنت 
ا ابلضـــــرورة، أي: امكانية ابســـــتمرارية، د ون تعطل وال عوائق مادية شـــــكلية أو إجرائية، وهي متالزمة أيضـــــً

ن املشــــاركني غري مطالبني ابســــتخدام النظام يف اســــتقبال الرســــالة يف أي وقت كان للمســــتخدم واملنتفع؛ أل
قابلية للتحرك والتحويل يف آن واحد ونقل املعلومات من وســــــــيط إىل آخر ووجود  مجيعهم، هنفـســـــــ الوقت 

 .(37)دون وجود مشاكل تقنية أو تطبيقية إال يف بعض األحيان 
 املعوقات من كثريًا  والدقة، حيث إنَّ  والوضــــــــوح الســــــــرعةومن أهم خصــــــــائص اإلدارة االلكرتونية هي 

 ماضــًيا وتصــبح  تتالشــى أن  البريوقراطية ميكن حواجز على لســنوات وبقيت ترســخت اليت والعقبات اإلدارية
 املعامالت زإجنا الورقية أعماهلا وفوظر  تعطل قوانينها اليت اإللكرتونية اإلدارة أســـــــــلوب إىل التحول بفعل
 فحسـب، جنازهاإل ليس طويل، وقت إجنازها إىل حيتاج اليت األوراق تلك جتد لن اإللكرتونية اإلدارة ظل ففي
ــخهاا  أيضًـــ  بل ــخة من أكثر نسـ ــتلزم إذا نسـ ــاهلا األمر، اسـ ــتبت اليت اجلهة إىل وحفظها وإرسـ  ث  أمرها، يف سـ

 يف جديد من النشـــــــاط بدء ورمبا ما، خطأ حال وقوع يف ومرات مرات ذلك تكرار وإمكان  عودهتا انتظار
 أن حالة   عن الفضً  ،%100 بنسبةواحلذر مستحيل  منه   واالحرتازد  وار  أمر وهو األوراق، تلك ضياع حال

 وجودها يضــــــر قد ممن بتوصــــــية ختتفي قد اليت املهمة األوراق حال يف فاعل بفعل اخلطأ متعمد هذا يكون 
 البشـــرية اجملتمعات عاشـــتها واقع ومعانة هي ما بقدر اخليال نســـج  من ليســـت أمور كلها وهذه م،مبصـــاحله

 وهي الواقع، هذا من شـــــــــــيء عن تبديل ةعاجز  دائًما تقف كانت اليت التقليدية اإلدارات ظل يف طوًيال
 

غالب ايسني، اإلدارة االلكرتونية وآفاق تطبيقاهتا العربية، معهد اإلدارة العامة، مركز البحوث، الرايض، اململكة  د.سعد -35
 .193ه، ص 1426بية السعودية، العر 

ز د.حازم حسين، اإلدارة االلكرتونية، سلسلة منتدى السياسات العامة، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، مرك  36-
 .2003دراسات واستشارات اإلدارة العامة، شبكة املعلومات، العدد الرابع عشر، يناير، 

دام تكنولوجيا املعلومات وأتثريها على وظائف املؤسسة، دراسة حالة مبؤسسة اتصاالت درب وردة، قمودة وهيبة، استخ  -37
علوم التسيري، ختصص إدارة أعمال، جامعة قاصدي مرابح اجلزائر، وحدة ورقلة، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ليسانس يف  

 .17، ص 2013-2012م التسيري، ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، قسم علو 



  

 أثر تكنولوجيا املعلومات على نظم احلكم واإلدارة  

217 

 معلوماهتا على التامة اإلدارة اإللكرتونية ســـــيطرة ظل يف كلًيا منها االحرتاز اإلمكان  يف أصـــــبح  مشـــــكالت
 .اواستقباهل وإرساهلا الفائقة املعامالت إجناز سرعة ضمان  وأيًضا ومعامالهتا،
ــه جيــد اإللكرتونيــة لإلدارة املراجع هــذ وأنَّ   أمــام وليس متعــددة إلكرتونيــة وخيــارات ائمو ق أمــام نفســـــــــــــ

 عن جييب حملهم، احلاســـــوب وحيل كبري، بشـــــكل اإلدارة منســـــويب من األفراد يتقلص عدد حيث موظفني،
ــئلة ا املراجع أســـــــ ــً ــر معاملته منه يتلقى وأيضـــــــ  اإلدارة ملراجع يتيحها اليت واألوامر اخليارات قائمة عرب بيســـــــ

 اإللكرتونية.
معامالهتا،  إدارة يف اليدوي وجهدهم موظفيها من األفراد ممارســــــــــات على اإللكرتونية اإلدارة تقوم الو 
ويف هذا توفري للوقت  معينة، برامج  حســـــــــب دوائرها يف هبا حتتفظ اليت املعلومات إدارة على تقوم ما بقدر

 وأزرارها شــــــــاشــــــــاهتا عرب معامالته إجناز للمراجع يتيح  ما تلك الربامج  ضــــــــمن منواجلهد البشــــــــري مًعا، و 
 بعضــــها فوق وتكديســــها هبا االحتفاظ وليس امللفات إبدارة هتتم ابلتعليمية كما أشــــبه بدرجة له وتبســــيطها

 تضــمن بل والبيانت، ابملعلومات حتتفظ ال اإللكرتونية اإلدارة أن  هذا وال يعين، اإلدارة أرشــيف أرفف على
 هبا حتتفظ معلومات إىل تتحول اإللكرتونية رةاإلدا ظل يف امللفات لكن تلكو  األمينة، احلفظ وســــــــائل هلا

ــبكتها على اإلدارة ــتدعاؤها يتم اإللكرتونية، حيث شـ ــاحب يقوم حني اسـ  معاملة بطلب املعلومات تلك صـ
ــها  املعاملة تلك منحه على يوافق الربنمج  عليها وبناء ما، ا ،أو يرفضــــــــ ــً  عن املعلومات تلكتّكون  وأيضــــــــ

 حني اإلدارة تفيد معرفية مرجعية اجملتمع داخل احلياة تفاصــــــيل من ريثك واألبنية واملشــــــروعات األشــــــخاص
 اســــتغالل ووســــائل ممارســــات كلها وهذه ما، شــــيء عن بيانت أو ما إحصــــاء طلب يف حال إليها الرجوع

 اإلدارة تلك عمل طبيعة حســــــــب ألخرى إدارة من ختتلف اإللكرتونية اإلدارة اليت متلكها املعلومات لتلك
، يف ضــــــوء معاجلتها لكافة املشــــــاكل اليومية واطالعها على شــــــؤون األفراد واهليئات أكثر به وطةنامل واملهمة

 من غريها يف الدولة.
 الســــــــــــريعة االســــــــــــتجابة إمكانهتا وبفعل التقنية بفعل ميكنها مرنة إدارة بعد ذلك اإللكرتونية اإلدارةو 

 يعني وهو األمر الذي االتصـال، وصـعوبة ن واملكا الزمان  حدود بذلك وتتجاوز معها، لألحداث والتجاوب
، التقليدية اإلدارات ظل يف العوائق تلك بفعل أبًدا متاحة تكن مل اليت اخلدمات كثري من تقدمي  على اإلدارة
 وســــع يف اليت الرقمية والكامريات عرب الشــــاشــــات املختلفة عملها مواقع تتابع أن  إبمكاهنا أصــــبح  أنه حيث
 معها يتعامل اليت وأجهزهتا منافذها على مواقعها اإلدارية، من بقعة كل على تســلِّطها أن  اإللكرتونية اإلدارة

 هبا وتتابع أنشـــــــطتها، هبا تقيِّم اليت الصـــــــادقة األداة املضـــــــمونة تلك اإلدارة لدى يصـــــــبح  وهكذا اجلمهور،
 .التقليدية اإلدارات يف راداألف يرفعها اليت والتقارير املتابعة ابملذكرات أسلوب عن بعيًدا ابطمئنان، مواقعها

ــرية اإللكرتونية اإلدارة خصـــــائصأهم  منوال ينفك القول عن ذكر أن  ــوصـــــية الســـ  للمعلومات واخلصـــ
 إال إاتحتها وعدم املهمة، والبيانت املعلومات حجب من متكِّنها من برامج  اإلدارة تلك متلكه مبا املهمة
ــفافية الوضــــوح من الرغم فعلى املعلومات، تلك إىل للنفاذ املرور ميلكون كلمة الذين الصــــالحية لذوي  والشــ
وهلا  املعلومات أنواع خمتلف على احلال بطبيعة  ينطبق ال هذا أن  إال اإلدارات اإللكرتونية هبما تتمتع اللذين
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 وملفاهتا أســـــــرارها إىل الوصـــــــول جيعل االخرتاق، مما منع أنظمة ولديها والســـــــرية، اإلخفاء على قدرة فائقة 
 .(38)الصعوبة ابلغ أمرًا بةاحملجو 

تتمثل (39)خصائص اإلدارة االلكرتونية حسب وجهة نظر بعض الباحثني  ويف اخلالصة يتضح لنا أن أن 
عدم وجود عالقة مباشـــــــرة بني طريف العملية، عدم وجود واثئق ورقية ولكن واثئق الكرتونية مما  -يف اآليت:

ــاالت  وا، كافه  يعين امكانية تنفيذ املعامالت الكرتونياً  ــتخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات واالتصــــــــــ الســــــــــ
كون هي الوســــيلة األســــاســــية يف التعامل وليس الوســــائل اإلدارية التقليدية، التحول من جمموعة اثبتة من لت

ــتمرار، والتحول من حــالــة  املبــادئ اإلداريــة اجلــامــدة إىل جمموعــة من املفــاهيم اإلداريــة املرنــة واملتغرية ابســــــــــــ
ا التحول من  الظروف واحملددات احمللية واإلقليمية إىل العوملة وااالحنصـــــــــار يف ملزج بينها وبني احمللية، وأيضـــــــــً

نظم اإلنتاج القائمة على العمليات اليدوية واملســتقلة عن بعضــها البعض إىل العمليات اإللكرتونية الرقمية، 
ــة   ــوق ومفاهيم إدارة األعمال اخلاصـــــ على املنظمات والدوائر احلكومية وكذا التحول من تطبيق آليات الســـــ

 ومؤسسات القطاع اخلاص.
والباحثان من جانبهما يؤيدان أنَّ اإلدارة االلكرتونية هي نشــاط اقتصــادي واجتماعي وســياســي متعلق 
ــور  ــورة معلومات تكنولوجية وصـــــــ ــاطاهتا اليومية من وجهة نظر اإلدارة يف صـــــــ ــيري أعمال الدولة ونشـــــــ بتســـــــ

ـــية املوفـيديوهـات توجيهـية ابللغـ  تبـناة كلغـة اثنـية، وهي إجراء ات الرمسـية لـلدوـلة وابللغـة اإلجنليزـية أو الفرنســــــــــــ
مادي وموضوعي لعمليات اإلدارة املختلفة يهدف اىل حتقيق املنفعة العامة، وكذا فهي تلك الصورة املشرقة 

ع تلك ه تكون كل فرو إدارية شـــكلية أو موضـــوعية، من ورائعن كل نشـــاط متارســـه جهة ذو اختصـــاصـــات  
إىل خدمة الفرد واجملتمع يف ضـــــــــوء القوانني النافذة أقســـــــــامها يف شـــــــــكل منظومة متكاملة تســـــــــعى اجلهة و 

 واللوائح اإلدارية ذات العالقة.
الفصـــــل الثــالــث: أثر اإلدارة االلكترونيــة على نظــام الحكم والنظــام 

 واإلداري 

وعرجـا إىل حبـث اإلدارة االلكرتونـية بعـد أن حتـدث الـباحـثان عن كـل من نظم احلكم واإلدارة يف اـلدوـلة 
واخلصائص ولكن يف هذا الفصل األخري حيلالن أثر اإلدارة االلكرتونية على نظام احلكم   من حيث املفهوم

 العالمات اإلجيابية اليت يرتكها على هذين النظامني وقوة فاعليته عليهما. -والنظام اإلداري معاً، أي:
ـــية ـلدوـلة وحـاجتهـا الشــــــــــــــخي للحكوـمة من وجهـة نظر مواطين احـيث يرتبط تطوير التنظيم الوظيف صــــــــــــ

لتطوير وتفعيل تطبيقاهتا اإلدارية التنظيمية، وصواًل لغاية رفع كفاءة وفاعلية أجهزهتا من جهة وإداء مهامها 
بكفاءة واقتدار أكثر، حيث إن احلكومة تواجه مشـــكلة اإلصـــالح اإلداري بصـــفة مســـتمرة وهي ترغب يف 

 
األول د.العوض أمحد حممد احلسن، اإلدارة االلكرتونية، املفاهيم، السمات، العناصر، دراسة واثئقية مقدمة إىل املؤمتر العاملي    -38

 15م، ص2010لإلدارة االلكرتونية، تواصل خالق مع طفرة االتصال واملعلومات يف عاملنا املعاصر، اجلماهريية العظمي، طرابلس، 
 ومابعدها.
اإللكرتونية، املعهد العريب إلمناء املدن، ندوة احلكومة االلكرتونية،   سامي حممد صادق، دراسة العائد والتكلفة ملشاريع احلكومة  -39

الطبعة علي السلمي، إدارة املوارد البشرية واالسرتاتيجية،  ،14-13، ص2003مايو  12-10الواقع والتحدايت، مسقط، ديب، 
 .35، ص 2001دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، وىل، األ
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ت وخمتلف نظم احلكم إىل إعادة العمل اإلداري، وهو ما يعكس ابلضـــــــــرورة ســـــــــعي احلكوما زايدة انتاجية
 ابتكار نفسها من أجل إداء مهامها بفاعلية أكثر عرب اإلدارة االلكرتونية.

ا أصـــــبحت نتاجاً لثورة املعلومات واالتصـــــاالت احلديثة ومثااًل لالجتاه اجلديد  ــً واإلدارة االلكرتونية أيضـــ
تأثريات هو التغيريات اليت تطرأ على املعاصـــــــــــــرة، وهو ما تؤكده معظم الدراســـــــــــــات، ومن هذه اليف اإلدارة 

ا حينما يكون إدخال تطبيقات اإلدارة  ــً ــوصـــــــــ ــة اإلدارية من خالل حتفيزها للنمو خصـــــــــ ــســـــــــ انتاجية املؤســـــــــ
يتحدد من  االلكرتونية مصـــاحًبا بتغيريات تنظيمية وإدارية حقيقية ال شـــكلية وال رقمية فقط، وذلك عندما

ــتوى االنتــــاجيــــة وحتســــــــــــــني النمو  وإعــــادة توزيع أفراد اإلدارة والتنظيم الوظيفي هلــــا وفق خالل رفع مســــــــــــ
 .(40)اسرتاتيجيات جديدة وهياكل عمل جديدة

ا   فاملتعاملني مع اإلدارة يشــــــكون طول اإلجراءات وعدم بســــــاطة التنظيم اإلداري وعمال اإلدارة أيضــــــً
خري وجـه وأســــــــــــــرع  من الـناحـية امـلادـية والفنـية لكي يؤدوا أعمـاهلم علىيطـالبون بتحســــــــــــــني ظروف عملهم 

وقت، ويف احملصلة هو وجوب متكني اإلدارة من الوصول إىل غاايهتا الوظيفية وأهدافها عن طريق استخدام 
 .(41)التكنولوجيا املعلوماتية

ــاليب تغيري العمل اإلداري املتمثلة يف تطوير التنظيمات اإل دارية الداخلية املختلفة؛ ومن ث كانت أســـــــــــ
يريات البيئة اخلارجية لتهيئة الظروف املواتية للنجاح، وهو ما ســــــينعكس بشــــــكل م مع تغءَ من أجل أن تتال

مباشــــــــر على اإلداء وفق أســــــــس التناســــــــق والتوازن املطلوبني بني املتغريات وســــــــلوك األفراد والعالقات بني 
ث التطور الســريع يف أنظمة وشــبكات األتصــال مســاحة مجاعات العمل وأســاليب ونظم اإلداء، ولقد أحد

يضة لتطوير األنظمة اإلدارية واملالية يف املؤسسات اإلدارية، األمر الذي ساعد على االنطالق إىل خارج عر 
واملنافع إىل مجهور املواطنني واملؤسـسـات ذات النفع العام  كافهاحلدود اإلدارية للعاصـمة وإيصـال اخلدمات  

 .(42)رايف يف وقت قياسي وعلى مدار الساعةيف املدن واأل
اإلجياز عن أثر تكنولوجيا املعلومات على نظام احلكم واإلدارة نشـــــرح اآلاثر على كل منهما  وبعد هذا

 يف مبحثني على النحو االيت:
 املبحث األول: األثر التكنولوجي على النشاط الحكومي ومجاالته

على أنظمة احلكم واهليئات الســــــــياســــــــية العليا يف الدولة، وهو   االً فع اً تكنولوجي اً ال ينكر أن هناك أتثري 
الواضـــــــــــح من خالل الدور الذي تلعبه املعلوماتية والربامج املتخصـــــــــــصـــــــــــة يف تطوير فعاليات النشـــــــــــاطات 
السياسية وأنظمة احلكم واإلدارة العليا يف الدولة ومدها بكل جديد ومتطور، ذو أمهية يف جمال تسيري أمور 

ا وأعماهلا بشــــــــكل مســــــــتمر، وأصــــــــبح إدخال تكنولوجيا املعلومات يف كل الفعاليات احلكومية لعليالدولة ا
 هدف العديد من الدول اليت تسعى للتطور والرقي.

حيث إن الربجميات ونظم املعلومات والتكنولوجيا الرقمية فائقة الســــرعة واملســــتمرة يف التطور عرب الزمن 
وطريقة فاعلة لتنفيذ أعماهلا ولتعزيز دورها اإلجيايب واحليوي يف  كومةهي ابلفعل وســــــــــــيلة لتحديث بنية احل
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 25:  العدد

حتقيق التنمية االجتماعية والثقافية واالقتصــــــــادية على وجه العموم، وذلك من خالل وجود الكفاءة العالية  
 بكل  ، وأدى ظهور األجهزة التقنية احلديثة(43)يف جتهيز وتوزيع اخلدمة العامة يف ضـوء احتياجات املسـتفيد

ــدارة احلقيقية  ــوء اعتقاد أبن الصـــــ ــمياهتا وحمتوايهتا إىل إحداث ثورة حقيقية يف املعلومات أدى إىل نشـــــ مســـــ
 .(44)للدول والقيادة هي ستكون نصيب اجملتمع املعلومايت وليس اجملتمعات الصناعية

يثة احلدإىل تدعيم أجهزهتا اإلدارية بوســــــــائل االتصــــــــال   هاكلومن أجل حتقيق هذا تســــــــعى احلكومات  
ــكلي من اإلدارة التقليدية إىل العمل االلكرتوين احلديث بقصــــد تســــهيل احلصــــول  واالنتقال الفعلي ال الشــ
على املعلومات والبيانت وإدخاهلا يف أجهزة احلاســــب اآليل وختزينها، ومن ث االســــتفادة منها يف عمليات 

ءة عالية وتكلفة منخفضـة، ومعىن هذا بكفااختاذ القرار وإجناز األعمال بسـرعة وتقدمي اخلدمات للجمهور 
إحداث حتويل يف كل اإلجراءات احلكومية يتمثل يف توفري اخلدمات احلكومية للعامة من الشـــــعب بصـــــورة 
أســــــــــــــرع وكلفـة أقـل من خالل تنظيم اإلدارة الـداخليـة ودمج وتكـامـل قواعـد معلومـات اهليئـات احلكوميـة، 

 .(45)قة جديدة بني املواطنني والدولة يف إدارة شؤون البالدد عالوتطوير نظم احلكم والشؤون العامة واجيا
وميكن للحكوـمة يف هـذا اجملـال أن تغري إدراك منظور أفرادهـا فيمـا يتعلق بســــــــــــــوء اخلـدـمة الـعاـمة املـقدـمة 
ا أن تعيد الثقة يف اجلمهور من خالل  واملعانة اليت يالقوهنا يف ســــــبيل احلصــــــول عليها وابســــــتطاعتها أيضــــــً

اســات جديدة موجهة هلم تشــعرهم بتلبية احتياجاهتم ومتطلباهتم، األمر الذي يســاهم يف تســهيل ج ســيانتها 
املعيشة وإزالة األعباء احلياتية اليومية، من خالل توفري اخلدمات االلكرتونية بطرق عديدة وخمتلفة واساليب 

 .(46)متنوعة دون أتخري أو انقطاع
والوصول املتساوي لتحقيق األهداف والشفافية هي األسس  نني حيث إن املشاركة بني احلكومة واملواط 

لبناء برنمج حكومي الكرتوين فعال، وعلى الرغم من أن تكنولوجيا املعلومات واالتصـــــاالت ســـــتكون هي  
ــيحدد   ــتقبل القريب ســـ ــل، ويف املســـ ــيكون هو املوصـــ حمرك احلكومة اإللكرتونية ولكن املواطن اإللكرتوين ســـ

ــتزود تكنوجليـا املعلومـات فـاق املواطنون كيفيـة إن ــهـا يف معظم احلكومـات، وســــــــــــ ــيصــــــــــــ املوارد وكيفيـة ختصــــــــــــ
واالتصــــــاالت للحكومات إمكانية أن تصــــــبح أكثر مســــــؤولية جتاه مواطنيها، األمر الذي جيعل الدميقراطية  

 .(47)االلكرتونية واملشاركة االلكرتونية واقًعا وحقيقة
ســــــــــــــرتاتيجيـة للحكومـة، مبعىن وجود وجهـة نظر ة االالرؤيـ ومـا تقـدم ذكره ينبغي أن يوضــــــــــــــع يف إطـار 

ــحة وجلية لتحقيق أهداف وأغراض تســـعى إىل حتقيقها احلكومة، قابلة للتحقيق يف املدى  ــرتاتيجية واضـ اسـ
، وهو األمر الذي يتطلب إرادة ســـــــياســـــــية قوية من طرف احلكومة (48)الزمين القصـــــــري واملتوســـــــط والطويل

وإدخـال تغيريات جوهرـية على العمـل اإلداري،  كـاـفهاإلدارـية العلـيا   ـياكـلعم اهلالـقائمـة يف اـلدوـلة من أجـل د
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من خالل االلتزام ابجلهود الراميــة للتحول من التقليــديــة اىل العــامليــة الكونيــة ومن البريوقراطيــة املعقــدة إىل 
ز على لرتكيرة واالســـــــــالســـــــــة وســـــــــرعة اإلجراءات املعروفة يف ظل تكنولوجيا املعلومات والنظم الرقمية املتطو 

 .(49)ترابط نظم اخلدمات والقدرات الفنية الفاعلة يف الدولة
والباحثان يف هذا الشــأن يعتقدان أن التقدم التكنولوجي الذي يصــب يف حتقيق املصــلحة العليا للدولة 
واجملتمع وتتخذه ســــياســــة الســــلطة احلكومية القائمة وســــيلة إلداء أعماهلا بشــــكل اســــرع وتكلفة منخفضــــة 

ــتفادة من التكنولوجيا يف هذا اإلطار، كما إن أتثر   غريه  ثر منأك ــاس يف حتديد امهية االســـ هو املعيار األســـ
نظـام احلكم ابلتكنولوجـيا إمنـا هو عقـيدة تغيري ال فقط رغـبة تغيري من التقلـيدـية إىل املعلوـماتـية والتكنولوجـيا؛  

 داة اهلدم أيًضا إذا أسيء استخدامها.وهي اامها  ألن التكنولوجيا هي أداة التغيري املتميز إذا ُأحسن استخد
التأثري التكنولوجي احلقيقي هو يف الدول املتقدمة واجملتمعات العصــــــــــــــرية ونظام الالمركزية اإلدارية وهو 
ــة حديثًا، حيث إن التكنولوجيا نظام متطور وعصـــــري البد أن  أمل يراود الدول النامية واجملتمعات الناهضـــ

ة متطورة وفاعلة ورغبة حقيقية يف االنتقال من اجملتمع اليدوي التقليدي اتيجياســـــــــرت  يكون تبنيه وفق خطط
 إىل اجملتمع املعلومايت العصــري برغبة حقيقية وفق اســتخدام اإلمكانيات البشــرية واملالية واللوجســتية وغريها

 .كافة
ظام السياسي،  النرار يفوأما جماالت دخول التأثري يف النشاط احلكومي فعلى رأسها أييت حتقيق االستق

حيث إنه وفًقا ملا يقدم من خدمات ومنافع مرفقية إىل مجهور املواطنني واملؤســــــــســــــــات املنتفعة منها يؤدي 
ــياســــــــــي القائم وقدرته  ــاكلهم بطريقة  –من ث –ذلك إىل زايدة ثقة املواطنني يف النظام الســــــــ على حل مشــــــــ

وماهتم وقبوهلم الســتمرارها يف احلكم عن حكطنني صــحيحة والوفاء بكل ما يطلبون ويســاهم يف رضــاء املوا
 وحتقيق الشفافية السياسية املطلوبة ضد الفساد احلكومي.

ــياســــي وإداري مطلوب من أجل تلبية  وبعد ذلك أتيت التحوالت الدميقراطية متمثلة يف كل إصــــالح ســ
ــان احمللـية واإلقليمـية والعـاملـية؛ من أجـل مواكـبة اجمل يل وتطلعـاـته يف اـلدو  تمعمطـاـلب مجعـيات حقوق اإلنســــــــــــ

حتقيق الدميقراطية وتفعيل حقوق اإلنســــــان، حيث تظهر أمهية تكنولوجيا املعلومات واإلتصــــــاالت يف إدارة 
احلوار بني اإلدارة واملتعاملني معها، ومن ث ترى احلكومة أن قرارهتا قد مت ترشـــــــيدها بواســـــــطة هؤالء األفراد 

ــيــد األوليــات اإلج  نــاحيــةمن النــاحيــة املوضــــــــــــــوعيــة وليس فقط من ال رائيــة العــاديــة، وهــذا ميتــد إىل ترشــــــــــــ
واالختبارات األسـاسـية من خالل حتقيق الدميقراطية يف املشـاركة مبفهومها الواسـع، وذلك عن طريق إطالع 

ن و املواطنني على املشـاكل العامة وإجراء االقرتاع وإحصـاء األصـوات بسـرعة ودقة فائقتني، ويسـتطيع املواطن
 ات العامة واإلطالع على جدول أعماهلا وحماضر جلساهتا.جتماع االالدخول إىل

واتصــــــــــــــااًل هبذا اجملال فإن إجراء االنتخاابت بواســــــــــــــطة احلاســــــــــــــبات اآللية يف إعداد النظام اإلنتخايب 
واجلـداول االنتخـابيـة وإصـــــــــــــــدار البطـاقـات املمغنطـة هلو خري دليـل على األثر الكبري لتكنولوجيـا املعلومـات 

ــتخــدم يف توفري البيــانت واملعلومــات  كم يفم احلعلى نظــا الــدولــة، فعمليــة االنتخــاب ذاهتــا ميكن أن تســــــــــــ
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 25:  العدد

ويف إجراء عملية التصويت بكل حيدة ونزاهة، وهو األمر الذي يساعد   كافهالدقيقة عن الدوائر االنتخابية   
 .(50)يف حتقيق االختيار الفعلي هليئة الناخبني وفق نتيجة االستفتاء أو االنتخاب

يف ضـــوء هذا التحليل بعض اإلدارات احلكومية زايدة املشـــاركة الشـــعبية يف االجتماعات العامة   اولوحت
ــال بريد  ــتطيع املواطنون ارســـــــ وذلك بعرض جدول أعماهلا على االنرتنت، ويف إدارات حكومية أخرى يســـــــ

تم نقل قرى يعض الالكرتوين إىل أعضــــــــــائها أثناء اجتماعهم وتوجيه اســــــــــئلة ومالحظات إليهم، وحىت يف ب
اجتماعات اجمللس البلدي عرب االنرتنت بطريقة حية ومســـــــــــموعة ومرئية ويســـــــــــتطيع املواطنون الدخول إىل 
هذه االجتماعات من خالل اجهزهتم اخلاصــة ليقدموا اســئلتهم ابلربيد االلكرتوين، كما وتســمح حكومات 

ــا ــة ملشــــــــــــ اعـات الـعاـمة وهم يف مـنازهلم، الجتمـ هـدة احملـية للجمهور ابـلدخول إىل قنواهتم التلفزيونـية اخلـاصــــــــــــ
ا فتح جمـال العمـل للقـاءات بني املواطنني من أجـل توفري الفرص لألشــــــــــــــخـاص اـلذين ـلديهم اآلراء  وأيضــــــــــــــً

 .(51)واالهتمامات السياسية، كما هو احلال يف اململكة املتحدة والوالايت املتحدة األمريكية هانفس
عليا   ئف احلكومة املختلفة وأعماهلا كمؤســــــــســــــــة إدارةوأيضــــــــاً اســــــــتخدام تكنولوجيا املعلومات يف وظا

متكاملة، ومثل هذا التطبيقات احلاســــوبية املتقدمة اليت توفر املعلومات الدقيقة والســــريعة يف الزمان واملكان 
ية على احلاســــــــبات اآللية وتزود املناســــــــبني الســــــــتخدامهما يف أنظمة دعم القرار احلكومي، تلك النظم املبن

، واليت تســـــاعد (52)ندما يتطلب املوقف ذلكعلومات موجهة لعملية اختاذ القرار البشـــــري عمســـــتخدميها مب
 مستخدميها على اختاذ القرارات املناسبة عن طريق كل من اإلنسان واآللة.

وزايدة الكفاءة والشــــــــــــفافية يف وكذلك فإن حتديث النظام املايل للدولة معناه تطوير اإلداء الوظيفي هلا  
فعل فقد أتثر النظام املايل للدولة ابلتطور مة وتوفري وســــــــــائل متعددة للحصــــــــــول عليها، وابلاخلدمات املقد

ــرائب  ــرائب العامة والضـــــــ ــيل الضـــــــ ــل حالًيا وذلك يف كل من جماالت حتصـــــــ التكنولوجي واملعلومايت احلاصـــــــ
ــيلها آلياً دون  ــر البشــــريوالرســــوم اجلمركية وإمكانية حتصــ ــتعمال العنصــ قيق وإن حت، هذا (53)احلاجة إىل اســ

التنمية االقتصــــادية املنشــــودة من قبل احلكومة له عالقة مباشــــرة ابلشــــفافية، ذلك أن الدول اليت تتطلع إىل 
التطوير االقتصــادي هلا دافع قوي جتاه مشــروع اإلدارة االلكرتوين وخصــوصــاً جلذب االســتثمارات األجنبية 

 .(54)ألجانب على حد سواءا أمام املستثمرين احملليني واإلقليميني واوحتسني صورهت
ســرعة يف جمال حتصــيل الويف هذا اجملال فإن التكنولوجيا احلديثة تزود فرص جديدة وإمكانيات وجتلب 

ــرائــب عرب الطرق التكنولوجيــة املتقــدمــة وليس التقليــديــة وكــذلــك تقلــل من األخطــاء املرتبطــة بتوريــد  الضــــــــــــ
 ث فإن املعلومات املتحصـــــــلة وفق هذه الطريقةالعامة املتعلقة أبســـــــس حتصـــــــيل الضـــــــرائب، ومن   املعلومات

ــيابيتها  ــأهنا دعم اختاذ القرار يف اجملال املايل واحملاســــــيب؛ وذلك لســــــهولة توافرها وانســــ العلمية احلديثة من شــــ
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ــرائب من حيث مقدا ــيل الضــــــــ ــتخدام من أجل حتقيق إجنازات متقدمة يف جمال حتصــــــــ ــيل لالســــــــ ر التحصــــــــ
 .(55)ونوعيته

تكنولوجية ملشـــــــــكالت البريوقراطية اإلدارية ووســـــــــيلة لتحليل يس جمرد إجياد حلول وهذا كله يف معناه ل
املهام اإلدارية وحســـاهبا وإمنا هو مشـــروع حقيقي إلعادة هندســـة عمليات احلكومة بشـــكل جديد وخمتلف 

ا عن ســـابقه وإعادة التفكري بصـــورة جذرية أبدوار ووظائف إد ارات ومؤســـســـات احلكومة برمتها، وهو أيضـــً
نســـــانية من ضـــــمن مشـــــروع طموح للتحديث والتنمية ادرة بوضـــــع برامج وخطط عمل هندســـــية إدارية وإمب

 .(56)والتطور
والباحثان يؤكدان أن جماالت أتثر نظم احلكم بتكنولوجيا املعلومات وأتثريه فيها إمنا يستند يف األساس 

ية واالجتماعية، وكذلك مدى على طبيعة ســـــلطة احلكم وجماالت تدخلها يف احلياة الســـــياســـــية واالقتصـــــاد
اإلدارية العليا والوظيفية السـامية، رغبة احلكومة يف االسـتفادة من تكنولوجيا املعلومات يف تطوير إمكانياهتا  

يضــاف إىل هذا طبيعة التكنولوجيا الســائدة يف البلد وخصــائصــها العامة وخصــوصــيتها يف االســتخدام من 
فادة مجهور املواطنني واملؤســــــــــــــســــــــــــــات من إليها واها املســــــــــــــندة  طالع بوظائفاال علىأجل متكني احلكومة 

 اخلدمات املقدمة بكل حرية وشفافية وعدالة.
 ملبحث الثاني: األثر التكنولوجي على النشاط اإلداري ومجاالتها

على النظام اإلداري، وهذا نشـــــــيء بطبيعة احلال من  اً كبري   اً الشـــــــك يف أن للتكنولوجيا املعلوماتية أتثري 
ــهـيل مزاوـلة هـذه التكنولوجـيا واملعلوـماتـية مع النظـام اإلداري وكوهنـ  تـفاعـل ـــية يف تســــــــــــ ا أحـد جزئـياـته الرئيســــــــــــ

 شاط اإلداري عرب ذلك النظام.الن
وهذا يعود يف رمته إىل ازدايد األعباء اإلدارية الشـــكلية منها واملوضـــوعية العملية واســـتمرار حركة العمل 

البيانت واملعلومات اليت ال يســتطيع العقل البشــري مهما كان أن  اليومي البشــري املضــين، املتضــمن تداول
ا الرغبة يف اســتبدال النظام اإلداري اليدوي ابلنظام اآليل املعلومايت يســتوعبها أو خيزهنا بدون أخطاء، وأي ضــً

عن طريق استعمال كل ما هو متاح من وسائل التقنية احلديثة من حواسيب وأجهزة اتصال متقدمة؛ سعًيا 
 .(57)وراء اجناز األعمال بسرعة وأبسلوب عصري حديث

تقدًما ملحوظاً يف جماالت عملها نتيجة الرتاكمات العلمية   -فكرًا وممارســــــــــة-وشــــــــــهدت اإلدارة فعاًل  
احلاصـــــــلة يف الســـــــنوات األخرية يف كل اجملاالت، ومنها اجملال اإلداري، وتعد اإلدارة على هذا النحو هدفًا 

ا بعد االنتقال من الوســـائل  متحركاً يصـــعب التنبؤ  التقليدية يف اإلدارة يف مراقبة مبســـتقره وحركته، خصـــوصـــً
الفرد وإدائه اىل األنتفاع من جوانب التكنولوجيا احلديثة وتطورها، األمر الذي ســـــــاهم يف خلق الفاعلية يف 

ظيم العمل اإلداري نشــاط اإلدارة وحتســني مســتوى العمليات اإلدارية ابســتعمال التقنيات احلديثة وإعادة تن
ــلة التقليل من عدد وأتهيل الكوادر البشـــــــرية وتدريب ها على اســـــــتعمال هذه التقنيات، ويف النتيجة املتحصـــــ

 
55- Information technology in support of the tax administration functions and taxpayer assistance, 

third regional training workshop on taxation, Translator Mariana Neild,Topic4, Brasilia, Brazil, 
December 3-5,2002, P.5. 
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األوراق املطلوبة الجناز املعامالت اإلدارية وتبســيط اإلجراءات اإلدارية وتدعيم الشــفافية والعمل يف وضــوح  
 .(58)اتم

ف الســـــــياســـــــية خمتلف الظرو يف الدولة برمته ومنظمته اإلدارة يف  وحقيقة أن أهم ما مييز النظام اإلداري
واالجتماعية واالقتصــادية احمليطة هبا هو مدى اســتيعاهبا تقنًيا واســتخدامها للتكنولوجيا املتطورة واســتغالهلا 

اإلدارة    أصــــــــــــبحتحيث االســــــــــــتغالل األمثل وفًقا الحتياجات اإلدارة واألهداف املطلوب منها حتقيقها، 
 يتطلع إليه وحلًما اإلدارية، دوائرهم يف التقنية تطبيقب ابدروا الذين أيدي يف فاعلة أداة رتونية ابلفعلااللك

 ومل يبلغوا أنشـــــــطتهم، بعض يف جزئًيا طبقوها أو اإللكرتونية، اإلدارة إىل ابالنتقال حيظوا مل الذين اإلداريون 
 .(59)الهتمامتع على اإللكرتونية اإلدارة اسم إلطالق الكافية الدرجة

ها املختلفة فتعتمد على جودة القرارات اليت تتخذها العملية اإلدارية بوظائذلك كله ألن كفاءة اإلدارة  
كالتنبؤ والتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتنفيذ وغريها هي ســــــــــــلســــــــــــلة من عمليات اختاذ قرار خيص 

زمن الكافية ابملواصــفات الكمية والنوعية والنشــاط اداري معني، يتوقف جناح صــدوره على توفر املعلومات  
ــارعت اىل تبنيه وتطويره يف ظل عصـــــــــر املعلوماتية، اليت   املناســـــــــب، وهو ما أدركته اجملتمعات املتقدمة وســـــــ
اصـــــــبح ابمكاهنا إحداث تغيريات جذرية يف وســـــــائل وأســـــــاليب جتميع وختزين ومعاجلة واســـــــرتجاع وتبادل 

 .(60)اإلداري اليومي ومزاولته املعلومات وغريها من أمور النشاط
يراين أن أتثري التكنولوجـيا على النظـام اإلداري واإلدارة إمنـا هو متوقف على رغـبة اإلدارة يف  والـباحـثان 

ــاطـاهتـا، ومن ث تطبيـقه على أرض الواقع وذـلك وفق اإلدارة  ــتعمـاـله يف نشــــــــــــ ولوج اجملـال التكنولوجي واســــــــــــ
يف الدولة من أجل ســــــــــت شــــــــــكلية لإلدارات العليا والدنيا مًعا  الالمركزية وإعطاء صــــــــــالحيات حقيقية ولي

إمكانية اســـــــــتخدام هذه التكنولوجيا على أرض الواقع، وابإلضـــــــــافة إىل ذلك مدى إمكانية إنفاق األموال 
ووجود الكوادر البشـــــرية املتخصـــــصـــــة من أجل القيام ابألعمال املوكولة هلا، وكذلك البد من الوقوف على 

لعالقات اإلدارية يف املنظومة اإلدارية ليتســـىن داري يف الدولة وتســـلســـله اهلرمي وحقيقة احقيقة النشـــاط اإل
 معرفة مدى امكانية االستفادة من تكنولوجيا املعلومات ونسبتها احلقيقية.

وأما جماالت أتثري املعلوماتية على النشــــــاط اإلداري فهي تتمثل يف اســــــتخدامها يف وظائف املؤســــــســــــة 
ى مســتوى املنظمة ككل من القمة إىل القاعدة إعداد اخلطط واالســرتاتيجيات اإلدارية علبرمتها من خالل 

ــســـــــــــــة ــيري االلكرتوين لوظائف املؤســـــــــــ وفق منهجية إدارية جديدة تقوم أواًل على   (61)وفًقا ملا يعرف ابلتســـــــــــ
ائف األساسية استيعاب ومن ث اثنًيا على االستخدام الواعي لتقنية املعلومات واالتصاالت يف ممارسة الوظ 

وملة والتغري املســـــــــــتمرين، واملتمثل يف التســـــــــــيري االلكرتوين للموارد البشـــــــــــرية لإلدارة يف منظمات عصـــــــــــر الع
وتوظيفها من أجل احلصــــــــول على نتائج أفضــــــــل يف أقصــــــــر فرتة زمنية ممكنة، وهو ما يتم من خالل إعادة 

ــة اإلدارة أو ما يطلق عليه اصـــطالحاً )اهلندرة( وفق طريقة جديدة للتفكري تكون مبثابة تغيري جذري  هندسـ
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ــية، اجلودة والتكلفة واخلدمة  ــينات جوهرية يف معايري اإلداء الرئيســــــــــ لتطوير اإلدارة؛ من أجل إدخال حتســــــــــ
 .(62)والسرعة معاً 

ــبـة اليت تكفـل حتقيق تقـدمي   ونظـام اإلدارة العـامـة االلكرتونيـة يهـدف إىل اختيـار طريقـة اإلدارة املنـاســــــــــــ
تكنولوجيا احلديثة، اليت ســــــتســــــاهم يف تغيري كفاءة وفاعلية من خالل اســــــتخدام وســــــائل الاخلدمات بكل  

اعتماداً على تلك الوســــــــــائل، فعلى    كافة  أدوات اإلدارة العامة من أجل أن تقوم ابلنشــــــــــاطات والفعاليات
عامة االلكرتونية ســـــــبيل املثال ابلنســـــــبة للمبادئ اليت حتكم ســـــــري املرفق العام حيث إنَّ أتثري نظام اإلدارة ال

ــل من حـيث على مـبدأ ســــــــــــــري املرفق ا لعـام ابنتظـام واطراد يتمـثل يف أتكـيد هـذا املـبدأ وتطويره حنو األفضــــــــــــ
واألماكن  هاكلسـهولة أداء الرسـوم الالزمة لالنتفاع خبدمة املرفق واسـتمرار أداء املرفق لنشـاطاته يف األوقات  

ــاط وفـعالـية متحقق فعاًل وواقـعاً اال يف حـاالت العطـلاليت يوجـد فيهـا، كـان تطبيق أحكـام هـذا املـبدأ   بنشــــــــــــ
 .(63)الفين املفاجيء

ا ســــــيســــــاهم يف تقليل خطورة اضــــــراب املوظفني ومن ث حتملهم يف حالة  نظام اإلدارة االلكرتونية أيضــــــً
طريق يبية، وميّكن املوظف من إداء واجباته جتاه اجلمهور عن اإلضـــــــــــراب املســـــــــــؤولية املدنية واجلنائية والتأد

لفعلي لوجود املوظف يف الظروف العـادـية، وذـلك ألن هـذا  الربـيد اإللكرتوين إلدارـته، والتقلـيل من التعرض ا
دون انقطاع من أجل إجناز كل املعامالت واملصـــاحل كافة  النظام يتعامل مع املنتفعني من املرفق يف األوقات  

ــتقـالـة اليت قـد يت لـه يف املرفق، وهـذا النظـام يف ظـل التكنولوجيـا املعلال ومـاتيـة ال يتـأثر حبـاالت تقـدمي االســــــــــــ
إىل إرابك يف عمــل املرفق العــام وتقــدميــه للخــدمــات وتقــل حــاالت وجود ظروف طــارئــة تؤثر على  تؤدي 

انت الالزمـة، وكـذلـك  املعـامالت بني األفراد واجلهـات اإلداريـة من حيـث احلصــــــــــــــول على اخلـدمـات والبيـ 
ري أو األشــــــــخاص أو الشــــــــركات من انتظار تقدمي اخلدمة عرب الطوابيســــــــاهم هذا النظام يف ختليص مجهور 

 .(64)الصفوف
ذلك كله ألن املواطن يســــــــتطيع احلصــــــــول على اخلدمة املطلوبة عن طريق خدمة التلفون املربمج الذي 

ــار العمالء يف أي وق ــتفسـ ــارات يعمل تلقائًيا للرد على اسـ ــتفسـ ت كان، وكذلك املوظف الذي يرد على اسـ
 .(65)عمل الرمسيةمن خالل رسائل الربيد االلكرتوين دون تقيده أبوقات ال املواطنني

هذا ويعلق املواطنون آمال كبرية على نظام اإلدارة االلكرتونية يف حتقيق مبدأ املســـــــاواة أمام املرفق العام 
ــورة عملية، من خالل منع التفاوت بني ــية أبصـــــ ــاس العالقات الشـــــــخصـــــ و  األفراد والتمييز بينهم على أســـــ

ــعوـبة ت طبيـقه الواقعي وتـفاوـته من مكـان آلخر ومن زمن روابط القراـبة واالنتمـاء، وذـلك على الرغم من صــــــــــــ
ــيؤدي نظام احلياد االلكرتوين إىل التغلب بشـــــــــــكل  لزمن، حيث إنه يف حالة التطبيق العملي هلذا املبدأ ســـــــــ

رة بعد شـــــيوع الفســـــاد لى مشـــــكلة الوســـــاطة واحملســـــوبية املنتشـــــرتني يف صـــــفوف اإلداتســـــلســـــلي ومتدرج ع
ه من خالل وجود قواعـد عـدم التفرقـة بني العمالء وحتـديـد رســــــــــــــوم اإلداري، وذلـك كلـه من املمكن حتقيقـ 

 بعدم حتديدكافة اســـــــتخدام البوابة االلكرتونية، ويف هذه النقطة ينفرد االنرتنت من بني وســـــــائل االتصـــــــال  
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املكاملة اهلاتفية بني الدول والرســـائل عرب املوابيل رســـوم له، ســـواًء رســـم املســـافة أو رســـم الزمن أو احلجم، ف 
حمددة وفق تعريفة منظمة تبًعا لزمن املكاملة ووقتها لياًل أو هنارًا، يف حني الرسـالة االلكرتونية أو املكاملة  هي

 .(66)عرب تطبيقات احملمول هي تقدم جمانً للمستفيد
ت احملاابة والوسـاطة يف تقدمي اخلدمات حيث إن اسـتخدام هذا النظام سـيسـاعد يف التخلص من حاال

ثريها إن حدثت، وأنه يقضــــي على حاالت الرشــــوة اليت كانت منتشــــرة بني صــــفوف املوظفني ويقلل من أت
 فال جمال إلعطاء العموميني، حيث إنه ال مواجهة مباشــرة بني الفرد طالب اخلدمة واملوظف العام، ومن ث 

ا، على شـــــــــــرط  ا ومبدأالرشـــــــــــوة وال لتلقيها أيضـــــــــــً حياد املرافق  إملام مجيع األفراد ابملعرفة واملعلوماتية أيضـــــــــــً
 .(67)العامة

ــيلـة كـانـت من أجـل حمـاكـاة التطور  ولإلدارة أن تعـدل تنظيم املرفق العـام يف أي وقـت كـان وأبي وســــــــــــ
ح ديثة حبيث تســـــــتوعب كل التطورات اإللكرتونية ومواكبة رو التكنولوجي والتجاوب مع تقنيات اإلدارة احل

رض على األفراد واإلدارات مواكبة علوم العصـــــر العصـــــر، وال شـــــك يف أن الوســـــائل التكنولوجية احلديثة تف
وتقنياته، حيث إنه من حق كل إدارة قائمة على ســــري املرفق العام أن تطلب من أشــــخاص القانون اخلاص 

ــائل العلمية واالباملتعاقدة معها إلد تكارات التكنولوجية يف اء عمل حكومي ما أن تســــــتخدم أحدث الوســــ
عقودهـــا ابرادهتـــا املنفردة؛ ذلـــك ألن مبـــدأ قـــابليـــة املرفق العـــام للتغيري تطوير خـــدمـــات املرفق، وإال أهنـــت 

بطريقة  والتعديل يف كل وقت غري مقصــــــــــــور على املرافق اليت تدار بطريقة الرجيي فحســــــــــــب وإمنا اليت تدار
بل امللتزم ولكنها تبقى خاضـــــعة إلشـــــراف اإلدارة من أجل االمتياز؛ ألن هذه املرافق وإن كانت تدار من ق

قيق املصلحة العامة، ولذا فإن تطبيق نظام اإلدارة العامة االلكرتونية يعد جتسيًدا حياً وتطبيقاً ملبدأ قابلية حت
 .(68)املرفق العام للتبديل والتغيري

رفق العـام فـإن هـذا من شـــــــــــــــأنـه حـالـة توظيف النظـام اإللكرتوين من أجـل تعـديـل وتغيري امل وابلتـايل يف
ة حلقوق املســتفيدين من املرافق العامة أو املنتفعني هبا؛ ألنه ببســاطة ييســر ســبيل حتقيق فاعلية كبرية ابلنســب

ظام اإلدارة االلكرتونية احلصول على هذه احلقوق بدقة عالية وسرعة يف اإلجناز، مع ضرورة مراعاة الوعي بن
ــبة جلمي ــتخدامه ابلنســــــــــ ــاواة بني األفراد يف االنتفاع منوتعميم اســــــــــ خدمات املرافق  ع األفراد إلاتحة املســــــــــ

 .(69)االلكرتونية
وأمــا النظــام املعلومــايت اخلبري املؤثر يف القرار اإلداري فهو خزين هــائــل للمعلومــات اليت من املمكن أن 

ملشـاكل املرتتبة عليه، ام ابلبحث عن أوجه القصـور والنقص يف النشـاط اإلداري واتفيد صـانع القرار يف القي
تعلقة ابخلدمة التعرف على املشــــكالت اليت تعوقها، هذا ابإلضــــافة إىل وميكن عن طريقه عرض البيانت امل

ا التعرف على املشـــاكل من خالل التقارير الدورية اليت يقدمها نظام معاجلة البي انت، حيث إنه ميكن أيضـــً

 
نونية واألمنية د.ماجد راغب احللو، احلكومة االلكرتونية واملرافق العامة، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي األول، اجلوانب القا -66

 .15، ص 2003ابريل،  28-26مارات، للعمليات املصرفية، أكادميية شرطة ديب، اإل
د.علي عبد الرزاق الباز، احلكومة اإللكرتونية واإلدارة احمللية، حبث مقدم إىل املؤمتر األول حول اجلوانب القانونية واألمنية  -67

 .156، ص 2003مصر العربية،  للعمليات اإللكرتونية، أكادمية الشرطة، مجهورية
 .57، ص2000رضوان أبو مجعة، قانون املرفق العام، الطبعة األوىل، مطبعة النجاح اجلديدة، الرابط، اململكة املغربية،  -68
 .97د.عصام عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  -69
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ــطـهإنـه يوفر معلومـات تغطي  حيققـه من تكـامـل بني نظم املعلومـات الوظيفيـة  ظمـة مبـايف املن كـافـه  األنشــــــــــــ
املختلفة ويســـــــاهم ابلتايل يف حل املشـــــــكالت اإلدارية من خالل عرضـــــــه للمشـــــــكلة ويبني مدى خطورهتا 

 .(70)وأثرها على إداء اخلدمة املطلوبة
رضــــه يســــاهم يف إظهار بدائل احلل ابلنســــبة للمشــــكالت املعقدة من خالل عوالنظام اخلبري بعد ذلك 

كلة دون آخر واختيار افضل البدائل حلل املشكلة للنتائج احملتملة واملرتتبة على اختيار بديل معني حلل املش
رب وحبث نتيجتها ومدى اتفاق النتيجة مع طبيعة املشـــــــــكلة ع  كافة  من خالل إجراء التقييم الكمي للبدائل

الــذي تصـــــــــــــــدره اإلدارة كلهــا مع اذ القرار ، ومن ث اختــ كــافــة  فحص املعلومــات والبيــانت املتعلقــة ابلبــدائــل
فحص مجيع البيانت واملعلومات املوجودة يف احلاســــــــب اآليل وأييت القرار متوافًقا مع املشــــــــكلة املعروضــــــــة 

ت املعروضــــــة وســــــرعة اإلجناز وجودة وحجمها ويقضــــــي على العوائق املوجودة نتيجة دقة البيانت واملعلوما
 .(71)األداء

ة والتكنولوجية على النشـــــاط اإلداري يوضـــــحان أنَّ جماالت التأثري ت أتثري املعلوماتيوالباحثان يف جماال
ــاطـــات اإلداريـــة اليت تؤثر فيهـــا النظم املعلومـــاتيـــة  إمنـــا هي بيـــان كمي ونوعي ملختلف القطـــاعـــات والنشــــــــــــــ

نولوجيـة  من جـانـب آخر معرفـة ملـدى التـأثري احلقيقي لكـل املعلومـاتيـة والتكوالتكنولوجيـة من جـانـب، وهي 
يف هذين األمرين وجوب معرفة طبيعة االســــتفادة اليت تؤثر يف كل جزء من أجزاء الوحدة اإلدارية، ويســــهم 

 قع.من التكنولوجيا املعرفية والرغبة احلقيقية من قبل املنظمة اإلدارية يف التفاعل معها على وجه الوا
 واإلدارة املبحث الثالث: تطبيقات تكنولوجيا املعلومات على نظم الحكم

بعــد حتــدث البــاحثــان عن تكنولوجيــا املعلومــات وأتثريهــا على نظم احلكم واإلدارة من النــاحيــة النظريــة 
خمتلف آن هلمــا التكلم عن اجلــانــب التطبيقي من هــذا البحــث، ومعرفــة مــدى أتثر نظم احلكم واإلدارة يف 

 الدول هبذه التكنولوجيا العصرية.
ا ابع كبري يف هذا الشــــــأن وخطوة ألوربية واألمريكية واألســــــيوية هلويالحظ يف هذا الشــــــأن أن الدول ا

ــبق لالنتفاع من هذه التكنولوجيا، وذلك عندما ســــــــــــخرهتا من أجل إدارة أعماهلا، منظماهتا ووزاراهتا   الســــــــــ
ــتخـدام ا ملـا يعرف بتقنيـة املعلومـات وتكنولوجيـا   ومصـــــــــــــــاحلهـا احلكوميـة من خالل اســــــــــــ التقنيـة احلـديثـة وفقـً

يف اإلداء اإلداري وال  ت؛ وذلك ألن الواقع احلكومي واإلداري اجلديد ال يقبل املسـتوى التقليدي االتصـاال
ــر والتطور  ــتمر يف تفــاعلــه مع معطيــات العصــــــــــــ خبططــه التقليــديــة وإمنــا يعرتف بكــل مــا هو جــديــد ومســــــــــــ

 .(72)اإلداري
 هـا إجنلرتا إبصـــــــــــــــدارعيـاً للتطبيق الواقعي والفعلي هلـذه التكنولوجيـا فقـد قـامـت بعض الـدول ومنوـســـــــــــــ 

ــريعــات ألزمـت احلكومـات التقليــديـة التحول إىل نظــام احلكومـة االلكرتونيــة خالل مـدة معينــة قـدرهتـا  تشــــــــــــ
 ة حمدداً بســــنة، يف حني جعلته إمارة ديب يف اإلمارات العربية املتحد2005خبمس ســــنوات انتهت يف عام 

 
، 2009رية،  باعة والنشر والتوزيع، االسكندد.علي عبد اهلادي، حتليل وتصميم املنظمات، الطبعة األوىل، الدار اجلامعية للط  -70

 ومابعدها. 121ص 
دار النهضة الطبعة األوىل، د.عصمت عبد هللا الشيخ، دور نظم وتكنولوجيا املعلومات يف تيسري وفاعلية العمل اإلداري،  -71

 .100، ص 1998 القاهرة، مجهورية مصر العربية، العربية،
 وما بعدها. 76 هدى حممد عبد العال، مرجع سابق، ص -72
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 25:  العدد

لتشـــــريع لتشـــــجيع املعامالت ســـــتخدام اأخرى اب دوالً  هذاتالوقت ، وقامت يف 2002ونصـــــف انتهت عام   
 االلكرتونيــــة، ومنهــــا الوالايت املتحــــدة األمريكيــــة اليت شــــــــــــــجعــــت األفراد الــــذين يرغبون يف إجراء بعض

ة االلكرتونية، وجعلت احلصـول املعامالت مع اإلدارة بتقدمي العطاءات أو عروض التعاقد عن طريق الشـبك
علومات أســــــــــهل من احلصــــــــــول عليها ابلطريق التقليدي على بعض اخلدمات املرفقية عن طريق شــــــــــبكة امل

 .(73)املتبع
ا، حيث 1993وجتربة النرويج يف جمال إجراء انتخاابت عامة الكرتونية عام    رائدة يف هذا الشــأن أيضــً

ن خالل قيام الناخب بوضــــع البطاقة اخلاصــــة به واملســــجل متت االنتخاابت ابســــتخدام احلاســــب اآليل، م
 نياخلاصـــة يف مكان خاص متصـــل ابحلاســـب اآليل من بني مائة وتســـع  كافة  و البيانت عليها امسه وعنوانه

ــام  ــة يف عـ ــدة األمريكيـ ــذلـــك يف الوالايت املتحـ ــذا الغرض، وكـ ــدمـــت هلـ ــتخـ ــازًا اســــــــــــ   مت اجراء 2000جهـ
ــبكـة االنرتنـتاالنتخـاابت األوليـة للحزب الـدمي ا فيمـا يتعلق (74)وقراطي يف واليـة اريزون عرب شــــــــــــ ، وأيضـــــــــــــــً

 الســياســي يف الدول فقد مسحت احلكومات احمللية يف كل من اجنلرتا والوالايت املتحدة للجمهورشــاط  ابلن
 .(75)ابلدخول إىل قنواهتم التلفزيونية اخلاصة ملشاهدة االجتماعات العامة وهم جالسون يف منازهلم

ــمـاة ابلعقود ل إىل نظـام احلكومـة االلكرتونيـة ظهرت أمنـاط جـديـدة من العقود اإلداريـة و وابلتحو  املســــــــــــ
وهي تقتضـي املراجعة السـريعة والشـاملة للقواعد اليت اإلدارية عرب شـبكة االنرتنت يف إطار التجارة الدولية، 

متحداًث عن جتربة (76)اءالفقه حتكم العقود اإلدارية يف إطارها التقليدي اخلاص هبا، وهو ما أشـــــار إليه أحد
 لية الشــــــــراءة خاصــــــــة إبدارة وتنظيم املخزون احلكومي وعمالســــــــويد حينما تبنت احلكومة الســــــــويدية مبادر 

ا عرب شـــــــــــبكة االنرتنت، وذلك على أســـــــــــاس ميكنة املخازن احلكومية وتوفري بيانت هذا  ــً احلكومي أيضـــــــــ
املخزون لدى جهات تقوم إبدارة عمليات املشـــرتايت احلكومية وعند وصـــول مســـتوى املخزون عن صـــنف 

ــبكــة املوردين وعلى الفور يتم تلقي ع معني إىل حــد الطلــب يتم طرح توريــد روض هــذا الطلــب على شــــــــــــ
الشــــــركات املوردة ابســــــتخدام رســــــائل الربيد االلكرتوين للواثئق والبت يف العروض املقدمة والرتســــــية وابالغ 

 الشركات املوردة بعملية التوريد مع مراعاة جدولة عملية التوريد.
  ومبيوترهو يتمثـل حقيقـة يف معرفـة كيفيـة تســــــــــــــخري قوة الكوالتغري الكبري يف اجملتمع العـاملي ككـل إمنـا 

ووســـــــــــــائل اإلتصـــــــــــــال املبنية على التكنولوجيا واملعلومات وفاعليتها لرفع قدرة احلكومات يف خمتلف الدول 
النامية من أجل حكم وخدمة وإدارة مواطنيها على الشـكل األمثل، وأيضـًا حتسـني ظروفهم اخلاصـة ابلتنمية 

شــامل وموضــوعي لواقعية اإلدارة ، وقد يكون رمبا من غري املمكن تقدمي عرض وحتليل (77)البشــرية ألفرادها
االلكرتونية يف البيئة العربية أو مســـائل أخرى ذات صـــلة لتطبيق برامج اإلدارة االلكرتونية يف الدول العربية، 

 
 ومابعدها. 49د.عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص  -73
مقال يف د.حممود علم الدين، ثورة املعلومات ووسائل االتصال، التأثريات السياسية لتكنولوجيا االتصال، دراسة وصفية،  -74

 .112، ص 2011، مركز األهرام، القاهرة،  123جملة السياسة الدولية، العدد 
 .108مرجع سابق، ص   ام عبد الفتاح مطر،د.عص -75
 ومابعدها.  157، ص  1999د.رأفت رضوان، عامل التجارة االلكرتونية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مجهورية مصر العربية،    -76

77- Dr. John P. Gant, The report of the Electronic government for developing countries, ICT 
applications and cybersecurity division, policies and strategies department, ITU, telecommunication 
development sector, August 2008 Draft, p.9. 
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وإدراجه يف  -رتونيةذو العالقة ابإلدارة االلك -عمومية املوضــــــــــــوع    -وذلك جملموعة من املســــــــــــببات منها:
ــاالت، اإلنرتنت، التجارة االلكرتونية،  ITكتوكنوجليا املعلومات  التطبيق العملي ملختلف اجملاالت   ، اإلتصــــــــــ

 .(78)برامج احلكومة االلكرتونية، وخطط االستثمار يف إنتاج الربجميات يف بعض الدول العربية
بيــة تبين اإلدارة العــامـة االلكرتونيــة، مثــل وعلى الرغم من ذلـك فقــد بـدأت فعاًل العــديـد من الـدول العر 

ــر العربية واململكة األردنية اهلامشية، دولة اإلم ــعودية ومجهورية مصــــ ارات العربية املتحدة واململكة العربية الســــ
الشـفافية  وذلك يف وضـع سـياسـات متقدمة بشـأهنا، معتربة إايها أداة هامة من املمكن أن تسـاعد يف تعزيز

ســـــياق فقد قدمت العديد من ، ويف هذا ال(79)اإلدارات يف حتســـــني التنافس بني خمتلفواملســـــاءلة وتســـــهم 
ــرية وحبرينية ــســـــــات مصـــــ ــســـــــات األعمال العربية أمنوذجاً حًيا لتطبيق اإلدارة االلكرتونية، ومنها مؤســـــ  مؤســـــ

 لصــــــــحة والثقافةوإماراتية وأردنية ولبنانية وقامت فعاًل بتقدمي اخلدمات املتعلقة ابلواثئق والســــــــكن واملرور وا
ات والعقار والتوظيف واألعمال والتعليم واملكتبات والصـــــــــرف والدفع وشـــــــــؤون البلدية والســـــــــفر والتأشـــــــــري 

الصــــــحي والســــــفارات وغريها من اخلدمات، وهو ما يعين ابلضــــــرورة تغلب الدعائم االلكرتونية يف التطبيق 
 .(80)عدةاملقدمة على كل األصكافة على الورق وحتقيق اجلودة يف اخلدمات  

ا وجــد جمــاالً  ــً ــاعــدة نظملــه  اً تطبيقيــ  وهــذا التــأثري أيضـــــــــــــ  يف دولــة الكويــت حينمــا متكنــت اإلدارة مبســـــــــــــ
ــوهلم عل ــية املعلومات اإللكرتونية من التغلب على موضـــــــوع متارض املوظفني ومن ث حصـــــ ى إجازات مرضـــــ

عملـت جلنـة اإلجـازات  ت اليت تتجـاوز احلـدود القـانونيـة املســــــــــــــموح هبـا، وذلـك حينمـااز وغريهـا من اإلجـا
ة النظر يف آليات اإلجازات اخلاصـــــــــة ابملرضـــــــــى وانتهت إىل تغيري مناذج املرضـــــــــية يف هذه الدولة على إعاد

ــية من وضـــــعها احلايل إىل وضـــــع آخر، حبيث تكون اإلجازات يف إمنوذجها اجلديد ممنوحة  اإلجازات املرضـــ
 .(81)صفقط عن طريق الكومبيوتر وليس عن طريق يد املوظف املخت

ــتفـادة والـباحـثان يؤـيدان أن تطبيقـات تكنولوجـيا املعلو  مـات على نظم احلكم واإلدارة تتبع طريقـة اإلســــــــــــ
من هـذه النظم املعلوـماتـية والربجمـية أواًل، وحمـاوـلة توظيفهـا ابلشــــــــــــــكـل اـلدقيق اثنيـًا حبـيث تكون فعاًل إحـدى 

البد أن تكون الرغبة احلقيقية يف  أهم الوســـائل اليت تدخل يف جمال العمل بشـــكل حاســـم وســـريع، وكذلك
ولوجيا اعتماداً على اخلربة العلمية والعملية املتوفرة يف الكادر الوظيفي ذو العالقة يف اســـــــــــــتعمال هذه التكن

 املؤسسة احلكومية أو اإلدارية اليت تريد استخدام هذه التكنولوجيا وتفعيلها يف نطاق عملها الوظيفي.
على معطيـات عتمـد من النـاحيـة النظريـة لوجيـا واملعلومـات إمنـا هي توذلـك ببســـــــــــــــاطـة ألن نظم التكنو 

ومعلومــات وبيــانت ذات عالقــة جبــانــب تكنولوجي متقــدم ومتخصــــــــــــــص يف إحــدى جمــاالت التكنولوجيــا  
واملعلومات البد أن تدرس بشــكل متميز، ومن ث يتم تفعيلها التطبيقي ابلشــكل الذي خيدم مصــاحل اجلهة 

ـــبة التكنولوجـيا املوجودة يف اـلدولـ ذات العالـقة، مع األخـ  ة وـمدى اعتمـادهـا يف اجملـالني ذ بنظر االعتـبار نســــــــــــ
 احلكومي واإلداري على حد السواء.

 
78- Ph.D. Huthaifa Abdelkarim Ali Ellatif, Professor. Sammani Abdulmutalib Ahmed, op.cit.p.35. 

ات واملكتبات، حنو اسرتاتيجية عربية ملستقبل جمتمع املعلومات، دار الشروق للتوزيع،  احلديثة يف املعلومحممود أبو بكر، التقنية    -79
 .13، ص2002القاهرة، 
 نقالً عن املوقع اإللكرتوين  -80

www.worldbank.org/public sector/E gov/definition.htm 
 .81محاد خمتار، مرجع سابق، ص -81
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 الخاتمة 

لتكنولوجـيا املعلومـات أتثرياً كبرياً على أنظمـة احلكم واإلدارة يف اـلدوـلة واجملتمع؛ نظراً للوظـائف اليت  نَّ إ
اليت تســـــــــــــعى إىل حتقيقها احلكومة واجلهات اإلدارية يف الدولة، وهو   تطلع هبا تلك التكنولوجيا واألهداف

 يف النهاية أمرا يصب يف مصلحة الدولة والفرد على حد سواء.
ك فـإن النـاحيـة النظريـة لـدراســـــــــــــــة هـذا التـاثري ال تكفي كوهنـا جمرد كيفيـة للتعـامـل مع هـذه التقنيـة كـذلـ 

عملي احلقيقي هلا على واقع أنظمة احلكم الســــياســــية وجهات  العصــــرية دون املعرفة احلقيقية لنســــبة التاثري ال
 الغدارة املختلفة يف الدولة.

ــتـفادة من هـذه التكنولوجـيا ابلشــــــــــــــكـل وابلـتايل ـفإن اجتمـاع التطبيق العملي مع النـ  احـية النظرـية لالســــــــــــ
لتعامل اليومي الصحيح إمنا هو املعيار احلقيقي لقياس مدى االنتفاع احلقيقي من هذه التكنولوجيا وطريقة ا

 األمثل للحكومة وجهات اإلدارة مع األفراد واهليئات املختلفة عربها وبواسطتها.
ــر إكماال ملا تقدم ووفقاً ملا تقدم ذكره فإن هلذا الب ــع نتائج يذكرها الباحثان بشــــكل خمتصــ حث املتواضــ

 ذكره:
 نتائج وتوصيات

 النتائج
والتقنيات القائمة على اســــــــــتعمال وســــــــــائل العصــــــــــر   تكنولوجيا املعلومات هو عامل الرموز واملعلومات .1

 املعاصر.تطورة واستخدامها من أجل تسهيل ظروف احلياة والرقي هبا يف ظل عامل اليوم امل
ــيلة تقلل التكاليف وتوفر  .2 إنَّ اإلدارة االلكرتونية طريقة جديدة للتعامل مع مجهور املواطنني، وهي وســـــ

 استعمال وسائل العصر املتطورة.الوقت وتشجع املوظفني واملواطنني على 
ــي الذي تتعامل به احلكومة مع مجهور املواطنني عرب خدمات احلكومة االلكرتونيةإ .3 ــياسـ ــج السـ منا النضـ

 هو وعي يتحقق وفقه التطور يف جمال تقدمي اخلدمة للمواطن واجملتمع معاً.
ع اخلدمة املقدمة وليس فقط نولوجيا املعلومات يتم قياســـه من خالل نو األثر التكنولوجي اإلجيايب لتك .4

طريقــــة االنتفــــاع العملي وليس جمرد النص عليهــــا أو تنظيمهــــا يف القوانني واألنظمــــة كميتهــــا، ومن 
 ختلفة.امل

ــيلــة تقنيــة  .5 االعتمــاد على تكنولوجيــا املعلومــات يف جمــال اخلــدمــات احلكوميــة واإلداريــة إمنــا هو وســــــــــــ
ة وفق طريقيت املرفق العـام والقرار اإلداري، ومعلومـاتيـة حـديثـة يف جمـال بشــــــــــــــري يقـدم خـدمـات معينـ 

ــتخـدامـه وحـدودهـا؛ من أجـل الوقوف على حـدود  حيـث من خالهلمـا يتم معرفـة مفهومـه وجمـال اســــــــــــ
 ونطاق االستعمال ومدى االنتفاع من وراء هذا االستعمال.

 التوصيات
اط احلكومي واإلداري  ضــــــــرورة حتديد النطاق املكاين والزماين لتكنولوجيا املعلومات الداخلة يف النـشـــــــ  -1

 ومعرفة الوسيلة األجنع من أجل اإلنتفاع هبذه التقنية.
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وجوب توفري دورات تعليميــة وأتهيليــة ملوظفي احلكومــة واإلدارة من أجــل النهوض مبســــــــــــــؤوليــاهتم يف  -2
 واملعرفة املعلوماتية يف إطارها احلديث. معرفة التكنولوجيا العصرية

لشــكلية واملوضــوعية االجيابية صــادي واالجتماعي ملعرفة اجلوانب اضــرورة توافر الوعي الســياســي واالقت -3
 لتكنولوجيا املعلومات وطرق االستفادة الفعلية منها.

ــع -4 ــرارها؛ سـ ــرورة مواكبة طرق التكنولوجيا احلديثة واملتطورة ومعرفة مكامنها وأسـ ياً وراء حتقيق كل ما ضـ
 نتمية إليه.والكيانت امل هكاف  فيه مصلحة للفرد واجملتمع بعناصره

تبين واقتفاء اآلاثر اإلجيابية املتحصــــــلة من وراء اســــــتخدام دول العامل املتقدم لتكنولوجيا املعلومات يف  -5
 دارية املقدمة جلمهور املواطنني.تطوير اخلدمات احلكومية واإل

ــاعــد يف تبين املعلومــات وحتليلهــا وبلورهتــا تبين قــاعــدة بيــان -6 ت متكــاملــة ونظم معلومــات موحــدة تســـــــــــــ
 وتقدميها يف شكل خدمة جاهزة لكل جهة ترغب يف االستفادة منها.

ــتعماهلا يف شـــــــكلها املتطور  -7 ــتفادة من هذه التكنولوجيا واســـــ ــتمر والدؤوب يف نطاق االســـــ العمل املســـــ
العموميني، أو املوظفني املســتخدمني يف كل جهة تضــطلع  املتواتر وختفيف العبء عن كاهل املوظفني

 خبدمة عامة.
 بية واألجنبيةراجع العرقائمة الم

 املراجع العربية
أبو الســـعود ابراهيم، احلكومة االلكرتونية وتكنولوجيا املعلومات، مقال يف جملة الدراســـات اإلعالمية،   -1
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شذرات أدبية ونقدية في كتاب )حاشية الصّبان( على شرح )األشموني( 

 هـ(1206)تلمحمد بن علي الصّبان 

Critical and literary excerpts in the book (AL-Sabban 

Footnotes) According to AL-Ashmooni Explanation By 

Muhamad bin Ali AL-Sabban(d. 1206 H.) 
  Lect. Jaafer A. Ashoor                                  (1)م.د جعفر علي عاشور 

                               Lect. Jawad A. Sabhan(2)سبهان هم.د جواد عود

 لبحثص املخ

ــتهر يف جماالت اخرى كالنحو والصــــــرف واللغة  ــبان شــــــأن يف اجلانب االديب والنقدي، ولكنه اشــــ للصــــ
والعلوم االخرى. وقد مشلت الدراسة على جمموعة من املوضوعات كالرواية والنقد اللغوي والنقد العروضي، 

 العريب. ب والنقدوالبالغة وغريها، اليت شكلت حمطات من نشاطه، لتعد ظاهرة يف اتريخ االد
Abstract  
AlSabban is well – known as a literary figure and critic. However he 

excelled in other fields such as grammar, morphology, linguistic and other 
important firlds – This study involes a set of topics like novel, literay criticism, 
prosodical criticism and rhetorics. which represent a hallmark in his a ctivity 
and a phenomena on in the history of literature and criticism. 

 
 .--هل البيتة االداب /جامعة اكلي  -1
 ديرية العامة لرتبية كربالء. امل -2
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 المقدمة

كان للصــــــــــــّبان شــــــــــــأن يف اجلانب األديب والنقدي ولكنه اشــــــــــــتهر يف جماالت اخرى كالنحو، واللغة، 
شـأنه يف اجلانب األديب والنقدي حباجة اىل من يكشـف عنه. وعلى هذا  ى، فبقي والصـرف، والعلوم االخر 

االســـــاس جاءت فكرة البحث أبن يســـــلط الضـــــوء، ويكشـــــف عن اجلوانب األدبية والنقدية لدى الصـــــّبان 
 الذي ُعرف، او اشتهر، أبنه حنوي، ولغوي ليس غري، ولكنه امتلك منزلة اخرى يف األدب والنقد.

هـذا الرجـل قـد اختط لنفســـــــــــــــه جمـااًل آخراً غري جمـال النحو، واللغـة، والعلوم   ينبئ أنّ فكـان ذـلك كلـه: 
 االخرى، أال وهو جمال األدب والنقد.

ومشلت الدراســــــــة على جمموعة من املوضــــــــوعات اليت شــــــــكلت حمطات ظاهرة يف أتريخ األدب والنقد 
وغريها، وقد سبقها تعريف ابملؤلِّف   العربية  العريب من مثل الرواية، والنقد اللغوي، والنقد العروضي والبالغة

ؤلَّف يف متهيد هذا البحث. وأن من املناســـب التذكري أبن ما ورد يف حاشـــية الصـــبان من شـــذرات ادبية 
ُ
وامل

ونقدية مل يكن هو املقصود االصلي الذي قصده املؤلف؛ ألن ما ورد منها جاء يف سياق الشرح وااليضاح 
يرمي من وراء ذكرها اىل ايضــــــــاح املعىن املراد هلذه احلاشــــــــية، أي ان  ية، وكان على حاشــــــــية االمشوين النحو 

االدب والنقد ال يقصد اليه قصداً، لذا كانت القراءة الدقيقة وحماولة استخالص النص من السياق الطويل 
ــفــاء طــابعي النقــد واالدب عليــه عمليــة تتطلــب قراءة الكتــاب المتالئــه ابللغــة والنحو و  الصــــــــــــــرف واضــــــــــــ

ئ النص النقدي متصـاًل بكالم مسـهب ال عالقة له مبوضـوعنا، فكان التقاط هذه اذ كثرياً ما جيالعراب، وا
 اللفتات يف اعماق حبار الصّبان املتالطمة من ضرورات البحث وصعوابته يف آن واحد.

 التمهيد:

 املؤِّلف واملؤَّلف:
اللغة والنحو والبالغة والعروض يف  حممد بن علي الصـــــّبان املصـــــري، )ابو العرفان( عامل اديب مشـــــارك

واملنطق والسرية واحلديث من كبار العلماء املصريني يف القرن الثالث عشر اهلجري ولد مبصر وحفظ القرآن 
واملتون، واجتهد يف طلب العلم وحضـــــر أشـــــياخ عصـــــره وجهابذة مصـــــره، ورىب التالميذ واشـــــتهر ابلتحقيق 

 له بني العلماء مبصر والشام.وفض والتدقيق واملناظرة واجلدل، وشاع ذكره
ــائل أهل بيته الطاهرين(، و  ــطفى وفضــ ــرية املصــ ــعاف الراغبني يف ســ ــنفات عدة منها )اســ ــّبان مصــ للصــ
)منظومة الصــّبان يف علم مصــطلح احلديث(، و )حاشــية على شــرح العصــام على الســمرقندية(، و)حاشــية 

 على شرح امللوي على السلم يف املنطق(، وغري ذلك.
، أما كتاب )حاشــية الصــّبان على شــرح األمشوين أللفية ابن (3)هـــــــــــــــــ 1206ان ابلقاهرة ســنة  الصــبّ تويف  

مالك(، فأنه أحد مؤلفات الصــــّبان، وهذه احلاشــــية هي شــــرح على شــــرح األمشوين لأللفية، زاد يف ايضــــاح 
ــريف، ــتطرد يف اآلراء النحوية ومذاهب النحويني، وأوجه النحو واألعراب والتصـ ــواهد وأت  املعاين واسـ ى ابلشـ

 
 .18 – 11/17، وينظر: معجم املؤلفني: عمر رضا كحالة: 6/297ينظر: األعالم، الزركلي:  -3
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. ويُعد الكتاب من الكتب العظيمة الفائدة يف موضــوعات اللغة والنحو (4)من القرآن الكرمي والشــعر العريب 
والبالغة واألدب، والعروض، والنقد، ملا عرف به صـــــــــــاحبه من التثبت واألمانة. ويعد الصـــــــــــّبان من أعالم 

مه ابلعلوم االخرى، ومل يبعده هذا اإلهتمام هتمااللغة يف عصــــــــــــره، وإن كان اهتمامه ابللغة كان أكثر من ا
ــعة معرفته ببقية العلوم اليت كان هلا أثرها الواضـــح  عن املوضـــوعات االخرى مما يدلل على علمه الواســـع وسـ

 يف مؤلفاته فقد أفاد من علوم العربية يف ما كتب فجاءت كتاابته مصقولة مهذبة موزونة.
ألمشوين أللفية ابن مالك( حافاًل مبثل هذا اجلهد العلمي، رح اوقد كان كتاب )حاشـية الصـّبان على شـ 

ــتفيضـــة من خالل شـــذراته املتفرقة تلميحاً او  فقد حفل بنقل موضـــوعات أدبية ونقدية وعاجلها معاجلة مسـ
 تصرحياً.

 وميكننا تتبع ذلك يف حماور ابرزة شكلت ظاهرة لديه لعل من أبرزها.
 الروايـة:

ره ونثره، وقد وضــــــــعت تصــــــــانيف قيمة يف هذا  عدداً من رواة األدب، شــــــــععرف أتريخ األدب العريب 
هـــــــــــــــــ(، و األصــمعي  168هـــــــــــــــــ( واملفضــل الضــيّب )154الصــدد، ومن هؤالء الرواة: ابو عمرو بن العالء )

املرتضى هـــ(، والشريف 384هـــ(، واملرزابين )356هـــ( وابو الفرج األصفهاين )276هـــ(، وابن قتيبة )216)
ــ(، واألبي436) ــ( وغريهم. وي507وردي )هــ تمثل هذا العنوان يف ايراد املصنف ابيااتً من الشعر كثرية ورد  هــ

بعض كلماهتا برواايت خمتلفة، ويثبت هذا االختالف، وينسبُه يف بعض االحيان اىل شارح او رواية، ويرتك 
ت ولكن من دون قد يرد واحدة من الروااياملســـــــألة بعد هذا من دون تعليق او اشـــــــارة، ويف مواطن اخرى 

هلذا الرد، ومن املمكن ان يعد الرتجيح حكماً نقدايً ذوقياً يظهر به الشارح موقفه من الرواايت    ابداء سبب
املختلفة بوضـوح، ويفضـل واحدة، ويف هذا رّد لبقية الرواايت. وكان للصـّبان دور ابرز يف تفريد الرواية فقد 

ــبدل كتابُه على أنه مل ــأنً عّمن ســــ ــفحنا هذا الكتاب جند  قه من رواة اللغة واألدب يكن أقل شــــ وعند تصــــ
 تدقيقات رائقة وتقريرات جليلة منيفة خدم هبا شرحه. فمما رواه من الشعر قول الربيع بن ضبع الفزاري:

ــتـــــني عــــــامــــــاً  ــفـــــ  مــــــائـــ  اذا عــــــا  الـــ
 

اءُ   ــذاذة واـلـفتــــــّ ب اـلـلـــــــــــــــــــــــــ  ـفقــــــد ذلهــــــل
 

 .(5)املسرة والفتاءُ ث عقب: ويروى: فقد ذهب 
 ( على سالمة الشعر وروايته، كان يُبشر اىل رواية الشعر وشرحه:الصّبان وحلرص )

 فــــــ مــــــا أن تــــكــــون أخــــي بصــــــــــــــــدق  
ــذين ــين وا ــــــــــ ــرحــــــــــ ــأطــــــــــ  وإال فــــــــــ

 

 فــــــأعــــرف مــــنــــــك  ــــثــــي مــــن  ــــيــــين 
ــين ــيــــــ ــقــــــ ــتــــــ ــيــــــــك وتــــــ ــقــــــ ــُدّوا أتــــــ  عــــــ

 

ويقال يف الكالم الغث والســـمني اي الرديء واجليد ولعل املعىن فأعرف بك الردىء واجليد لتبيينك ىل 
 ء وابعادك يل عنه واجليد واعانتك يل عليه ويوجد يف بعض النسخ بني البيتني:الردى

ــا  ــنــــ ــر ذ ــــ ــجــــ ــى حــــ ــلــــ ــو أان عــــ ــلــــ  فــــ
 

 جــــــرى الــــــدمــــــيــــــان ابخلــــــري الــــــيــــــقــــــني 
 

 
للمزيد عن منهجه وماهية املؤلف ينظر: شواهد الصبان يف حاشيته على شرح االمشوين، دراسة حتليلية، اطروحة دكتوراه، اسيل   -4

 وما بعدها  16م، 2007، كلية الرتبية، محيدي، جامعة اببل عبد احلسني
 .4/67حاشية الصّبان على شرح األمشوين: حممد بن علي الصبان:  -5
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يخنا وهو ســاقط من خط املؤلف ث قال وأنشــده ابن دريد مع وروى مؤخراً عنهما وهو املتجه. قال شــ 
 بيتني غري هذين:

 لــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــرك إين وأاب رابح
ــين  ــغضـــــــــــ ــبـ ــيـ ــغضــــــــــــــــه و لـ ــاً وأبـ  أيضــــــــــــــ

 

 عــــلــــى طــــول الــــتــــجــــــاور مــــنــــــذ حــــني 
 (6)يــــــــــــــراين دونــــــــــــــه وأرا  دوين

 

 ومثل ذلك ايضاً يف روايته وشرحه لقول أمرئ القيس الكندي:
 ُعنيزٍة(())ويوم دخلُت اخلْدر خْدر 

قوله )يوم دخلت اخلدر( فقالت: لك الويالُت إنك ُمرجلي بكســـــر اخلاء املعجمة وســـــكون الدال أي 
)إنك ُمرجلي( أي مصــــــريي راجلة أي ماشــــــية لعقرك ظهر بعريي تصــــــريح )قوله وأاتها( أي  اهلودج وقوله:
ثل الســــــــهم أحيمر هو الذي عقرها وكان أمحر أزرق أصــــــــهب كأخي الســــــــهم أي كم --نقة صــــــــاحل  

 والعضب وعقريا فعيل يستوي فيه املذكر واملؤنث.
يراد الرواية وشــرحها فحســب، وامنا يتبعها ويف موضــع آخر تبدأ ذائقته النقدية ابلظهور، اذ مل يكتف إب

 تعليقه على قول ذي الرمة: ابلتحقيق، كما يف
ــقــــط وبــــيــــنــــهــــــا املــــرئــــُي لــــغــــوا   ويســــــــــــ

 

وارا    كـــــمــــــا ألـــــغـــــيــــــتل يف الــــــّدبــــــة احلـــــُ
 

قوله )مرئي( قال املصــــرح والفارضــــي بفتح امليم والراء )قوله ويســــقط اخل( قال البعض ليس ينظم وانظر 
 مل أقف لكن وجد يف بعض النسخ على وجه كونه نظماً من حبر الوافر ولفظه:ما ضبطه وما معناه فأين 

ــقــــط مــــنــــهــــمــــــا املــــرئــــي لــــقــــوا   ويســــــــــــ
 

 لــــــدبــــــة احلــــواء كــــمــــــاء الــــعــــنــــــب يف ا 
 

بضـــمري التثنية يف منهما وضـــبط لقوا كغزو وســـكون نون العنب وختفيف ابء الدبة وواو احلواء ويف كثري 
 .(7)من النسخ اسقاطه كما قدماه يف القولة قبله

ويســـــــــتعمل الصـــــــــّبان ذوقه وخربته يف مظهر من مظاهر التحليل الفين للقول الشـــــــــعري، او نظرته اليه، 
أتويل النص الشـــــــعري، إذ حيتمل التأويل معىن يتمثل يف تعدد تفســـــــري البيت الواحد على وهذا املظهر هو 

 :وفق تعدد قرائه وشراحه، واختالف اذواقهم وثقافاهتم األدبية، ومن امثلة ذلك
 وهللا ال يــــــذهــــــب شــــــــــــــيــــخــــي ابطـــالً 

 

 حــــــــ  أبــــــــري مــــــــالــــــــكــــــــًا وكــــــــاهــــــــالً  
 

ــاعر احلســــني بن علي هو ما ذكره كأن يف تقرير معىن البث يقف على ما مر من )أن املراد  ــيخ الشــ شــ
ــيوطي أن قائل البيت امرؤ القيس بن حجر حني بلغه أن بين  ــمين والسـ ــهم والذي قاله الدماميين والشـ بعضـ

 .(8)راد بشيخه أبوهأسد قتلت أابه وأن امل
 ويف صدد قول علقمة بن عبدة:

جــــــهُ   حــــ  تــــــذكــــر بــــيضــــــــــــــــات  وهــــيــــّ
 

 يـــوُم الـــّرذاذ عـــلـــيــــــه الــــــّدجـــن مـــغـــيـــوم 
 

 
 .3/110م. ن:  -6
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يقول )قولـــه حىت تـــذكر( الضــــــــــــــمري يرجع للـــذكر النعـــام ويوم فـــاعـــل هيجـــة والرذاذ بـــذالني معجمتني  
 .(9)كسحاب املطر الضعيف ويروى يوم رذاذ ابلتنكري

 :وحنو ذلك قول احلادرة
ــتــــــهُ  ــراجــــــُل حتـــ ــي املـــ ــلـــ ــغـــ ــرس تـــ عـــ ــُ  ومـــ

 

 عــــجــــلــــــت طــــبــــيــــخــــتــــــُه لــــقــــوم  جــــيــــع   
 

ء املشـــــــــددة وابلســـــــــني املهملة وهو اللحم امللقى يف )قوله وُمعرس( بضـــــــــم امليم وفتح العني املهملة والرا
ــة للجفاف ويروى بغري هذا الوجه كما يف العيين وتغلى كرتمى كما يف القاموس واملراجل مجع مرجل   العرصـــ

 .(10)ن النحاسوهو القدر م
ــبـّان مل يرجح أتوياًل على آخر، بـل ذكر مـا هو معروف من أقوال  وجتـدر اإلشـــــــــــــــارة هنـا اىل أن الصــــــــــــ

را  ح، ولكن يذكر له دقته يف إلتقاط الشــــــــعر الذي حيتمل أتويالت، طلباً منه للتوســــــــع يف املعىن الذي الشــــــــُ
، ومهيأة ملتلقي األدب والشــعر حيمله، ويعرض للقارئ إمكانت اللغة وســعتها يف نصــوص مشــروحة وحمللة

 ومتذوقيهما.
 وقد حاول الصبان متابعة اختالف الرواية يف بيت لبيد:

ــل   ــاضـــــــــــر من الرمـ ــل من لكيز  حـ  وقبيـ
 

 (11)رهُط ابن مرجوم  ورهُط ابن املعـــل   
 

مصـــداقاً )لقوله رهط ابن مرجوم( ابجليم كما هو يف شـــواهد   (12)فوجد أهنا تندرج حتت )التصـــحيف( 
 قال ومن رواه ابحلاء املهملة فقد صحفه.العيين 

وكان للصـــــــّبان اهتمام بصـــــــحة نســـــــبة األبيات الواردة يف كتابه اىل أصـــــــحاهبا ألن الشـــــــعر عرضـــــــة منذ 
الصبان تلك الظاهرة فأكد  اجلاهلية نفسها وسنوات االسالم االوىل، للوضع والنحل واالنتحال. وقد أدرك  

 ي كما يف قول الشاعر:ضرورة حتقيق البيت ونسبته لقائله األصل
 ـفمــــــا ـبرحــــــت أقــــــدامـنــــــا يف مـقــــــامـنــــــا

 

ــيــــــا  ــنــــــائـ ــروا املـ ــ  أزيـ ــنــــــا حـ ــتـ ــالثـ  (13)ثـ
 

من   --قائاًل: )قوله فمـا برحت أقدامـنا اخل( قاله عبـيدة بن احلارث بن عـبد املطـلب ابن عم النيب
ملراد من قوله يوم بدر وما جرى له يومه من قطع رجله ومبارزته هو ومحزة وعلى وهم اقصيدة قاهلا يف شأن  

 ومثل ذلك يقول ابن األمحر: (14)ابلصفراء وهم راجعون  --ثالثتنا ومات 
ــان   ــعـــــ ــّي ابلســـــــــــــــــبـــــ  أال اي داير احلـــــ

 

ــوان    ــلـــ ــى املـــ ــلـــ ــبـــ ــهــــــا ابلـــ ــيـــ ــلـــ  أمــــــّل عـــ
 

ـــبان على ذـلك بقوـله: )قول ابن األمحر( رده  العيين أبن ـقائـله متيم ابن ايب مقـبل ال أبن لقـد علق الصــــــــــــ
 .(15)أمحر

 من الشعر يُنبه على تصحيح نسبة البيت قال العجاج:ر الصّبان ببيت واذا وقع حتت نظ
 

 .4/325م. ن:  -9
 .4/328حاشية الصّبان:  -10
 .4/205م. ن:  -11
نشئ من تشابه صور اخلط مبعىن هو تغيري نقط حرٍف او اكثر، أي ابألعجام او األمهال، والتصحيف: هو كل حتريف ي -12

 .68ينظر: املعجم األديب: 
 .323، وينظر: مصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية: 3/129حاشية الصبان:  -13
 .4/292م. ن:  -14
 .4/309م. ن:  -15
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 وقــــــــد أاتُ  زمــــــــُن الــــــــفــــــــطــــــــحــــــــل
 

ــتــــــُل كـــطـــني الـــوحــــــل  ــبـ ــُر مـ ــخـ  والصـــــــــــ
 

الســــفينة )قوله قال ُمنبهاً: )قوله وهو الزمان اخل( وقال املصــــرح وهو زمن الطوفان وزمن خروج نوح من 
 .(16)وإمنا قاله رؤبة العجاج( تبع فيه املرادي، قال العيين وهو غري صحيح 

 ومل يغفل الصّبان عن رواية املناسية اليت قيل فيها البيت وتفسريه:
ــقــــــوُل ألفــــــرا   بــــــذي مــــــر    ــاذا تــــ  مــــ

 

 زُ ــب احلواصــــــــــــل ال مــاُء وال شـــــــــــجرُ  
 

ســجن الشــاعر الذي هو احلطيئة وأراد ابألفراخ األوالد وذو قائاًل: اخلطاب لعمر بن اخلطاب وكان قد 
ع وحتني وفاء معجمة واٍد كثري الشــــــــجر وُزغب بضــــــــم الزاي وبســــــــكون الغني املعجمة مجمرخ مبيم وراء مفت

ــلة  ــل مجع حوصــــ ــعر واحلواصــــ زغباء كحمر ومحراء من الزغب ابلتحريك وهو أول ما ينبت من الريش والشــــ
قويل  ماء هناك وال شــــــــجر قاله العيين إال تفســــــــري الزغب مبا مر فعبد القادر وإال  الطري وقوله ال ماُء أي ال

قادر الزغب ابلضم فالسكون مجع مجع زغباء كحمر ومحراء ومبا ذ كر يعلم فساد جعل البعض تنبعاً لعبد ال
كثري الشجر   زغب ابلتحريك، ويف قول العيين وغريه أي ال ماء هناك وال شجٌر منافاة لتفسري ذي مرخ بوادٍ 

 .(17)فتأمل
 ونظر ذلك تعليقه على بيت الشاعر:

رســــــــــــــــهُ  جــــــاءوا  ــيــ  لــو قــيــس عــ   مــُ
 

ئــــــل     مــــــا كــــــان إال كــــــمــــــعــــــرس الــــــد 
 

قال: )قوله جاءوا جبيش اخل( قال كعب بن مالك األنصـاري يصـف جيش ايب سـفيان حني غزا املدينة 
. ومل يكتِف (18)ابلقلة واحلقارة وقوله ُمعرسـه بضـم امليم وبسـكون العني املهملة وفتح الراء أي مكان نزوله( 

 رحه لقول الشاعر:، بل راح يذكر الغرض واملناسبة، ومن ذلك شالصّبان بنسبة البيت اىل قائله
ــينّ  ان عــــ ــ  حســـــــــــــــــّ ــلــــ بــــ ــُ ــن مــــ  أال مــــ

 

كـــــــا    غـــــــلـــــــغـــــــلـــــــًة تـــــــُدب إىل عـــــــُ  مـــــــُ
 

قال: )قوله أال من مبلغ اخل( قاله أُمية بن خلف من قصــــــيدة من الوافر يهجو هبا حســــــان.. والرســــــالة 
 .(19)هلية( املغلغلة احملمولة من بلد اىل بلد وعكاظ سوق من أسواق اجلا

 لينسب البيت اىل قائله بذكر لقبه: والتفت الصّبان اىل قول الشاعر
 فــــ ن كنــــُت مــــأكواًل فكن خري آكــــل  

 

 وإال فـــــــــــأدركـــــــــــين وملـــــــــــا أُمـــــــــــّزق 
 

قـال: )قولـه فـإن كنـُت مـأكوال اخل( قيـل كتبـه عثمـان بن عفـان متمثاًل بـه اىل علي كرم هللا تعـاىل وجهـه  
ــاعر جاهلي يلقب ابملمزق ألجل هذا  يدعوه إليه حني حاصــــــــــــــره اخلوارج  وتوهم أنه أبغراء علي وهو لشــــــــــــ

 . كما تعقب الصّبان قول الشاعر ليشري اىل لقب ُكليب:(20)البيت( 
ــقــــــا ــبـــ  املـ ــلـــو نـ ــيــــــب  فـ لـ ــُ ــلـــى كـ  بـــُر عـ

 

ــيــــــــخــــــــ  ابلــــــــّذانئــــــــب أي زيــــــــر     فــــــ
 

 
 .4/246حاشية الصّبان:  -16
 .4/125م. ن:  -17
 .4/239. ن: م -18
 .4/265م. ن:  -19
 .4/5حاشية الصّبان:  -20
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 25:  العدد

نئب بفتح  قال: )قاله مهلهل حني أخذ بثأر أخيه ُكليب وقوله ابلذنئب أي يف املوضــــع املســــمى ابلذ 
ــاء لقب الذال املعجمة فنون ويف آخره ابء موحدة وفيه قرب ُكليب... والزير يف األصــــ  ل من يكثر زايرة النســ

 (21)زايرهتن(به ُكليب ألنه كان يكثر 

ومل يكن مقتصـــراً على رواية الشـــعر فحســـب بل تعداه اىل الرواايت اليت ختص قضـــااي اخرى، من ذلك 
 )أن ُجذيلها احملكك وعذيقها املّرجب(. رواية قول بعض العرب وشرحها:

لقد علق الصـــــــــّبان على ذلك بقوله: )قوله أن ُجذيلها( تصـــــــــغري جذل بكســـــــــر اجليم وســـــــــكون الذال 
وهو العود الذي ينصــــب لألبل اجلرىب لتحتك به واحملكك بفتح الكاف االوىل مشــــددة هو الذي املعجمة  

تســــــــتشــــــــفى األبل اجلرىب ابألحتكاك هبذا العود وقوله كثر األحتكاك به أي أن ممن يســــــــتشــــــــفى برأيه كما  
تح اجليم ب بفعذيقها تصــــــــغري عذق بفتح العني املهملة وســــــــكون الذال املعجمة تليها قاف النخلة واملرج 

املشــــــــــددة من رجته أي عظمته او من الرجية بســــــــــكون اجليم وهي أن يبين حول النخلة الكرمية حبجارة او 
و كثرة محلها أن تقع وختوط بشـــــوك لئال يرقى أليها وامنا كان التصـــــغري يف خشـــــب اذا خيف عليها لطوهلا ا

 .(22)ذلك التعظيم ألن املقام للمدح
 يروي معه من اللطائف )قصة( بعده:وحني تقع عينه على رواية لبيت 

ة ســــــــــــلـمــــــت  ولـو أن لـيـلـي األخـيـلـيــــــّ
 لســــــــلمت تســــــــليم البشــــــــاشــــــــة أوزقى 

 

ــفــــــائــــ    عــــلــــّى ودوين جــــنــــــدُل وصــــــــــــ
ــائ ُ إليها صــــــــدًى من ج  انب الق   صــــــ

 

واجلندل احلجارة والصـــــفائح احلجارة العراض اليت تكون على القبور... وقال الســـــندويب ومن اللطائف 
مـا حكى عن جمنون ليلى أـنه ملـا مـات وتزوجـت برجـل من اقرابئهـا مرّا على قربه فقـال هلـا هـذا قرب الكـذاب 

ــلم  و أن ليلى اخل فقـاـلتفقـاـلت حـاش هلل اـنه مل يكـذب فقـال هلـا أليس هو القـاـئل ول ـله أتذنين يف أن اســــــــــــ
ــقطت  ــدى من القرب فسـ ــالم عليك اي قتيل الغرام وحليف الوجد واهليام ففّر الصـ عليه فقال نعم فقالت السـ
ميتة ودفنت عنده فطلع بعد موهتا شـــــجراتن يلتف بعضـــــهما على بعض فســـــبحان من حارت األفكار يف 

 .(23)عجيب قدرته
منشــــــأ( نســــــبة اىل جيان بلد من بالد األندلس فكان  فقال: )قوله اجلياينوحتدث عن بالد األندلس، 

االوىل أتخريه عن )قوله األندلســـــي إقليماً( ليكون للمتأخر فائدة... واألندلس بفتح اهلمزة وســـــكون النون 
وفتح الدال وضـــــــم الالم... هي جزيرة متصـــــــلة ابلرب الطويل والرب الطويل متصـــــــل ابلقســـــــطنطينية وإمنا قيل 

ــمــاليــة. وحكى أن اول من عمرهــا بعــد ألنــدلس جزيرة ألن الل بحر حميط هبــا من جهــاهتــا إال اجلهــة الشــــــــــــ
ــميت أبمسه ) --الطوفان أندلس بن ايفث بن نوح   ــاحب ه1فسـ ــر ابن خلكان. ونقل صـ ( من خمتصـ

ا املعيار عن القاضـــــــي عياض أن األندلس كانت للنصـــــــارى دمرهم هللا تعاىل ث أخذها املســـــــلمون فمنها م
 .(24)ا ُأخذ صلحاً ث أسلم اولئك النصارى وسكنوها مع املسلمنيُأخذ عنوة ومنها م
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الذي يهم يف ها املوضـــــــوع هذه املســـــــوغات اليت اوردها الصـــــــّبان، إذ اكدت عدة قضـــــــااي، منها ذوقه 
ــرار العربية واغوارها،  ــعراء، وطرقهم يف التعبري ث فقهه يف أســ ــاليب الشــ وكأنه خيرب  الفين، وخربته الدقيقة أبســ

ن التأريخ لألدب عامة والشـــعر خاصـــة، مســـؤولية ال يســـتطيع القيام هبا إال ذوي القدرات النقدية القارئ ا
 .(25)اخلاصة، والصفات املميزة، واهم تلك الصفات، الثقافة التأرخيية، والذوق والفهم

 

 النقد اللغوي:

دب ما مل أيخذ بناصـــــــــــية اللغة ويتمكن اللغة وســـــــــــيلة األدب وأداته، ومل يبدع أحد يف فن من فنون األ
ن هـذه احلقيقـة، فكـاـنت هلم وقفـات طويـلة يف النقـد اللغوي اـلذي هو جيليهـا فيميز منهـا، وـقد أدرك اللغويو 

ــتقيمها، وغامضـــــــها من جليها، وقريبها من بعيد ها، وهذا ما ال يدركه خبيثها من طيبها ومعوجها من مســـــ
ــتعمـال اللغوي اخلـاطئ، وهـذا ـماإال الـناـقد اـلذي ميتـلك ذوـقاً فنـياً و  ــارة اىل االســــــــــــ جنـده   موهـبة تؤهـله لإلشــــــــــــ

 للصّبان يف تعليقه على بيت الغمطش الضيب الذي يقول فيه:
ــابـكـم    أخـالّى لـو  ـرُي احلـمــــــام أصــــــــــــــ

 

 عتبــــُت ولكن مــــا على الــــدهر  ملعتــــبُ  
 

ن ذلك يف حكم ( بياء مفتوحة فهو من قصــــــــر املمدود للضــــــــرورة، قال التربيزي وأجود مقوله )أخالىَ 
 .(26)فحذفت ايء االضافة لداللة الكسرة عليهاالعربية أن ينشد أخالء هبمزة مكسورة واألصل أخالئى 

 وقال ذلك ايضاً:
 رأيُت رجاًل أميا اذا الشـــــمُس عارضـــــت

 

 فُيصـــــــــــحى وأميـا ابلعشـــــــــــي فيخصـــــــــــرُ  
 

 لعالء املعري:ض خيصر ابحلاء املهملة خطأ وكذا ما اقتضاه صنيعه من ان قول أيب افضبط البع
 لو أختصـــــــــــر  من االحســــــــــــان زرُتكم 

 

 والعـــــذب يهجر ل فراط يف اخلصـــــــــــر 
 

 .(27)ابحلاء املهملة خطأ وإمنا هو ابخلاء املعجمة
ــبـّان مـا قـاـله املكودي )قوـله احـدى الكلم( او قـال: واحـد  من دون   (28)الكلم لكـان أوفقوانتقـد الصــــــــــــ

ــّبان على قول الشــــــــــارح : )قوله واىل ما برفعها( أي الضــــــــــمري والظاهر وعبارة تعليل هلذا النقد. وعلق الصــــــــ
كما   من غري أن يذكر ســبب هلذا اإلســتحســان   (29)ضــيح واىل ما يرفعه وغريه ولو أتى هبا لكان أحســنالتو 

 تراه يقول عن بيت الشاعر:
ــاً  ــالكــ ــدي مــ ــد فقــ  ولســـــــــــــــت ُأابيل بعــ

 

ــعُ   ــو ا ن واقـــــ ــى انُء أم هـــــ ــوتـــــ  أمـــــ
 

ال يقوله العرب وال قوله وأجازه   ( كما قدم ذلك فال يصح قوله فهذاويف قول الشاعر )ولست أابيل اخل
 .(30)األخفش قياساً على الفعلية املقتضى عدم السماح

 ا نلحظ الصّبان يعيب على العجاج وقوعه فيه:أما يف جمال الشذوذ فأنن
 

 .99/100ينظر: األسس اجلمالية يف النقد العريب:  -25
 .4/39حاشية الصبان:  -26
 .4/49حاشية الصّبان:  -27
 .1/28م. ن:  -28
 .1/113م. ن:  -29
 .3/100. ن: م -30
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 25:  العدد

 ))أو الفاّمكَة مْن ُورق احَلمى(( 
( هذا الذي فعله الشـاعر من حذف احلرفني حيث يشـري اىل مواطن الشـذوذ: )قوله فحذف األلف اخل

 .(31)يم األوىل يف هناية الشذوذ وكما يف ابن غازي وغريهوكسر امل
يضـــاً عند أخطاء الشـــعراء، وذلك ما ميكن إداركه يف تعليقه ومثلما وقف عند الشـــذوذ اللغوي، وقف ا

 على قول الشارح يف بيت املتنيب:
ذي برزت لنــا فهجــت رســـــــــــيســـــــــــــا  هــ 

 

ــرف  ــفيُُث انصــــــ ــا ت وما شــــــ ــيســــــ  ت نســــــ
 

)قوله على شــــــــــــذوذ( أي يف النثر او ضــــــــــــرورة يف النظم )قوله وحلنوا املتنيب( قد مينع التلحني أبن املتنيب 
 .(32)الكوفيني جواز حذف حرف النداء من اسم اإلشارةكويف ومذهب 

ــاعر جواز ذلـك وعـّده من األمور اجلـائزة عنـد الكوفيني ومثـل ذلـك تعليقـه على  قول فقـد أابح للشـــــــــــــ
 الشاعر مبا ال يلزم عليه الضرورة:
 ))أفبعد كنَدة متدَحّن قبياًل((

ة وقبيال ترخيم قبلية للضـرورة، وقال اذ يقول: )قوله أفبعد كندة( بكسـر الكاف وسـكون النون اسـم قبيل
 .(33)زكراي قبيال أي مجاعة ثالثة فأكثر قال أرابب احلواشي وهو أوىل ألنه ال يلزم عليه ارتكاب ضرورة 

ــّبان من نقد لغوي، امنا كان حماولة إلبراز ثقافته اللغوية وعليه فلم يكن مبدعاً يف  إن ما قدمه لنا الصـــــــــ
ة واألدب والنقـد بصــــــــــــــور كثرية من هـذا النقـد، وعلى مـدد زمنيـة هـذا، فقـد حفلـت وضــــــــــــــمـت كتـب اللغـ 

 .(34)مستمرة
 النقد العروضـي:

ــعر م ــوا لنقد الشـــ ــعر( لقد أدرك النقاد العرب الذين تعرضـــ ، (35)كانة العروض اليت )يعرف هبا وزن الشـــ
وضـبطت وقافيته وصـناعته، وضـبط جرسـه املوسـيقي، فتولد من ذلك شـعر منظوم ُأحكمت العرب نسـجه، 

نظم قصـــيدته ابلقوايف، وأوثقته أبوزان حمكمة، معتمدة يف ذلك على حتديد موقع اخللل االيقاعي يف البيت 
قه على ييغفل عن ذلك يف رصـد بعض الشذرات العروضية من ذلك تعلالشـعري العريب، وما كان الصـّبان ل

 قول الشارح:
النصـــــــف أبن يكون البيت على  )قوله من كامل الرجز( وزنه مســـــــتفعلن ســـــــت مرات والشـــــــطر حذف

 مستفعلن ثالث مرات فعلى أهنا من كامله يكون مثاًل:
 قـــــــال حمـــــــمـــــــد هـــــــو ابـــــــن مـــــــالـــــــك 

 

ــك  ــالـــــــ ــري مـــــــ ــد ريب هللا خـــــــ  أمحـــــــ
 

عروضـه موافقة لضـربه، ويكون كل بيت شـعر مسـتقاًل، وعلى أهنا من مشـطوره  لة اعين جمعو بيتاً مصـرعاً 
يكون مثاًل قــال حممــد هو ابن مــالــك بيتــاً، وأمحــد هللا ريب خري مــالــك بيتــاً.... وجود اإلكفــاء واإلجــازة 

 
 .3/183م. ن:  -31
 .3/136م. ن:  -32
 .3/214حاشية الصّبان:  -33
 . 153، والنقد اللغوي عند العرب، د.نعمة رحيم العزاوي:  205ينظر: النقد عند اللغويني يف القرن الثاين، د.سنية اجلبوري:    -34
 .395ينظر: شرح القصائد التسع للنحاس:  -35
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ــيدة وتلك عيوب جيب اجتناهبا، وهم ال يعدون ذلك يف هذه األر  ــراف يف القصــــــ اجيز عيباً واإلقواء واالصــــــ
. وهذه شــــــــــذرة مهمة تدل على دقة الصــــــــــّبان وتفريقه الدقيق مما يؤكد (36) جند نكرياً لذلك من العلماءوال

ــبب تفوق  ــّبان اىل ســــ ــاكله، كما نبه الصــــ ــعة إطالعه على خفاايه ومشــــ ابعه الطويل يف علم العروض، وســــ
 األلفية على ألفية ابن معطي، وذلك من خالل تعليقه على قول الشارح:

 ( االمام العالمة ابن ُمعطي.)فائقة ألفية
 بقوله: فائقة: أي عالية يف الشرف، وإمنا فاقتها ألهنا من حبر واحد وألفية ابن ُمعطي من 
 .(37)حبرين فإن بعضها من السريع وبعضها من الرجز، وألهنا اكثر احكاماً من ألفية ابن ُمعطي

أحكم لبناء البيت. ومل خيل أثر الصـــــــّبان حد، ألنه يتبني من النص أن الصـــــــّبان كان يفضـــــــل البحر الوا
ــعر  ــارح: )قوله والبيت من الشـ النقدي من الوقوف عند القافية، وإظهار أمهيتها، منها تعليقه على قول الشـ

 قافيه( ألهنا اشرف أجزائه، )قوله وقد يسمون القصيدة قافية( من ذلك قول معن بن أوس يف ابن أخته:
ـــ  ّل ـيـــ  ومُأعـــــــلـــــــمـــــــه الـــــــرمـــــــايـــــــة كـــــــُ

ـــلـــــ  ــم عــــ ــوايف وكــــ ــقــــ ــم الــــ ــظــــ ــه نــــ ــتــــ  مــــ
 

ــتــــــد ســــــــــــــــاعــــــد  رمــــــاين   فــلــمــــــا أســــــــــ
 (38)فـــــلـــــمــــــا قــــــال قــــــافـــــيــــــة هـــــجــــــاين

 

ـــيدة، وـقد يراد هبـا األبـيات، كوهنـا احـدى لوازم   وكـأـنه يتســــــــــــــري هـنا اىل أمهـية القـافـية اليت يراد هبـا القصــــــــــــ
ــيف اليه قوة وأتثرياً، من اجل اكتمال مقومات  ــعر، والدعامة اليت يقوم عليها الوزن، فتضـــــــ  بناء النصالشـــــــ

 الشعري.
كذلك تظهر عنايته حبركة الروي ومن ذلك تعليقه على قول الشــــــــــارح بقوله: )قوله جتانس الروي( أي 

 .(39)حركة الروي. والروي احلرف الذي تنسب اليه القصيدة
فهو يشـري اىل حركة الروي سـواءاً أكانت هذه احلركة كسـرة، ام فتحة ام ضـمة، ويف الوقت نفسـه معرفاً 

تبىن عليه القصـــــــيدة، ويلزم تكراره يف كل بيت منها يف موضـــــــع واحد، هو هنايته، وإليه  لروي الذيحبرف ا
تنسـب القصـيدة، فيقال الّمية، او ميمّية، او نونّية. وهذا االسـتقراء بناه على حسـه الفين النقدي الذي قد 

 ال ميتلكه وحيسه كل سامع وقارئ.
( مجع قافية وقد اختلف فيها العروضــــــــيون على له للقوايفوكذلك تعليقه على قول الشــــــــارح بقوله: )قو 

اثىن عشــــــــــــــر قواًل أشــــــــــــــهرها قوالن: قول اخلليل أبهنا من املتحرك قبل الســــــــــــــاكنني اىل انتهاء البيت، وقول 
. وكأنه يشــري اىل الرأي الصــائب الســائد، وعلى هذا األســاس فقد تكون  (40)األخفش أبهنا الكلمة األخرية

ــّبان يف كتابه بعض كالم الشــــــــــارح (41)كلمة، وقد تكون بعض كلمةالقافية كلمتني، او   .كما يتعقب الصــــــــ
حني اصـابه العيب، فدّل على مكان العيب، وكشـفه، وحدد امسه، حبسـب ما هو متعارف عند العلماء يف 

 من امثلة ذلك تعليقه على قول الشارح:)وبدر التدقيق من أبراج اشاراته يشرق(.عيوب القافية. و 
 

 .1/14حاشية الصبان:  -36
 .1/17ة الصّبان: حاشي -37
 .1/29م. ن:  -38
 .32 – 1/31م. ن:  -39
، 342، ويبدو لنا ان الصّبان قد أتثر وافاد من اخلليل واالخفش وكرر ما قااله. ينظر: شرح حتفة اخلليل: 1/30م. ن:  -40

  2والقوايف لألخفش: 
 .213، وفن التقطيع الشعري: 1/151ينظر: العمدة   -41
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 25:  العدد

. نلحظ أن السـناد الذي أخذه (42)عيب السـناد وهو اختالف حركة ما قبل الروىفي كالمه )بقوله: ف 
على الشــارح يســمى )ســناد التوجيه(، أي أن جييئ ما قبل الروي مضــموماً، واترة مفتوحاً، واترة مكســوراً، 

 .(43)بعضهم ال يرى ذلك سناداً و 
 إقواًء: حني قرأ الصبان قول ذي الرمة رصدو 

 اد  أحـــقــــــب الحــــهـــــ كــــــأاّن عـــلــــى أوال
 جلُنوب دوت  عنهــــا التنــــاهي وأنزلــــت  

 

فى أنفـــاســـــــــــهـــا بســـــــــــهـــام     ولرّمى الســـــــــــّ
فــــــري  خــــــيــــــامُ   هبــــــا يــــــوم راّبب الســــــــــــــــّ

 

 فعلق عليه بقوله:
 .(44))ويف البيت عيوب القافية األقواء( 

وكــأنــه يشــــــــــــــري اىل حركــة الروي )وهو حرف امليم( يف البيــت االول ختتلف عن حركــة الروي )امليم( يف 
يت الثاين، ففي االول كانت ابلكســـــــــر، يف حني كانت يف الثاين ابلضـــــــــم. وهذا مما ال يرتضـــــــــيه حســـــــــه الب

ها اليت جيب أن يرتمسها الشـــــاعر يف نظمه، ويلتزم هبا ألنه ف، ألن العروضـــــيني وضـــــعوا للقافية ضـــــوابطاملره
 مستقراة من شعر العرب.

ــية عند التعرض للقافية وا ــبان العروضــ مهيتها، بل راح ينبه على اخلطأ والســــالمة مل تتوقف شــــذرات الصــ
 ا يف تعليقه على قول االضبط بن قريع:العروضيني، كم

ــر  ك أن تــــ ــّ ــلــــ ــرل عــــ ــقــــ ــفــــ ني الــــ ــُ  ال ُتــــ
 

ــًا و   ــعــــــهكــــــع يــــــومــــ ــُر قــــــد رفــــ  الــــــّدهــــ
 

بقوله: )والبيت من املنســـرح لكن دخل يف مســـتفعلن أوله اخلرم ابلراء بعد خبنه فصـــار فاعلن كما قاله 
 يدل له بقية القصيدة ومنها بعد هذا البيت:الدماميين والشمين و 

ــل احلبـ  ــل حـبال البعـيد ان وصـــــــــ  وصـــــــــ
 وأرض مــــــن الــــــدهــــــر مــــــا أاتك بــــــه

 

ــل وأـق  اـلـقريــــــب ان ـقطـعــــــه   ـــــــــــــــــــــــــ
 عــــيــــنــــــا بــــعــــيشــــــــــــــــه نــــفــــعــــــهمــــن قــــر 

 

 .(45)فقول العيين ومن تبعه إنه من اخلفيف خطاً 
 ت املصنف:وقد يقرتب رأيه النقدي يف التصويب من التعليل، كما يف تعليقه على ابيا

ــعــــــــــالان ــفــــــــ ــلــــــــــى لــــــــ ــعــــــــ  أجــــــــــز  فــــــــ
ــخـــــــــــــنـــــــــــــاان  ودخـــــــــــــنـــــــــــــاان وســـــــــــــــــــــ
 وصــــــــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــاان وعــــــــــــــــــــاّلان
 ومــــــــــــــــــــــــواتان ونــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــاان

 

ــبــــــــالان  ــيــــــــتل حــــــ ــنــــــ ــثــــــ ــتــــــ  اذا اســــــــــــــــ
 وســــــــــــــــــــيـــــــــفـــــــــاان وصــــــــــــــــــــحـــــــــيـــــــــاان
ــّ  ــواان ومصـــــــــــــــــــــــــــــــ  اانوقشـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــراان ــعــــــــــــــهــــــــــــــن نصــــــــــــــــــــــ ــبــــــــــــ  وأتــــــــــــ
 

بقوله: وهذه األبيات اليت للمصــــــــــنف بقطع النظر عن تذييل املرادي حيتمل أن تكون من الوافر اجملزوء 
لكن التـذييـل يُعني األول لتعيني كونـه من األول ألن قولـه فيـه على لغـة بوزن مفـاعلك  وأن تكون من اهلزج

الشــــــارح األندلســــــي مع زايدة األلفاظ االثىن عشــــــر اليت يف نظم املصــــــنف  ال بوزن مفاعيلن هذا، وقد نظم  
 تفسريها فقال:

 
 .1/6حاشية الصبان:  -42
 .160ينظر: القوايف، للتنوخي:  -43
 .3/119حاشية الصبان:  -44
 .3/225م. ن:  -45
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ــلــــى ــعــ ــثــــــا  فــ ــو انــ ــهــ ــعــــالن فــ ل فــ  كــــــُ
 ولـــــذى البطن جـــــاء حبالن ايضــــــــــــــــاً 

ــيــفــــــان لــلــطــويــــــل و  ــوجــــــاُُث ســــــــــ  صــــــــــ
 ُُث صـــــــــــحيـان أن حوى اليوم صـــــــــــحوا
 ُُث مـــــــواتن لـــــــلضـــــــــــــــــعـــــــيـــــــف فـــــــؤادا 
ــا ــمــــ ــلــــــذي قــــــل حلــــ ــوان لــــ  ُُث قشــــــــــــــ
ـ  ُُث مصــــــــــــــــان يف الـــــلـــــئـــــيـــــم ويف حلـــــ

 

ــنــــــدمــــــان  ــنــــــد  ابلــ   ــــري وصــــــــــــــف الــ
ــان  ــنــــ ــانُُث دخــــ ــدخــــ ــري الــــ ــثــــ ــكــــ ــلــــ  لــــ

 ن لـــــــذي قـــــــوة عـــــــلـــــــى احلـــــــمـــــــالن 
 ُُث ســـــــــــخنـــــان وهو ســـــــــــخن الزمـــــان
ــان  ــنســـــــــــــــــيــــ ــو ذو الــــ ــالن وهــــ  ُُث عــــ
ــراين ــران جــــــاء يف الـــــنصـــــــــــــ  ُُث نصـــــــــــــ

ـــيــــ  ــــــــــــــــــــــ ــان ان ســـــــــ ــد النوعـــ  رمحن يفقـــ
 

 ونظمت ما زاده املرادي مع التفسري يف بيت ينبغي وضعه قبل البيت األخري فقلت:
 ولـــــــــذى ألـــــــــيـــــــــة كـــــــــبـــــــــرية الـــــــــيـــــــــا 

 

ــا  ــان جـاء يف اخلمصـــــــــ  ( 46)نن ومخصـــــــــ
 

فهذا بال ريب اسـتقراء وجهد عروضـي للصـّبان مكنه من اطالق هذا احلكم على تصـويب البحر، فنراه 
 ضية من أجل تبيان الصواب وتقدميه للقارئ.حيشد كل براعته العرو 

 وأما ما خيل ابلوزن فقد أشار إليه من خالل تعليقه على قول الشارح:
ــرا ُ  ــمـــــــــــ ــُر عـــــــــــ ــمـــــــــــ  أال اي عـــــــــــ

 

 وعـــــــــــــمـــــــــــــرو بـــــــــــــُن الـــــــــــــّزبـــــــــــــريا ُ  
 

بقوله: والشـاهد يف األول ألن حمل الوصـل هو العروض وأما الضـرب فمحل وقف فال شـاهد فيه. وقد 
فهي يف حكم الضرب فتكون ايضاً حمل وقف فال شاهد يف البيت اصاًل وقوله:   يقال العروض هنا مصرعة

)وعمرو بن الزبرياه( هذا هو الصــــــــــــواب دون ما يف بعض النســــــــــــخ و)اي عمرو بن الزبرياه، ألن الزايدة ختل 
 .(47)ابلوزن وحتريك اهلاء وقفاً يف البيت للروي( 

ا مل خيف عليه هذا اإلخالل ســــــــــعياً منه اىل  ذويظهر أن نظرة الصــــــــــبان اىل العروض مل تكن جامدة، هل
 اطالع املتلقي على تفهم أوزان الشعـر العريب ووصواًل الكتساب قدرة تتميز ما خيــل ابلوزن.

 وكذلك تعليقه على قول الشارح:
 )لفظ دال على مضى )َعْم( الكالم والكلمة عموماً(

عليها يف الشــــــــــعر جيب ختفيفه لئال يفســــــــــد  فبقوله: واعلم أن َعم كغريه من االلفاظ املشــــــــــددة املوقو 
 .(48)الوزن 

إن معرفة األلفاظ املشـــــددة املوقوف عليها طريقة قومية من طرق النقد، ودليل على اتســـــاع ثقافة الناقد 
 .(49)وعمق دراسته

يظهر من كل ما تقدم: أّن وقفة الصـــــّبان إزاء القضـــــااي العروضـــــية وقفة عامل يســـــعى اىل الكشـــــف عن 
 ت العروضية يف الشعر العريب.اقطبيعة العال

 
 .233 – 3/232حاشية الصبان:  -46
 .3/171م. ن:  -47
  1/27حاشية الصّبان:  -48
 .59ينظر: النقد واللغة يف رسالة الغفران، د.أجمد الطرابلسي:  -49
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 25:  العدد

 البالغة العربيـة: 

البالغة العربية معنٌي ال ينضـــــــــــب، يســـــــــــتســـــــــــقى منه دارس القرآن الكرمي، واألدب العريب، ومصـــــــــــنف 
، لذا برز يف ســــــاحة البحث البالغي يف القرنني (50)املختارات، والناقد األديب، فهدفها واســــــع ومداها بعيد

اهتم أمهيـة خـاصـــــــــــــــة وهؤالء هم: ابو عبيـدة معمر بن املثىن علمـاء كـان ملؤلفـ اهلجريني ثالثـة الثـاين والثـالـث 
ــ( وكتابه )البيان والتبيني( الذي تنطوي 255هـــــــ( صاحب كتاب )جماز القرآن(، واجلاحظ )ت209)ت هـــــ

شر هــــــــ( الذي ألف كتاب )البديع( ومجع فيه سبعة ع296على اصول مهمة لعلم البالغة، وابن املعتز )ت
ــبـّان من الـذين ادركوا أمهيـة اجلـانـب البالغي، وقيمتـه يف (51)علمـاء، وغريهم من النوعـاً بـديعيـاً  . وكـان الصــــــــــــ

 حتسني النص األديب يف ضمن الفنون البيانية: التشبيه، االستعارة، الكناية، وكما أييت:
 التشبيـه:

وبنيت عليهم   ناولته أشــــــعارهم،التشــــــبيه من الفنون البيانية األصــــــيلة لدى العرب، جرى يف كالمهم، وت
 .(54).الذي يزيد املعىن وضوحاً ويكسبه أتييداً (53)، حىت قيل أنه اكثر كالم العرب(52)بهمخط

 لذا اختذوا منه وسيلة فنية ميثلون هبا املعاين ويصوروهنا ليكون هلا موقعها يف النفوس اليت تتلقاها.
، ومن ذلك ه يف النص األديببه، وكشـف امهيت  وكذلك احلال ابلنسـبة للصـّبان الذي عىن عناية واضـحة

 شرحه قول الفرزدق: 
ــم  ــوُتـ يـ ــُ ــول بـ ون حـ ــُ ــنــــــافــــــذ هــــــّدا جـ  قـ

 

 مبــــــا كــــــان إايهــــــم عــــــطــــــيــــــة عــــــّودا  
 

بقوله: )قوله قنافذ(، قاله الفرزدق يهجو رهط جرير ابلفجور واخليانة ويشـــــــــبههم ابلقنافذ يف مشـــــــــيهم 
بليغ فحذف األداة يوحي بتســــــــاوي . فوقف الصــــــــّبان على التشــــــــبيه ال(55)لياًل، فقوله )قنافذ( تشــــــــبيه بليغ

الطرفني، ويف هذا النوع من التشــبيه مبالغه وإغراق يف ادعاء أن املشــبه هو املشــبه به نفســه، ولكون املشــبه 
، وهو املألوف غالباً واالكثر اســـتعمااًل (56)مصـــدراً للنوع، وهو من حماســـن التشـــبيه وأحســـن ما اســـتعمل به

ــعراءلدى  ــّبان (57)الشـ ــبيه ملا له من قيمة كبرية يف أتكيد املعىن وزايدة اىل هذا النوع من ا ، لذا نبهنا الصـ لتشـ
 وقعه يف النفس.

 ومل يغفل الصّبان عن تشبيه النابغة الذبياين يف قوله:

 
 17يب: ، االسلوب، امحد الشا5ينظر: حبوث بالغية، امحد مطلوب:  -50
هـ( حيث اضاف ما ذكر 337امة بن جعفر( صاحب كتاب نقد الشعر)تومن األعالم الذين اهتموا ابلدرس البالغي )قد  -51

هـ( و)كتاب 395( وكتابه )الوساطة بني املتنيب وخصومه(، والعسكري)ت392ابن املعتز من انواع البديع، والقاضي اجلرجاين )ت
البيان عن جمازات القرآن(،  هـ( )تلخيص406ؤلف كتاب )إعجاز القرآن(، والشريف الرضي)تهـ( م403الصناعتني(، والباقالين )ت

هـ( متفرقات 471هـ( كتابه )العمدة يف حماسن الشعر وآدابه، ابواابً عن البالغة والبيان واإلجياز والبديع، واجلرجاين )ت456والقريواين )ت
هـ(  626سكاكي)تهـ( يف كتابه )الكشاف( و)أساس البالغة(، وال538خمشري )تيف كتابه )أسرار البالغة( و )دالئل االعجاز( والز 

 هـ( صاحب كتاب )املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر(. 637صاحب كتاب )مفتاح العلوم( وابن األثري اجلزري)ت
 .64ينظر: اصول البيان العريب، حممد حسني الصغري:  -52
 .2/79ينظر: الكامل يف اللغة واالدب:  -53
 .249ينظر: الصناعتني:  -54
 .1/237حاشية الصّبان:  -55
 .2/100ينظر: املثل السائر:  -56
  17ينظر: الصورة يف الشعر العريب، د. علي اجلندي:  -57
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ــهــــــا ــعــ ورًا مــــــدامــ ــُ ــراًب حــ ــرفــــنل ربــ  ال أعــ
 

رّدفــــــات  عــــــلــــــى أعــــــقــــــاب أكــــــوار     مــــــُ
 

ــن العيو بقوله الربرب القطيع من  ــاء يف حســ ــبه به النســ ــفته مجع  البقر، شــ ــي، وحوراً صــ ــكون املشــ ن وســ
راء من احلور وهو شــــــــدة بياض العني يف شــــــــدة ســــــــوادها... واألكوار بضــــــــم الكاف وهو الرحل أبداته حو 

 .(58)واألعقاب مجع عقب وعقب كل شيء أخره
شـبيه، الذي يهجم على السـمع إن براعة الصـّبان كفيلة أبن يضـع أيدن على التشـبيه الذي بغري اداة الت

 ه من أثر ابلغ يف نفس املتلقي.توقع له، ألنه كان مدركاً ملا حيدثمن غري 
 ومثل ذلك شرحه قول الشاعر:

 يســــــــــــقــون مــن ورد الــ يــ  عــلــيــهــمُ 
 

ــل  لســـــــــ  بردى ُيصـــــــــــفق ابلرحيق الســـــــــــّ
 

قال: )قوله من ورد الربيص، ابلصــــاد املهملة اســــم واٍد وبردى بفتحات هنر بدمشــــق وألفه للتأنيث كما 
ــلســـــل من املاء العذب او البارد من اخلمر اللينة كذا يف القاموس وبه يعلم ما يف اهلمع والرحيق ا خلمر والســـ

مباء كالرحيق الســلســل يف   ردى وقوله ابلرحيق الســلســل تشــبيه بليغ أييف كالم البعض ويصــفق حال من ب
من التشـــــــبيه وهذا النوع   -الذي هو من حماســـــــن التشـــــــبيه-، وكأنه نبه اىل امهية التشـــــــبيه البليغ (59)اللذة( 

 يكون أوجز وأبلغ وأشد وقعاً يف نفس املتلقي.
ــارح قوله:  ــهده به الشــ ــتشــ ــبان ما اســ ــلبنكم يف جذوع النخلوحني قرأ الصــ ، فنراه يقول: )قوله ألصــ

ــبيه جلزئيات  ــبه االســــتعالء املطلق ابلظرفية املطلقة فســــرى التشــ ــلبنكم يف جذوع النخل( اي عليها فشــ ألصــ
ــتعري بناء على هذ ــراية اللفظية يف املعىن على وهو اســـــــتعالء جزئي هذا كل فاســـــ ــبيه احلاصـــــــل ابلســـــ ا التشـــــ

 .(60)جلذع ابحلالتشبيه املصلوب لتمكنه من ا مذهب الكوفيني وجعلها البصريون للظرفية بناء على
ــبـّان هلـذا الفن هبـذا الـتدبر والعمق، هو خري دلـيل على علم هـذا الرجـل، وإدراكـه الواعي   وإن فهم الصــــــــــــ

 هذا الفن البياين البالغي.لعناصر 
 االستعـارة:

، وليس يف حلي الشــــــــعر (61)تعد االســــــــتعارة من حماســــــــن الكالم اذا وقعت موقعها، ونزلت موضــــــــعها
، لذلك فإن (62)ســطو من اعظم األســاليب الفنية وآية املوهبة العظيمة يف الشــعرأعجب منها، وهي عند أر 

، كوهنا من (63)ملرهفني واالســــــــــتعمال العريب األصــــــــــيلوجودها دليل على ســــــــــالمة الذوق واحلس اللغويني ا
 الوسائل اليت حيقق هبا النص األديب غايته وفنيته ومجاليته.

ن عىن عناية واضــــــحة هبا، كاشــــــفاً أمهيتها يف النص األديب، وكذلك احلال ابلنســــــبة للصــــــّبان يف كتابه ا
 على حنو ما علق به على قول الشاعر:

ك اصـــــــــــطـالُء لـظـى احلـ   ر  ال يـهـو لـنــــــّ
 

ــا   ــد أملــــ ــأن قــــ ــا كــــ ــحــــــذورهــــ ــمــــ  ب فــــ
 

 
 .4/3حاشية الصّبان:  -58
 .2/272م. ن:  -59
 .2/219حاشية الصّبان:  -60
 .1/268ينظر: العمدة:   -61
 .208ور: ينظر: الصورة الفنية، د. جابر عصف -62
 .1/11للمرزوقي: ينظر: شرح ديوان احلماسة،  -63



  

250 

 25:  العدد

( أي ال يفزعنك. واللظى النار فهي إما اســـتعارة ملشـــتقات احلرب او اضــــافتها بقوله: )قوله ال يهولّنك 
اىل احلرب من اضــافة املشــبه به للمشــبه واصــطالء النار التديف هبا فهو ترشــيح لالســتعارة او التشــبيه واملراد  

. (64)ـنه(وحمـذورهـا هو املوت، كـأن ـقد أمـلا أي نزل ـفاملوت ال ـبد م ابصــــــــــــــطالء احلرب تعـاطيهـا والتلبس هبـا
وهو هبذا القدر من الشـــــــرح يؤدي مهمة الشـــــــارح اللغوي واملؤدى البالغي العارف أبفانني الكالم، وبطرق 

 العرب يف التعبري. وحني شرح الصّبان قول الفرزدق:
ــا ــورُهـــــ ــرت أابك  ـــــ ــمـــــ ة   ـــــ ــً  يف جلـــــ

 

ــالم    ــان واألســــــــــــــ ــة كــــ ــيــــ ــلــــ ــاهــــ  يف اجلــــ
 

، يبدو أن الصّبان أومأ اىل االستعارة التصرحيية (65)تصرحييةقال: )قوله يف جُلة(: أي شدة ففيه استعارة  
ليكشـف النقاب عن اجلمال الذي تشـبه يف النص، ألن صـورها مجلية فتخرج األشـياء يف صـور غري صـورها 

بيت الفرزدق، وجاءت  فتعرضــــها يف غري معرضــــها، ومتنحها من الصــــفات ما ليس هلا كما هو حاصــــل يف
 الل شرحه قول الشارح: )الذين أحرزوا قصبات السبق يف مضمار األحسان(.االستعارة التمثيلية من خ 

ــبة يف  ــبق كان من عادة العرب أن تفرز قصـ ــبات السـ ــّبان: )قوله أحرزوا( أي حازوا )وقوله قصـ قال الصـ
بقاً ففي الكالم اسـتعارة متثيلية ان شـبه آخر ميدان تسـابق الفرسـان فمن اعدى فرسـه إليها وأخذها ُعد سـا

لصــــــحابة يف غلبتهم ملن قاواهم يف اإلحســــــان حبال الســــــابقني على اخليل يف امليدان يف ســــــبقتهم اىل حال ا
 .(66) قصبة السبق جبامع مطلق حوز ما به الشرف(

به الصــورة، ويدنو كأنه هنا يشــري اىل قدرة االســتعارة التمثيلية يف جتســدها املعىن جتســيداً حســناً، حتلو 
 ويتقرب الفهم.به اخليال، ويقوى به املعىن 

ومثل ذلك شــــــــــرحه لقول الشــــــــــارح: )جند نشــــــــــر التحقيق من أدراج عباراته يعبق(، قال قوله: )نشــــــــــر 
التحقيق( النشـــر الرائحة الطيبة، والتحقيق يطلق على ذكر الشـــي على وجه... ففي كالمه اســـتعارة مكنية 

 .(67)ق ترشيح(لتحقيق يف نفاسته بنحو املسك والنشر ختيل ويعيوختيل وترشيح حيث شبه ا
نســــتشــــف من تعليقه هذا على صــــحة االســــتعارة ودقتها اليت تناوهلا الشــــارح يف رســــم صــــورته، ملا متثل 
االســـــتعارة املكنية من كثافة تصـــــويرية له، وقيمة مجالية تربز هبا مالمح املعىن وتتجمل اكثر أتثرياً يف املتلقي 

ربره( قال: )قوله الُغّر( مجع أغر وهو يف األصــل أبيض ذلك شــرحه قول الشــارح: )وآله الُغرِّ الكرام الونظري 
ــبيه بليغ وحيتمل ان يكون تلميحاً اىل ما وصــــف به  ــرحيية او تشــ ــتعارة تصــ اجلبهة من اخليل ففي الكالم اســ

 .(68)(أمته بقوله ))أنتم الغر احملجلون يوم القيامة من أثر الوضوء( --نبينا
مهمة الشــارح يف أمت وجه، وهو اللغوي الشــارح والبالغي البارع، وهو يف هذا االجياز من الشــرح يؤدي  

 فنراه بفطنته ودربته يغرتف من معني البالغة.
 أما قول زايد األعجم:

ــاة قــــــوم   ــنــــ ــنــــــت اذا  ــــــمــــــزُت قــــ  وكــــ
 

ــتــقــيــمــــــا   عــوهبــــــا أو تســــــــــ ــر ُت كــُ  كســــــــــ
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الرمح   اي املعجمتني عصــــــــــــــرت والقنــــاة ابلقــــاف والنون فيقول: )قولــــه وكنــــت اذا غمزت( ابلغني والز 
والكعوب النواشـــــر يف أطراف األنبيب وهذه اســـــتعارة متثيلية شـــــبه حاله اذا اخذ يف اصـــــالح قوم اتصـــــفوا  
ابلفســــاد فال يكف عن جســــم املواد اليت ينشــــأ عنها فســــادهم إال أن حيصــــل صــــالحهم حباله اذا غمز قناة 

ــر ما ارتفع من أ ــتقيم(طرافها ارتفاعاً مينع من اعتداهلا وال يفمعوجة حيث يكســــــ ، (69)ارق ذلك إال أن تســــــ
ــتعاري، فهو مييل اىل تفســــري البيت الشــــعري للكشــــف عن الوجه  هكذا تشــــاهبت وقفته إزاء النموذج االســ
االستعاري االصل الذي اعتمد عليه يف بناء العالقات اليت أتخذ هذا املعىن، ولعل يف ذلك كله مراعاة من 

ألديب واملتلقي، ينبغي أن يهيئ له ســـبل الفهم الصـــحيح ان لوظيفته بوصـــفه حلقة الوصـــل بني النص االصـــبّ 
 للنص.

 الكنايـة:
تعد الكناية صورة من صور البيان املتميزة، اذ تصدر عن ذائقة فنية، وقيمة بالغية، فيها حبسن التعبري، 

اإلجياز يف وضــــــــيح افكارهم ومعانيهم معتمدين . لذا وظفها الشــــــــعراء يف توليد صــــــــورهم لت(70)ويزداد التأثري
 العبارة واالسلوب الفين الرفيع.

ومل خيُل أثر الصـــّبان من الوقوف عند الكناية يف كتابه، وإظهار امهيتها وقدرهتا يف الكشـــف عن قيمتها 
 يف النص األديب، وإحيائها املعىن، كما يف شرحه لقول امرئ القيس:

ــريــــــُت هبــم حــ  تــكــــــُل مــطــيــهــم   ســــــــــ
 

 أبرســــــــــــــــان  وحـ  اجلـيــــــاُد مــــــا ـيُقــــــدن  
 

بقولـه: )قولـه تكـّل( أي تتعـب واملطي اســــــــــــــم جنس مجعي ملطيـة وهي الـدابـة. واجليـاد مجع جواد وهو 
الفرس اجليد واألرســـان مجع رســـن ابلتحريك وهو احلبل أي وحىت صـــارت اخليل ال تقاد مبقاودها بل تســـري 

فاه التعبري ابلكناية من قيمة وكأنه يشـــــري اىل ما أضـــــ  (71)بنفســـــها وهو كناية عن شـــــدة تعبها قاله الدماميين
 املعىن املوحي واملهذب بوقت واحد.

ــارح: )قوله مكنياً عنه مبا يف  ــرح قول الشـــ ــطالحية، فحني شـــ ــّبان مبنأى عن الكناية األصـــ ومل يكن الصـــ
ية كر واألنثى وهي كناوإال فما عامة للذ   قال: )ابعتبار تقييدها مبحرراً   نذرُت لك ما يف بطين حمرراً قوهلا  

اصطالحية على قول صاحب التلخيص إن الكناية ذكر امللزوم وارادة الالزم ألن ما أبعتبار تقييدها مبحررا  
ملزوم للــذكر ألن احملرر ال يكون إال ذكراً فيكون ذكرهــا بــذلــك االعتبــار من ذكر امللزوم وارادة الالزم وهو  

وذكر الشــــــيء مع دليله اوقع يف النفس، ومن   مقرونً بربهانه،صــــــورت الكناية املعىن، ومن هنا (72)الذكر( 
 هذا سر بالغة الكناية.

 ويالحق الصّبان التعبري الكنائي فيما يشرح من الشعر، ففي قول الشاعر:
 أىب هللُا إال أّن ســـــــــــــــــرحــــــة مــــــالــــــك  

 

ل أفــنــــــان الــعضــــــــــــــــا  تــروقُ    عــلــى كــــــُ
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 25:  العدد

 .(73)ليه فااليقاع حقيقيعن بقية النسوة وع رأة مالك وابألفنان ذكر أن الشاعر كىن ابلسرحة عن ام 
ــريح هبا  ــه من غري ان يلجأ اىل التصــــــ ــاعر ليحقق أغراضــــــ ــّبان أن الكناية قد يلجأ اليها الشــــــ ادرك الصــــــ

 فيكون مبنجاة من املؤاخذة عليها. ومن أبيات الكناية اليت نلت شرح الصّبان، قول لبيد:
ّل أانس  ســـــــــــوف تــــــدخــــــل ـبـيـنهـ   م  وكــــــُ

 

ــر   ــيــــــة تصـــــــــــــــفــ ــهــ ــنــــــُه األانمــــــلُ ُدويــ  مــ
 

قوله: )ُدويهية تصــــفر منه األنمل( فتصــــغريها للتعظيم بقرينة وصــــفها ابجلملة بعدها اليت هي كناية عن 
 .(74)املوت هبا

وكـأنـه يعرف القـارئ ابلوظيفـة اجلمـاليـة للكنـايـة، ورمبـا ال يفلح يف إدراكهـا وإدراك داللتهـا غري العـارف 
 :العربية. ويف شرحه لبيت الشاعرأبسرار 

 ومــــــا ـبـيـنهــــــا واـلكـعــــــب  ـوُط ـنفــــــاـنفُ 
 

 نُعلُق يف مثـــــل الســـــــــــواري ســـــــــــيوفنـــــا 
 

يقول: )روى نعلق بنون املتكلم ومعه غريه مبيناً للفاعل و ســـيوفنا ابلنصـــب على املفعولية، وروى تعلق 
. بناء التأنيث مبنياً للمجهول وسيوفنا ابلرفع على النيابة عن الفاعل والسواري مجع سارية وهي االسطوانة.

ة ونفانف صـفته مجع نفنف وهو وغوط مجع غائط وهو املكان املطمئن الواسـع وكىن بذلك عن طول القام
 .(75)اهلواء بني الشيئني ويقال للهواء الشديد( 

ــعباهتا، وبطرائق  ــري اىل عمق معرفته ابللغة وتشـــ ــّبان وتعليقه ما يشـــ ــرح الصـــ هكذا يلمس الباحث يف شـــ
ــارة اليه اليت تســــــــترت خلف معاين األلفاظ الظاهرة. وهالشــــــــعراء يف التلميح عن املعىن وا ي  لتلويح به واإلشــــــ

ــتار الداللة الظاهرة ليســـتخرج ما ختفيه من إحيائية ودالالت اثنوية توصـــل اليها  تنتظر من يكشـــف عنها سـ
 ظواهر املعاين.

ي يســـــــتمد وهو بعد أن كشـــــــف عن اللون البياين انتقل ليؤدي مهمة اجملاز العقلي يف النص األديب الذ
ــيان   ــاســـــ هي القرينة الدالة على اجلملة جمازاً، والعالقة مقوماته من اجلملة، اذ ينبغي أن يتوافر فيه ركنان أســـــ

 ، ويتجلى هذا االمر من خالل شرحه لقول ايب كثري اهلذيل:(76)اليت تسوغ ذلك اجملاز يف العقل والذوق
بـــطـــنــــــا  فــــــأتــــــت بــــــه خـــو  الـــفـــؤاد مـــُ

 

دًا اذا مــــــا انم ـليــــــُل ا  هــــــُ ــُ  هـلوجــــــل  ســـــــــ
 

 ي حديده، مبطنا بفتح الطاء قال: )قوله فأتت به( أي ولدته، ُحوش الفؤاد بضم املهملة أ
ــامر البطن وهو وصــــف حممود يف الذكور... واهلوجل ابجليم األمحق   ــددة كما يف القاموس. أي ضــ املشــ

 .(77)الليل(واسناد نم اىل ليل جماز عقلي من اسناد الفعل اىل زمنه واألصل اذا نم اهلوجل يف 
أراد الصــــــــّبان هبذا اجملاز أن يدفع ابملتلقي اىل التفكري واألســــــــتدالل ليعرف بعد ذلك ما يريد الشــــــــاعر 

 قوله، وهبذا التفكري والتأمل يكون املعىن راسخاً يف ذهن املتلقي.
 وينظر ذلك تعليقه على قول الشارح:
 )وتستعمل يف غريه لقارض تشبيه به(
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ازاً ابألســتعارة وإليه أشــار بقوله لعارض تشــبيه او مرســاًل لعالقة غريه(، أي جمقال: )قوله وتســتعمل يف 
اجلزئية وإليه أشــــــــــار بقوله لعارض او تغليبه عليه ألن التغليب جماز مرســــــــــل عالقته اجلزئية على ما قاله ابن 

 .(78)كمال ابشا(
تصـــــوير موجبة قوم بعملية  وهنا تظهر براعة الصـــــّبان يف دقة مالحظته والتقاطه للمجاز املرســـــل الذي ي

 . (79)تنتقل ابلذهن اىل آفاق من املعرفة ال حيققها اللفظ على احلقيقة
إن الصـــــــّبان اعتىن ابلكشـــــــف عن البالغة وقوة الكالم يف شـــــــرحه يدل على إحســـــــاســـــــه خبطر البالغة 

ادراك  وأمهيتها، وينم عن ذوقه الذي صــــــقلته الشــــــفافة وهذبته التجارب، وقد اختذها وســــــيلة للوصــــــول إىل
 سحر البيان الرفيع وروعة الكالم.

 قضايا نقدية وأدبية أخرى:

 الصدق والكذب: .1
شـغلت قضـية )الصـدق والكذب( حيزاً واسـعاً يف النقد العريب، وانقسـم النقاد يف ضـوئها اىل فئتني، فئة 

ــعر للواقع اخلـارجي، وأخرى ـتدعو اىل اخلروج عن ذـلك، وم   نحتؤـيد الصـــــــــــــــدق، وداعيـة اىل مطـابقـة الشــــــــــــ
 الشاعر آفاقاً رحبة يتجلى فيها خياله.

هــ( من النقاد الذين أيدوا )الصدق( وذلك حني رأى ضرورة موافقة 322ولعل ابن طباطبا العلوي )ت
. وكان قدامة (80)الشعر للمثل األخالقية عند العرب، وفضل منه ما كان صادق العبارة، موافقاً لواقع احلال

ــاعر حرية ن هــــــــــــــــــ( من النقاد الذي337بن جعفر ) ــعر، وذلك حني منح الشـ مل يشـــرتطوا )الصـــدق( يف الشـ
 .(81)التعبري عن املعىن، وله أن يتكلم فيما ُأحب وآثر من غري أن حيضر عليه معىن يروم الكالم فيه

 وأما الصّبان فقد كانت له وقفة من قول الشاعر، الذي يبدو من خالهلا موقفه من هذه القضية:
 يِد ُمباركاً((يز ))رأْيُت الوليَد بن ال

ــقاً ُمتهتكاً مولعاً ابلشــــــرب  ــاعر فإن الوليد هذا كان فاســــ بقوله: )قوله رأيُت الوليد اخل( لقد كذب الشــــ
ــتفتحوا وخـاب كـل جبـار عنيـدوالغنـاء جبـاراً عنيـداً، تفـاءل يومـاً يف املصــــــــــــــحف فخرج لـه  فمزق  واســــــــــــ

 املصحف وأنشد:
ل جـــــــــبـــــــــار عـــــــــنـــــــــيـــــــــد  ُتـــــــــدد كـــــــــُ

 حشـــــــــــــر  اذا مــــــا جـــئــــــت ربــــــك يـــوم 
 

 فــــــــهــــــــا أانذاك جــــــــبــــــــاُر عــــــــنــــــــيــــــــد  
ل اي رب مـــــــزقـــــــين الـــــــولـــــــيـــــــد   فـــــــقـــــــُ

 

 .(82)فلم يلبث إال أايماً حىت ُذبح وعلق رأسه على قصره ث على سور بلده(
يظهر أن الصـــــــــــــّبان من الذين أيّدوا )الصـــــــــــــدق( يف الشـــــــــــــعر لذلك فهو خيتار ما قارب احلقيقة وداىن 

 الصحة.
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 25:  العدد

 االستحسان واإلعجاب: .2 
ديب، هو توجيه العمل األديب حنو األفضـــــــــــل وذلك لبيان اوجه ملية النقد األاملنشـــــــــــودة من عإن الغاية  

ــان واإلعجاب وتدعيمها ومن ث توجيه األدب حنو الطريقة املثلى يف الكتابة ، من اجل هذا (83)االســــتحســ
 كله التفت الصّبان اىل بيت املعري:

ــب   ــّل عضــــــــــــ ــُه كــ ــُب منــ ذيــــب الرعــ ــُ  يــ
 

 ميســــــــــــكــــــُه لســــــــــــــــاالفــلــوال الــغــمــــــُد  
 

لقاً: )فإن قلت عجز البيت يناقض صـدره اذ العجز يقتضـي عدم السـيالن ألن جواب لوال ول معاذ يق
منتف والصـــدر يقتضـــي وجوده ألن اإلذابة اإلســـالة وهي اجياد الســـيالن، وامنا عرب ابملضـــارع الســـتحضـــار 

عري أبلفاظه شــــعرية اليت رمسها امل. ويبدو أنه معجب ابلصــــورة ال(84)الصــــورة العجيبة او لقصــــد اإلســــتمرار(
 ليت تضفي مجالية كبريه على البيت وتزيد يف املعىن ظرفاً وجدًة.العذبة ا

ومن ذـلك مـا نقرأ يف كتـاـبه معلقـاً على قول الشـــــــــــــــارح: )قوـله بعـد وّد او يود( )لو قـال بعـد دال مودة 
ــن كوددت وأحببت(  ــان (85)لكان أحســـــــ ــتحســـــــ ــبب االســـــــ ، ولعله اكتفى  . من دون ان يقف بنا على ســـــــ

 او السبب للقارئ املتفهم. رة اتركاً فهم املغزىابالشا
 قضية القديم والحديث: .3

 تعد من قضااي النقد العريب الكربى، نشأت بني النقاد منذ اوائل القرن الثاين اهلجري، فكان 
وأغلبهم من اللغويني ، وكان النقاد االوائل (86)الشــــــــعر القدمي، والشــــــــعر احملدث، ولكل منهما انصــــــــار

هــــــــــــــــــــ(، واألصـــــمعي  154منهم: ابو عمرو بن العالء )ت (87)قدمة املتعصـــــبني للشـــــعر القدمي والنحاة يف م
هـــ(، ومنذ النصف الثاين من القرن الثالث تبدأ مرحلة اخرى اذ اخذ  231هـــ(، وابن االعرايب )ت216)ت

تيبة هــــــــ(، وابن ق255النقاد ينظرون اىل القضية نظرة فنية اقرب اىل طبيعة األدب ونقده منهم اجلاحظ )ت
 .(88)هـ( بكتابه طبقات الشعراء احملدثني296(، وابن املعتز )تهـ285هـ(، واملربد )ت276)ت

 وأما الصّبان فقد تعاطف مع احملدثني نلحظ ذلك من خالل تعليقه على ما استشهده به الشارح:
 ))دامّن سعدِك إن رمحِت ُمتيما((

ــه ومتقال: )قوله دامن سـعدك( بكسـر الكاف، ان رمحت متيما من  امه يتمه احلب اي اسـتعبده وذللـــــــــــــ
)لوالك مل يك للصــــــبابة جاحنا( أي مائاًل والصــــــبابة رقة الشــــــوك )قوله فضــــــرورة شــــــاذة( أي ليس للمولدين 

، فكأنه يريد أن (89)ارتكاهبا يف شـــــعرهم وكذا )قوله: أقائلّن أحضـــــروا الشـــــهودا( وإن أوهم صـــــنيعه خالفه( 
، بل أن اخلروج والوقوع يف الضرورة، (90)ث اخلروج على اللغة ومألوفهايبني: أن مما يؤخذ على الشاعر احملد
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أمر جرى لدى القدماء كما جيري لدى احملدثني ألن )اســـتعمال الضـــرورة يف الشـــعر للمولدين أســـهل، وهم 
 .(91)فيه أعذر( 

 أما يف شرحه للبيت الذي استشهد به الشارح:
 
ُ
ُّ مل للمذموم واللؤم،  ســــــــتعطف( فقد قال الضــــــــمري يف عليه)عليه من اللؤم ســــــــروالُة( متامه )فليس يرَق

ــنوع( أي من كالم املولدين ــة يف الفعل. زكراي )قوله فمصـــــــ ــاســـــــ ، فهو يوافق (92)الدنءة يف األصـــــــــل واخلســـــــ
احملدثني بوجود الصــنعة يف شــعرهم، ولكن مثة فرق بينه وبني الشــارح الذي جعلها مثلبة بقوله )فمصــنوع ال  

 وهي اقرب اىل طبيعة عصرهم. مثلبة، وامنا جعلها من كالمهم، حجة فيه(، فهو مل جيعلها
 األمثـال: .4

عرف اتريخ األدب العريب عدداً ممن قام جبمع األمثال العربية، ومن هؤالء املفضــــــــــل بن حممد الضــــــــــيب 
ــ( يف كتابه )مجهرة األمثال(، 395هـــــــــــــــ( يف كتابه )امثال العرب(، وأبو هالل العسـكري )ت168)ت هـــــــــــــ

هـــــــــــــــ( يف كتابه )املستقصى يف امثال 538الزخمشري )تهـــــــــــــــ( يف كتابه جممع األمثال، و 518وامليداين )ت
العرب( وكذلك احلال ابلنســــبة للصــــّبان اعتىن ابالمثال، ألهنا تؤلف ثروة أدبية مهمة تعكس صــــورة اجملتمع  

 العريب واحلياة األدبية فيه.
 ومن ذلك تعليقه على ما ذكره الشارح:

تكرب وقد تواضـــــع من هو أشـــــرف منه، أي يضـــــرب ملن  ام يف القرى( وهو مثل قال: )قوله إن النع -1
 .(93)اخفض ايكرا عنقك للصيد فإن من هو اكرب واطول عنقاً منك وهو النعام قد صيد

قال: )قوله وافتد خمنوق( مثل يضــــــــــرب لكل مضــــــــــطر وقع يف شــــــــــدة وهو يبخل ابفتداء نفســــــــــه  -2
 .(94)مباله

 .(95)أي ُصره صبحاً  ،يضرب ملن يظهر الكراهية للشيء قال: )قوله واصبح ليل(. مثل -3
 ونظري ذلك تعليقه على ما استشهد به الشارح:

 جــــزى بــــنــــو  أاب الــــغــــيــــالن  عــــن كــــ   
 

ار  ن مــــّ  وُحســـــــــــن فعــــل كمــــا ُ زى ســـــــــــ 
 

قال: )وســـــنمار بكســـــر الســـــني والنون وتشـــــديد امليم اســـــم رجل رومي بىن قصـــــراً عظيماً بظهر الكوفة 
ــربت به العرب القيس ملك احلرية فلما فرغ   للنعمان بن امرئ من بنائه القاه من اعاله لئال يبىن لغريه فضـــــــــــ

 .(96)املثل يف سوء اجملازاة(
ــيلة والكمال  ــة عامل الفضـ ــان ملالمسـ ــارات اىل حتريك وجدان االنسـ وال خيفى ما يف هذه األمثال من اشـ

 فكرياً.وحتري السلوك األفضل يف سريته احلياتية قواًل، وممارسًة، وت
 

 .1/328خلصائص: ا -91
 .3/247حاشية الصبان:  -92
، وتتمة املثل ))اطرق كرى ان النعام....((، ينظر: مجهرة االمثال، اليب هالل العسكري: 3/136ينظر: حاشية الصّبان:  -93

1/194. 
االمثال، لكل متفق عليه مضطر، ينظر: جممع ، ومعىن املثل ))أي اي خمنوق((. يضرب 3/136ينظر: حاشية الصّبان:  -94

 .2/24للميداين: 
 .1/416. مل جند معىن املثل يف جممع االمثال سوى قوله )أي ابليل(، ينظر: جممع االمثال: 3/136حاشية الصبان:  -95
 .1/167، وينظر: جممع االمثال: 2/59م. ن:  -96
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 تراجم الشعراء: .5
تفت الصـّبان يف كتابه اىل ترمجة حياة الشـعراء اليت هي خارجة عن هدفه، ومن أوضـح النماذج على  وال

 ذلك قوله:
ــياً ســــيء األعتقاد. وكان عمر بن عبد العزيز يقول إين ال  عن كثري: )وكان كثري ابملثلثة والتصــــغري رافضــ

ترمجته لذي الرمة قال: )ذي الُرّمة بضـم . وعند (97)هم حببه له(أعرف صـاحل بين هاشـم ببغضـه لكثري وفاسـد
الراء وتشــــــــــــديد امليم قطعة احلبل البالية وامسه غيالن قيل لقب ذا الُرمة ألنه أتى مية صــــــــــــاحبته وعلى كتفه 

ــقاها فقالت له اشـــــرب اي ذا الُرمة فلقب به وقيل غري ذلك( ــتســـ . وقال عن لبيد: (98)قطعة حبل ابلية فاســـ
 تويف يف خالفة عثمان عن مائة وأربعني ســــنة وقيل يف اول خالفة معاوية ربيعة العامري الصــــحايب )هو ابن

عن مائة وســــــــبع ومخســــــــني قيل إنه مل يقل شــــــــعراً منذ أســــــــلم وهو الصــــــــحيح عند األخباريني وقد عمر يف 
خالفته اي لبيد   االســـــــالم دهراً وكان يقول أبدلين هللا ابلشـــــــعر القرآن حىت قال له عمر بن اخلطاب يف مدة

ــيئاً من شــــعرك، فقال ما كنت ألقول الشــــعر بعد أن علمي هللا البقرة وآل عمران فزاده عمر يف أنشــــدين  شــ
 عطائه مخسمائة درهم وقيل بل قال يف االسالم هذا البيت:

 مــــــا عــــــاتــــــب املـرء اـلكـر  كــنفســــــــــــــــه
 

ـــلحــــــه اـلقـرـين الصــــــــــــــــاحل    واملـرء يصـــــــــ
 

 وقيل بل هذا البيت:
ــُد هلل اذ    ــمـــــ ــلـــــــي احلـــــ  أيتـــــــين أجـــــ

 

ــرابالح    ــالم سـ ــينا من االسـ  (99)إكتسـ
 

وقال عن جُبري: )جُبري أخو كعب بن زهري صـــــــاحب ابنت ســـــــعاد أســـــــلم جُبري قبل أخيه كعب وصـــــــار 
. والصــّبان هنا يوثق كل ما خيص من يعرف هبم، وهي أمانة علمية، (100)يدعوه اىل االســالم اىل أن أســلم(
 ء اليه.عريب من كل ما يسيفضاًل عن اعتنائه بتنقية الرتاث ال

 شرح األبيات الشعرية:

ال شــك ملن يتصــدى لشــرح النصــوص الشــعرية من ان يتســلح مبعارف وثقافات متكنه من الكشــف مما 
ــرعه يف القراءة، وإما لعدم   ــعر قد ختفى على القارئ إما لتسـ هو خمبوء خفي من معاٍن ودالالت حيملها الشـ

عميقة، واطالع واسع يف املوروث الشعري، وحس مرهف ثقافة لغوية    متكنه من إدراكها. واذا كان للشارح
اسـتطاع أن يبلغ مراده، ألن من غري املمكن أن يفهم الشـارح املعىن ويدرك غرض النص الشـعري يف أبعاده 
ومراميه ما مل يكن متكئاً على قدم راســــــــخة يف علوم اللغة عامة. لذا نرى أن الصــــــــّبان حلق يف آفاق كثرية 

 لغة، جند صداها واضحاً يف شرحه لألبيات الشعرية ومن ذلك شرحه لقول جرير:ق املعرفة ابلمن آفا
ــدكم ــب أفضــــــــــــــل جمـ دون عقر النيـ ــُ  تعـ

 

ــوطـرى ـلوال اـلكـمـي املـقـنـعــــــا    ـبين ضـــــــــ
 

 
 .19/ 9قاله، ينظر: االغاين:من أيب الفرج االصفهاين وكرر ما . ويبدو لنا ان الصّبان قد أتثر وافاد 1/265م. ن:  -97
 .18/1، مل خيرج املصنف عما قاله ابو الفرج االصفهاين، ينظر: االغاين: 6/268حاشية الصّبان:  -98
م  . افاد الشيخ املصنف من رواية ايب الفرج االصفهاين إال ان عجر البيت كاآليت: ))حىت البست من االسال1/28م. ن:  -99

. وحنن ال نناقش عما جاء به املصنف فقد كفتنا مؤنة الدكتورة ابتسام مرهون الصفار عن هجر 15/369سرابال((، ينظر: االغاين: 
 وما بعدها. 40لبيد الشعر بعد اسالمه ينظر: االمايل يف االدب االسالمي: 

 .17/86، وهي رواية ايب الفرج االصفهاين نفسها. ينظر: االغاين: 2/279م. ن:  -100
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قال: )قوله تعدون عقر النيب( مجع نب: وهي الناقة املسـنة ضـوطري: ابلضـاد املعجمة والطاء املهملة 
 .(101)الشجاع املتمكن يف سالحِه واملقنع: الذي على رأسه بيضة حديدّمي املرأة احلمقاء، والك

 وشرحه لقول الشاعر:
ــثــــــاً  ــيـ ــون  ـ ــعـ ــجـ ــتـ ــنـ ــنــــــاس يـ ــعــــــُت الـ   ـ

 

ــيــــــدح اشـــــــــــجــعي ـبالال   ـفقـلــــــت لصـــــــــ
 

قال: )قوله مسعت اخل(: مسع الشـاعر قوماً يقولون الناس ينتجعون غيثاً برفع الناس على االبتداء فحلى 
ي: يطلبون، وصـــــــــــيدح: بصـــــــــــاد مهملة فتحتية فدال، فدال فحاء ون ث جيم أوينتجعون بنذلك كما مسع 

. (102)مهملتني بوزن حيدر اســـــم نقته، وبالل: اســـــم املمدوح، فهذا البيت حمل ختلص الشـــــاعر اىل املدح(
 ونظري ذلك شرحه لقول األعرايب:

 ومحلــــت زفرات  الضـــــــــــّحى فــــأطقتهــــا
 

ــي يــــــدان   ومــــــا يل بــــــزفــــــرات املشــــــــــــــ
 

. (103)لضــــــحى اخل(. الزفرات: مجع زفرة وهي خروج النفس أبنني تصــــــريح لُت زفرات ا)قوله: ومح  قال:
 وكذلك شرحه لقول زهري بن أيب سلمى:

 وهــو اجلــواُد الــــــذي يــُعــطــيــــــك انئــلــــــه
 

ــم  ــلـ ــطـ ــظـ ــيـ ــيــــــااًن فـ ــم أحـ ــلـ ــظـ ــوًا و يـ ــفـ  عـ
 

وال  قال: )قوله وهو اجلواد: الضــــــمري هلرم بن ســــــنان، والنائل: العطاء وقوله: عفواً: أي ســــــهاًل بال من
ظطلم أي: مطـل وقوـله ويظلم أحـيانً ابلبـناء للمجهول أي يطـلب مـنه يف أوـقات ال يطـلب من مثـله فيهـا في

 .(104)يتحمل ذلك وال يرد سائله
 ومن ذلك شرحه لقول محيد بن ثور اهلاليل:

ــم  قـــو  ــهـ ــتـ ــريـــخ رأيـ ــوا الصـــــــــــ ــعـ  ُم اذا  ـ
 

لــــــجــــــم أو ســـــــــــــــــافــــــع     مــــــا بــــــني مــــــُ
 

ا. قال الدماميين فرســه من ســفعت بناصــيته قبضــتها وجذبته  قال: )قوله: او ســافع( أي: قابض نصــية
لقائل أن يقول مل ال جيوز أن يكون املراد بني فريق ملجم او فريق ســــــــــــافع اذ كل واحد من القســــــــــــمني ذو 

ر أن قصـــد الشـــاعر أهنم حني مساع صـــريخ املســـتغيث حمصـــورون بني قســـمني ال  تعدد. وأســـتبعد ألن الظاه
 .(105)م إحدى البيتنيخيرجون عنها ألهنم اثبت هل

ومما يلفت النظر أن الصــــــــــــّبان مل يكتف بشــــــــــــرح البيت، وامنا يذكر متامه يدفعه يف ذلك حســــــــــــه الفين  
يـت النـابغـة اـلذبيـاين بعـد أن يـذكر الشـــــــــــــــارح اـلداعي خلفـااي األدب ومعـانيـه، وهـذا مـا نراه جليـاً يف امتـامـه لب

 الصدر:
ة ابلــعــلــيــــــاء فــــــالســـــــــــــنــــــد  اي دار مــيــــــّ

 

 األمد(  ال عليها ســالفمتامه)أقوت وط 
 

والعلياء: ما ارتفع من األرض، وســــــــند: اجلبل ارتفاعه حيث يســــــــند فيه أي يصــــــــعد، وأقوت: خلت، 
وتصــــــريح. ويف القاموس، الســــــند: حمركة ما والســــــالف: املاضــــــي، واألمد: الدهر، والفاء: مبعىن الواو. عيين 

 
 .4/51حاشية الصّبان:  -101
 .4/93م. ن:  -102
 .4/118م. ن:  -103
 .4/331م. ن:  -104
 .3/107م. ن:  -105
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أن ذكر   امرئ القيس الكنــدي بعــد .ونظري ذلــك امتــامــه لبيــت(106) قــابلــك من اجلبــل وعال عن الســــــــــــــفح( 
 الشارح صدره:

 أال أيـهــــــا الـلّـيــــــل الـطـويــــــُل أال أ ـلـى
 

 ) ب  وما األصـــــــباح منك أبمثل   متامه)بصـــــــُ
 

ــاً اهلموم وهذا قاله بعد تنبهه واألول يف حال  ــباح أبمثل منك ألين أقاســـــــــــي فيه ايضـــــــــ أي ليس االصـــــــــ
ارح عجزه وقوله: )أّم صـــــيب قد حســـــيب أو . واترة اخرى يذكر صـــــدر البيت بعد أن يذكر الشـــــ (107)غفلته(

صدره )اي رب بيضاء من العواهج(، مجع عوهج وهو الطويل العنق من الظباء والنعام والنوق، املراد  دارج(.  
 ، ومثل ذلك ذكره لصدر بيت الشاعر:(108)هنا املرأة التامة اخللق

ا قال العيين وغريه ال ع(. قال: )قوله ومنعكها( مصــــــدر مضــــــاف لفاعله كم)وُمنعكها بشــــــيء ُيســــــتطا 
الفاعل ومها مفعول اثن أي: وُمنعكيها ألنه ال يناســـب ســـياق القصـــيدة وضـــمري  ملفعوله االول بعد حذف

ــاعر  الغيـبة راجع اىل قوس تســــــــــــــمى ســــــــــــــكـاب ـمذكورة يف األبـيات قبـله كـان طلبهـا بعض امللوك من الشــــــــــــ
 ن طلبه إايها... وصدر البيت:فاستعطفه لريجع ع

 .(109)بيت اللعن: حتية امللوك يف اجلاهلية أي: أبيت لعن الناس لك(اللعن فيها(، وأ)فال تطمع أبيت 
 أهم قطاف البحث:

 بعد هذه الرحلة يف دروب حاشية الصّبان نذكر أهم النتائج اليت توصلنا اليها:
صــــفة  ثراً، دلياًل على شــــخصــــية األدبية، ال ســــيما وأن كان اعتناء الصــــّبان ابلرواية األدبية شــــعراً ون  -1

يت تدفع به اىل الصــفوف األمامية، وهذا كله يدل على مدى حرصــه  الرواية من األركان الثقافية لألديب، ال
 أن أييت النص األديب نقياً.

ــبّـان وهـذا نبع من خمزونـه اللغوي يف جمـال اللغـة: حنوهـ  -2 ا للنقـد اللغوي اهتمـام واســــــــــــــع من الصــــــــــــ
 يت يتكون منها النص األديب.وصرفها، مدركاً بذلك أن اللغة هي املادة ال

كانت له شــذرات يف النقد العروضــي بوصــفه أحدى الركائز اليت يقوم عليها الشــعر تدل على دقة   -3
 حسه النقدي وصفاء تذوقه.

ها يف النص، للبالغة العربية مكانة واضـــــــحة عند الصـــــــّبان الذي وقف يف مواضـــــــع عدة منبهاً علي -4
 .يف النص األديب وقدرهتا على اسباغ اجلمال فيهومهتماً هبا، ومشرياً اىل حسنها 

ــّبان من قضـــــــــية )الصـــــــــدق والكذب(، موقٌف صـــــــــريٌح فهو من النقاد الذين ذموا   -5 إن موقف الصـــــــ
 الكذب يف الشعر.

 اما موقفه من قضية )القدمي واحلديث( فكان موقفاً متعاطفاً مع احملدثني. -6
م، ن حضــــــــور بُنية املثل يف األدب العريب منذ القدإن ذكر األمثال يف )حاشــــــــية الصــــــــّبان(، ينم ع -7

 وهذا ان دل على شيء، فإمنا يدل على األرتباط الوثيق بني األديب وبيئته.
 

 .3/210حاشية الصّبان:  -106
 .3/211م. ن:  -107
 .3/120م. ن:  -108
 .1/118م. ن:  -109
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 نيها، وكشف مجاهلا ومراميها.يف معا
السـتحسـان واالعجاب( موقفاً منصـفاً للحقيقة، فكان يسـتحسـن ّبان من قضـية )اكان موقف الصـ   -9

 األحسن ويعجب ابألعجب.
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 االتجار باألطفال بين الواقع والطموح الدولي أثناء النزاعات المسلحة

Child Trafficking Reality and the International Ambition 

during Armed conflicts 
 Assist. Prof. Salwa Ahmed Midan           (1)أ.م.د. سلوى احمد ميدان 

 الملخص

 إذاحلقيقي له وصــانعوا حاضــره ومســتقبله،   األســاسبوصــفهم  األطفاليتوقف على  األمممســتقبل   إن 
ــارخاً   آمالمع والدة كل طفل تتجدد  ــر، وان انتهاك حق أو حقوق هذه الفئة يعد انتهاكاً صــــــــــ بين البشــــــــــ

 اإلنســـــــــــــانيةابلكرامة   واملتجســـــــــــــدةاملتحدة   األممميثاق    أعلنهامجعاء، منطلقني من املبادئ اليت   للبشـــــــــــــرية
ــافيةحقوقاً   كاألطفالاملتأصـــلة جلميع بين البشـــر، زايدة على منح الفئات اخلاصـــة   بوصـــفها من الفئات   إضـ

 تليســ  ااهلشــة، وان عملية االجتار وان مل تشــر إليها االتفاقات الدولية بشــكل مباشــر يف نصــوصــها، إال اهن
جديدة، لكن آلية ووســـــــيلة والغرض من االجتار هي  ةكل وحلاوله أبســـــــلوب أو بـشــــــ نتنديد كي اجلمر ألاب

مبعــاجلــة هــذه املشــــــــــــــكلــة الوطنيــة والعــابرة للحــدود  مل يكن غريبــًا على اجملتمع الــدويل البــدء إذاليت تغريت، 
ســـــــــميات ووســـــــــائلها املوحماولة منعها على صـــــــــعيد القانون الدويل، األمر الذي اســـــــــتلزم مواكبة التعاريف و 

 لة يف اجملتمع الدويل.للتطورات احلاص
ا هلا من أاثر وبذلك تعد هذه الظاهرة من اجلرائم اخلطرة واليت تقع حتت طائلة اجلرائم ضــد اإلنســانية مل
،  -االطفال-  ونتائج خميفة ألهنا متثل انتهاكاً صــــارخاً حلقوق اإلنســــان خاصــــة على هذه الفئة املســــتضــــعفة

 الســيما العوملة اجلديدة األمر الذي ذهب بنا إىل طرح وبذلك شــكلت خطراً أفرزته نتاجات التطور احيانً 
جتارة عاملية مرحبة بعد املخدرات والســــــالح؟ وما  لعديد من التســــــاؤالت منها ملاذا متثل هذه التجارة اثلثا

صـــــــور   إدخالكيف تعدت هذه الظاهرة احلدود الوطنية؟ وهل ميكن و هي وســـــــائل و صـــــــور هذه التجارة؟  
ولة إىل أخرى؟ وما هي أســـــــباب هذه التجارة طلح العنف الذي خيتلف من داالجتار حتت مضـــــــمون مـصــــــ 
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ــورها؟ وملاذا مل تعاجل واآلاثر  هذه احلالة وطنياً ودولياً، رغم وجود نصـــــوص وطنية ودولية، وما اليت ترتبها صـــ
اجهة  كان من الضروري العمل على مو   وألمهية املوضوعسبب الزايدة فيها، إذ بدأ صداها يظهر يف العراق؟  

ــكل جرمية مبعىن الكلمة، زايدة على توجيه أنظار العامل إليها للعمل على معاقبة هذه الظاهرة اليت ابتت ت شـ
رتكبيها واحلد من انتشـارها بشـكل فعال ومنع اسـتشـرائها يف اجلسـد اإلنسـاين بدعاوى ابطلة وحتت أعذار م

 خمتلفة كالفقر والبطالة واملزااي.
Abstract  
Child trafficking is one of the most dangerous crimes which is categorized 

as a crime against humanity. It represents a starking violation of human 
rights, especially for this marganalized group, namely children, This 
phenomenon came as a result of the progress and the new globalization, it 
leads us to a number of questions, mainly why this trade is ranked third in 
the world as a profilable trade after drugs and weapons? 

 المقدمة

وهي األطفال زايدة على  آالإن مســتقبل األمم الســيما األمة العربية يعتمد على تشــكيل شــرحية مهمة  
غريهم من الفئات، وان محايتهم أثناء الســـــــلم والنزاعات املســـــــلحة تقع على عاتق اجملتمع الدويل بوصـــــــفهم 

ــرية، لكن يف العقود األخرية انتشـــرت ظاهرة يندى هل ــتقبل البشـ ــرية آال وهي االجتار عماد ومسـ ا جبني البشـ
ــائل وصــــــــورة متعددة ومتنوع ــفاء الشــــــــرعية على  أن على  -ةابألطفال اليت تتم بوســــــ ال يفهم من ذلك إضــــــ

 .-ةاملصطلح أعاله بل هي تسمية جمازي
إذ على الرغم من احلماية اليت يوفرها اجملتمع الدويل هلم بوصـــــــفهم من الفئات ذوات احلماية اخلاصـــــــة، 

يا وانتشـــــــار مام الذي تبديه هيئاته احلكومية أم غري احلكومية، إال إن تطور وســـــــائل التكنولوج ســـــــواء االهت
عصــاابت اإلجرام املنظم بشــكل متزايد وضــعف الرقابة الدولية أدى ابلبعض من ذوي النفوس الضــعيفة إىل 

ــية والصــــحية واالجتماعية والثقافية لبعض الدو  ــياســ ــاع األمنية والســ ــتفادة من األوضــ ــيما النامية االســ ل الســ
ملســـــــائل األمنية إىل اســـــــتغالل هذه الفئة والفقرية أو اليت تدور هبا نزاعات مســـــــلحة النشـــــــغال حكوماهتا اب

 الضعيفة لالجتار هبا كأي سلعة تباع وتشرتى يف العامل.
إذ تشــــــكل هذه الظاهرة جرمية وطنية وجرمية منظمة عابر للحدود الوطنية اذ تتميز أبهنا شــــــكل خاص 

طورة وذلك لســهولة حمو لعبودية احلديثة، زايدة على ذلك تعد اثلثة جتارة عاملية مرحبة وخفية وقليلة اخلمن ا
ــكل واضــــح وفعال يف منو وتطور هذه اجلرمية، لذا اضــــحى من  أاثرها الن التكنولوجيا احلديثة ســــامهت بشــ

هذه اجلرمية يف تزايد مســـــتمر بعيداً الضـــــروري معاجلتها من الناحيتني التشـــــريعية الوطنية والدولية، علماً أبن  
للدراســـات الدولية الالحقة فضـــاًل عن  وضـــوع بصـــيص نورٍ وليكون تناولنا للمعن أعني اغلب احلكومات، 

الواثئق واالتفاقات اليت تناولت هذه الظاهرة بشـكل عام، وألمهية املوضـوع كان من الضـروري مواجهة هذه 
كلمة، والعمل على توجيه أنظار العامل إليها ملواجهتها بشـــــــــــــكل الظاهرة اليت ابتت تشـــــــــــــكل جرمية مبعىن ال

ا يف اجلسد اإلنساين بدعاوى ابطلة وحتت أعذار واهيه ومسميات خمتلفة، اذ تتمحور فعال ومنع استشرائه
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إشـــــكالية الدراســـــة يف قلة فاعلية االتفاقيات الدولية اخلاصـــــة حبماية األطفال من هذه املشـــــكلة وغريها من  
ة، أما لعدم انصياع دولية، او عدم قدرهتا على توفري احلماية الالزمة هلذه الفئة االجتماعية الضعيفاجلهود ال

بعض الــدول ألحكــام هــذه االتفــاقيــات، أو لعــدم فــاعليــة املواد القــانونيــة اليت حتويهــا، األمر الــذي يتطلــب 
ن اخللل والضـعف اليت تكتنف الوقوف جبدية على هذه اإلشـكاالت بغية الوصـول إىل احللول الناجعة ملواط 

 هذه االتفاقيات وغريها من اجلهود الدولية.
 همية الدراسةاواًل: أ
، ويف إلقاء الضـوء األطفالدراسـة املوضـوع يف بيان السـبب يف زايدة االنتهاكات اليت تطال    أمهيةتتمثل  

 ابألطفال االجتارعلى اجلهود الدولية يف تقنني جرائم 
 ثانيًا: أهداف الدراسة 

هبذه الشـــــرحية والعمل على مكافحتها، تتطلب منا وضـــــع إســـــرتاتيجية وإجياد احللول، من  االهتمام إن 
مبخاطر    وتوجيه اجملتمع الدويل وتبصـــريه ،األطفالخالل تشـــديد الرقابة على تنفيذ االتفاقات املعنية حبماية  

وليــة يف مكــافحــة الــدز اجلهود هــذه اجلرائم املنظمــة العــابرة للحــدود، وهــذا أهم حــافز للبحــث، ومنــه تعزي
 الظاهرة.

 ثالثًا:منهجية البحث
ــرد املواثيق الدولية ذات العالقة، حســـــب مراحل تطورها التارخيية يف  اعتمدن املنهج التارخيي وذلك بســـ

 ، زايدة على املنهج التحليلي لنصوص الواثئق الدولية.األحيان الكثري من 
 رابعًا: هيكلية البحث:

مدخل ممهد مباحث جاء األول حتت عنوان  ةوثالثالبحث إىل مقدمة   ا، فقد قســمناواتســاقاً مع قدمن
والـثاـلث حظر  صــــــــــــــور عملـية االجتـار ابألطفـال تعريف االجتـار ابألطفـال واثر النزاع علـيه، والـثاين بعنوان يف 

 توصلنا إليه.ما االجتار ابألطفال ومحايتهم، واهنينا البحث خبامتة تضمنت أهم 
  واثر النزاع عليه  ممهد في تعريف االتجار باألطفالمدخل  :  المبحث األول

إننا أثرن اإلجياز   إالذلك  إعطاء مفهوم فقهي وقانوين لالجتار ابألطفال، يستوجب علينا أن نوضح    إن 
ــر حبثنا على فئة  ــاء واألطفال والرجال، إذ اقتصـــ ــر من النســـ ــمن مفهوم البشـــ يف بيان الفئات اليت تدخل ضـــ

ختالف وســــائل وأســــاليب وغاايت االجتار بني هذه الفئات، و اليت يعد االجتار وذلك ال -األطفال فقط 
، األمر الذي يذهب بنا إىل تقســيم هذا املبحث إىل -للمجتمع أبكمله اً ابألطفال أخطرهن وأكثرهن ضــرر 

تفصـيل الووفق  هبم  عناصـر االجتار واثر النزاع عليهوالثاين يوضـح   االجتار ابلطفلمطلبني األول يبني مفهوم 
 األيت:

 بالطفل االتجار مفهوم : املطلب األول
قبل الولوج يف إعطاء مفهوم فقهي وتشـريعي لالجتار ابألطفال البد من اإلشـارة سـلفاً إىل ان حمل هذه 
ــادي، لذلك ميكن القول ان تعريف االجتار ابألطفال وان كان  التجارة خمتلف عن التجارة ابملفهوم االقتصــــ
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ه يندرج ضـمن تعريف االجتار ابلبشـر، إذ تعددت التعريفات املختلفة له واألصـل ان إال ان يتمتع خبصـوصـية
غالبيتها تعود إىل التعريف املتضـــمن ان االجتار ابلبشـــر هو" كافة التصـــرفات املشـــروعة وغري املشـــروعة، اليت  

نية بقصـــد ود الوط جتعل اإلنســـان جمرد ســـلعة أو ضـــحية يتم التصـــرف فيه بواســـطة وســـطاء حمرتفني عرب احلد
اسـتغالله يف أعمال ذات اجر متدن أو يف أعمال جنسـية أو ما شـابه ذلك، وسـواء مت هذا التصـرف إبرادة 

، وقيل كذلك أبنه" االســـتخدام والنقل (2)الضـــحية أم قســـراً عنه، أو أبي صـــورة أخرى من صـــور العبودية"
القوة والتحايل أو اإلجبار، أو سـتخدام واإلخفاء والتسـليم لألشـخاص من خالل التهديد أو االختطاف وا

من خالل اخذ أو إعطاء أو اخذ فوائد الكتســــاب موافقة أو قبول شــــخص يقوم ابلســــيطرة على شــــخص 
، وللوقوف عند فئة االطفال ارأتينا (3)أخر هبدف االســـــــــــــتغالل اجلنســـــــــــــي أو اإلجبار على القيام ابلعمل"

 فرع الثاين ووفق التفصيل االيت:لاتوضح معىن الطفل يف الفرع االول واالجتار يف 
 الطفل  مفهوم: األول الفرع 

، وقيل أبنه مطر (4)الطفل يف اللغة يعين الصـــــــــــــغري من كل شـــــــــــــيء، ومجعها أطفال ومؤنث طفل طفله
، أما اصــــــطالحاً اذ ال يوجد اتفاق عام بني (5)والطفل ابلتحريك بعد العصــــــر اذ طفلت الشــــــمس للغروب

حمدد ملصــــــطلح الطفل بل؛ كثرياً  عريفواالجتماعية والقانونية على إعطاء ت  ةاملتخصــــــصــــــني يف العلوم الطبي
ني من مرحلة الطفولة، والســـبب يكمن يف ئ مير هبا اإلنســـان يف حياته مبتدمايتم االعتماد على املراحل اليت

ــتثناء الدول املصـــــــــادقة على اتفاق حقوق  ةيالفوارق املوجودة يف اجملتمعات عند حتديد مرحلة الطفولة، ابســـــــ
اليت اعتمـدت على التعريف الوارد فيهـا على ان الطفـل هو" كـل إنســـــــــــــــان مل يتجـاوز  1989الطفـل لعـام 

ــد" ــغر للرشــ ــناً اصــ ــرة، ما مل حتدد القوانني الوطنية ســ ، إذ جاء عند علماء النفس مبعان خمتلفة (6)الثامنة عشــ
، (7)خيتلف من جنس إىل أخر  لممعتمدين على الفوارق املوجودة يف ســـــن النضـــــوج اجلنســـــي الن هذا العا

ــبــة لعلمــاء االجتمــاع إذ اختلفوا يف إعطــاء مفهوم دقيق ملـصـــــــــــــ  لح الطفــل وذلـك وفق طوكـذا األمر ابلنســــــــــــ
االجتاهات اليت يروهنا، منها أن مرحلة الطفولة تبدأ من حلظة امليالد إىل بلوغ ســــــن الرشــــــد، واالجتاه األخر  

وبلوغ الطفل ســـــــن الثانية عشـــــــر عاماً، واالجتاه األخري يرى  ديرى أن مرحلة الطفولة تكون بني حلظة امليال
 .(8) أن املرحلة تبدأ منذ والدة الطفل وحىت بلوغه
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أما الطفل يف الواثئق الدولية فقد ورد تعريفه يف العديد منها الســيما اليت تناولت بيان حقوق اإلنســان  
ــة ابلرغم من أن البعض منها   ء غافاًل التمييز بني مصـــطلح الطفولة اج بصـــورة عامة أو الطفل بصـــورة خاصـ

ــيما يف البلدان العربية منها  ــمية ملصـــــــطلح الطفل الســـــ  -الصـــــــغري-والطفل، للعلم أبنه يوجد أكثر من تســـــ
، لكنها تتفق نوعاً ما مع ما ورد يف (9)القصــــر الغلمان....اخل -اجلانح  -املراهق -الولد  -الصــــيب -احلدث

عاماً، لكننا نضــيف إليها على   ةمن مل يتجاوز ســن الثامنة عشــر   م كلهناتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق أب
ــطلح يف  ــناً اقل أو أكثر وال يربط ذلك ابلقوانني الداخلية للدول، اذ ورد املصــــــــــ اقل تقدير أن ال حيدد ســــــــــ

واتفـاقـيات جنيف  1948وكـذـلك يف اإلعالن العـاملي حلقوق اإلنســــــــــــــان لعـام  1924إعالن جنيف لعـام 
ــلح كــذلــك يف العهــدين ، 1977ربوتوكوالت امللحقــة هبــا لعــام وال 1949لعــام  وجــاء النص على املصــــــــــــ

ــادية واالجتماعية لعام   ــية واالقتصــ ــياســ ــواًل إىل اتفاقية 1966الدوليني اخلاصــــني ابحلقوق املدنية والســ ، وصــ
اء سـالفة الذكر وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار ابألشـخاص وخباصـة النسـ  1989حقوق الطفل لعام 

، وصــــواًل ابتفاقية 2000 الوطنية لعام  غريتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة  املواألطفال املكمل التفاقية األمم 
وتوجيهات   2007جملس أوراب بشــــــــأن محاية األطفال من االســــــــتغالل اجلنســــــــي واالعتداء اجلنســــــــي لعام 

غالل اجلنســــــــي الصــــــــادرة يف عام وتوصــــــــيات االحتاد األوريب املتعلقة حبماية األطفال من اإلســــــــاءة واالســــــــت
2011. 
 تعريف االجتار لفرع الثاين: ا

ــدر  ــرتي، واجتار مصــ ــتق من اجتر اجتاراً، واتجر ومتاجرة، والتاجر من يبيع ويشــ أما االجتار هو فعل مشــ
، أمـا االجتـار ابألطفـال (10)اجتر، وجتـار مجع اتجر وهو من ميـارس األعمـال التجـاريـة على وجـه االحرتاف 

حداث والطرائق اليت تشـمل احلصـول على االطفال بيعاً األ  الدراسـة فيعرف على انه" سـلسـلة منوفق هذه 
ــتغالهلم يف العديد من األعمال كالتســـول أو أعمال  أو أتجرياً ونقلهم داخل الدولة او من بلد إىل أخر واسـ

اجر ابجلنس او ترويج السـخرة والعمل اإلجباري او جتنيدهم أو اسـتغالهلم عن طريق بيعهم جلهات معينة تت
، ( 11) ذا قد يكون جرباُ او طوعاً من قبل أســرة الطفل ذاته بصــورة مباشــرة او غري مباشــرة"املخدرات وكل ه

او هو" بيع طفل أو شـراؤه او عرضـه للبيع، او تسـليمه أو تسـلمه أو نقله، أو اسـتغالله جنسـياً او جتارايً أو 
، أو هو"مجيع  (12)"ةروعشــ املغري  غري ذلك من األغراض او يف  اقتصــادايً او يف األحباث والتجارب العلمية،

حمل االجتار من  -االطفال-األنشـــــــطة اإلجرامية املتعلقة بتجنيد وحيازة ونقل أو ترحيل األشـــــــخاص منهم 
دولة إىل أخرى متهيداً الســـــــتغالهلم، وإذا كانت تلك األنشـــــــطة تتم داخل دولة واحدة ال تتجاوز حدودها 

يتبني من ذلك ان مصـــــــــدر أي جتارة هو البيع  ،(13)نكون بصـــــــــدد اجتار ذا طابع داخلي"إىل دولة أخرى ف

 
-34، ص2012حداث، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،  احنراف سلوك الصغار واألد.جعفر عبد األمري الياسني، التشرد و   -9

35. 
 .195د.امحد خمتار عمر وآخرون، املعجم العريب األساس، الروس، ب.ت، ص -10
 .19، ص2014د.خالد بن سليم احلريب، ضحااي التهريب البشري من األطفال، دار احلامد، األردن،  -11
ة استغالل األطفال ومحايتهم يف القانون الدويل والشريعة، املركز القومي لإلصدارات القانونية، حسن يوسف، جرمي  د.يوسف  -12
 .125، ص2013القاهرة، 
 .126، ص2014، عمان، 1، ط1د.امحد حيىي مطر، اجلهود الدولية يف مكافحة االجتار ابلبشر، ج  -13
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كاالجتار ابلســلع   ةجارة مشــروعاً كانت التجارة مشــروعكان حمل الت  وإذاوالشــراء بقصــد احلصــول على ربح 
ار ابلبشر كاالجتار ابملخدرات واالجت  ةة غري مشروع فهي جتارة غري مشروعوالبضائع أما إذا كان حمل التجار 

 وكذلك فان االجتار قد يكون دولياً وقد يكون وطنياً داخل حدود دولة واحدة.  ألطفال،السيما االجتار اب
اذ تعـددت املواثيق الـدوليـة اليت تنـاولـت االجتـار ابألطفـال بـدًء من حظر االجتـار ابألطفـال يف االتفـاقيـة 

حيازته أو عليها اسـر شـخص ما أو اكتسـاب   اخلاصـة ابلرق اذ نصـت على انه " مجيع األفعال اليت ينطوي
ــد حتويـله إىل رقيق، ومجيع األفعـال اليت ينطوي عليهـا احتـياز رقيق مـا بغـية بيعـه أو  التخلي عـنه للغري بقصــــــــــــ

، يف حني عرفـته االتفـاقـية التكميلـية إللغـاء الرق (14)مـبادلـته ومجيع أفعـال التخلي بيعـاً أو مـبادـلة برقيق أخر"
ــاهبةواالجتار ابلرقيق   ــات املشــــــــــــ على انه" كل فـعل ابلقبض على أو  1956للرق لـعام    واألنظمـة واملمـارســــــــــــ

اكتســـاب أو التنازل عن شـــخص من اجل جعله رقيقاً، كل فعل اكتســـاب عبد لبيعه أو ملبادلته، كل تنازل 
كل جتارة أو نقل للعبيد   -ابلبيع أو ابلتبادل لشــــــخص يف حوزة الشــــــخص من اجل بيعه أو تبادله وكذلك

، فضال عن ذلك سبقت هاتني االتفاقيتني العديد من االتفاقات (15)مة"هما كانت وسيلة النقل املستخدم
، يف حظر االجتـار ومحـايـة االطفـال من هـذه املشــــــــــــــكلـة ً منهـا االتفـاق الـدويل جـداً  اً اليت كـان دورهـا حمـدود

اخلـاصـــــــــــــــة مبكـافحـة االجتـار يف ، واالتفـاقـية اـلدولـية 1904اخلـاص مبكـافحـة االجتـار يف الرقيق األبيض لعـام 
، 1921، وكذلك االتفاقية اخلاصــة مبكافحة االجتار يف النســاء واألطفال لعام 1910رقيق األبيض لعام ال

ــتغالل دعارة الغري لـعام  ومرورا ابإلعالن الـعاملي  1949وكذلك اتـفاقـية حظر االجتار ابألشــــــــــــــخـاص واســــــــــــ
امللحق ابتفــاقيــة  و ابلربتوكول االختيــاري 1989 عــامواتفــاقيــة حقوق الطفــل ل 1959حلقوق الطفــل لعــام 

ومن ث صدر   2000  عامحقوق الطفل اخلاص ببيع األطفال واستخدامهم يف البغاء او يف املواد اإلابحية ل
ــاء واألطفال املكمل التفاقية األمم املتحدة  ــة النســـ برتوكول منع وقمع ومعاقبة املتاجرة ابألشـــــخاص وخاصـــ

ــادر يف ملكافحة اجلرمية عرب ال ــفه أول تعريف دويل تبنته اجلمعية العامة ، 2000/ 6/10وطنية الصــــــــ بوصــــــــ
 لألمم املتحدة والذي سيكون حمل اهتمام هذا البحث من حماور عدة إذ نص على انه " يُعد اجتاراً:

ــتعمال  -أ ــاءة اســـــ ــطة التهديد ابلقوة أو إســـــ ــتقباهلم بواســـــ جتنيد أشـــــــخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو اســـــ
أو إبعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزااي لنيل موافقة شـخص  إسـاءة اسـتغالل حالة اسـتضـعاف، السـلطة أو

ــتغالل دعارة الغري أو  ــتغالل كحد أدىن، اسـ ــمل االسـ ــتغالل ويشـ ــيطرة على شـــخص أخر لغرض االسـ له سـ
ة ابلرق وسـائل أشـكال االسـتغالل اجلنسـي أو السـخرة أو اخلدمة قسـراً أو االسـرتقاق أو املمارسـات الشـبيه

 األعضاء.أو االستعباد أو نزع 
ال تكون موافقة ضــــحية االجتار ابألشــــخاص على االســــتغالل املقصــــود واملبني يف الفقرة )أ( حمل  -ب

 اعتبار يف احلاالت اليت يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل املبينة يف الفقرة )أ(.
ىت إذا مل اجتار ابألشـــــــخاص، ح االســـــــتغالل  ه أو اســـــــتقباله لغرضئيوااجتنيد طفل أو نقله أو  ديع -ج
 على استعمال أي وسيلة من الوسائل املبينة يف الفقرة الفرعية أ. ينطوِ 

 
 .1926لرق لعام / ب من االتفاقية اخلاصة اب1ينظر: املادة  -14
 .1956من االتفاقية التكميلية إللغاء الرق واالجتار ابلرقيق واألنظمة واملمارسات املشاهبة للرق لعام  7املادة  -15
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 25:  العدد

 .(16)يقصد بتعبري الطفل أي شخص دون الثامنة عشره من العمر" -د 
أما الربوتوكول امللحق ابتفاقية حقوق الطفل الصــــــادر عن صــــــندوق األمم املتحدة للطفولة اليونســــــيف 

مبقتضـــاه نقل طفل من جانب أي شـــخص أو جمموعة أشـــخاص إىل  على أنه" أي فعل أو تعامل يتمنص  
 .(17)شخص أخر لقاء مكافأة أو شكل من أشكال العوض"

املوحد ملكافحة االجتار ابألشـــــخاص لدول جملس  -القانون   -وعرف االجتار كذلك يف مشـــــروع النظام
اســتغالله بغرض إســاءة  اق شــخص او نقله او إيواؤه اوعلى انه" اســتخدام او إحل 2006التعاون يف آذار 

ــتغالل  ــتغالل، وذلـك عن طريق اإلكراه أو التهـديـد او االحتيـال او اخلـداع او االختطـاف او ابســــــــــــ االســــــــــــ
شــكل من أشــكال االســتغالل   وأياســتعمال ســلطة ما على ذلك الشــخص   إبســاءةالوظيفة أو النفوذ أو 

ابلرق او   ةقاق او املمارســـــات الشـــــبيهعمل أو اخلدمة قســـــراً أو االســـــرت كالدعارة او االعتداء اجلنســـــي أو ال
 أشـــكالهانه مل يعرف االســـتغالل بل عدد   أعاله، ما يالحظ على التعريف (18)"األعضـــاءاالســـتعباد او نزع 

 ابإلضــافةيؤدي إىل ازدايد أشــكاله وتنوعها،  أن على ســبيل املثال ال احلصــر اتركاً ذلك للتطور الذي ميكن 
 ون متييز عرضة للوقوع كضحااي هلذه اجلرمية.عّد مجيع األشخاص بد إمكانية إىل

كاالتفاقية األوروبية املؤســــســــة للوكالة املركزية للشــــرطة اجلنائية األوروبية،   اإلقليميةزايدة على االتفاقات  
م العنف فرتى انه "يعد اجتاراً إخضـــاع شـــخص للســـيطرة الفعلية وغري القانونية ألشـــخاص آخرين ابســـتخدا

أو التهديد أو التعســــف ابســــتعمال الســــلطة، بغية اســــتغالل الشــــخص يف الدعارة، واالســــتغالل واالعتداء 
 .(19)جلنسي على القصر أو االجتار ابألطفال املتخلى عنهم"ا

ومن جهة أخرى أن املشـــــــــــــروع العريب النموذجي ملواجهة جرائم االجتار ابلبشـــــــــــــر عرفه على انه" جتنيد 
أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو اســــتقباهلم بواســــطة التهديد ابلقوة أو اســــتعماهلا أو غري ذلك   أشــــخاص أو نقلهم

االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو إســـاءة اســـتعمال الســـلطة أو إســـاءة اســـتغالل  من أشـــكال القســـر أو
 حالة اســــــتضــــــعاف أو إبعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزااي لنيل موافقة شــــــخص له ســــــيطرة على شــــــخص

وان  ابألطفالتوجد دولة يف العامل خالية من االجتار  ، وتؤكد اليونيســــيف انه ال(20)أخر، لغرض اســــتغالله"
ــنوايَ وجتىن املنظمات املتاجرة ابألطفال ما 2,2 ــفها  9,5يقارب   مليون طفل يباعون ســـــــ مليار دوالر بوصـــــــ

 ، (21)واملخدرات" األسلحةاثلث جتارة مرحبة بعد 
هو انتهاك حلقوق اإلنســـان اجلســـدية والصـــحية   ابألطفالضـــح لنا ابن االجتار يت وانســـجاماً مع ما تبني

ــانية واألمن احملرم من االعتداء عليه يف مجيع  والتعليمية واحلرية واخلصــــوصــــية واالهم من ذلك الكرامة اإلنســ
 

من بروتوكول منع وقمع االجتار ابألشخاص وخباصة النساء واألطفال املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية   3املادة    -16
 .2007لسنة  20، علماً ابن العراق من الدول املوقعة واملصدقة على هذا الربوتوكول ابلقانون رقم 2000لوطنية لعام املنظمة عرب ا

 .1989الربوتوكول امللحق ابتفاقية حقوق الطفل لعام  -17
 .2006 من مشروع القانون املوحد ملكافحة االجتار ابألشخاص لدول جملس التعاون العريب لعام 1املادة االوىل/ -18
، للمزيد ينظر:د.  2005، اذ وقعت االتفاقية يف مدينة فرسوفيا ببولندا عام 2005ج من اتفاقية فرسوفيا لعام -/أ 4دة املا -19

بتاريخ  www.azzaman.comأكرم عبد الرزاق املشهداين، االجتار ابلبشر عبودية القرن، مقال منشور على املوقع االلكرتوين: 
21/4/2013. 

( جمللس وزراء داخلية 21القانون العريب النموذجي ملواجهة جرائم االجتار ابلبشر الصادر يف الدورة) ألوىل من مشروعاملادة ا -20
 .2004العرب يف تونس عام 

 .2/3/2018اتريخ الزايرة  www.aljazeera.netتقرير عن ظاهرة االجتار ابألطفال متاح على املوقع االلكرتوين  -21



  

 أثناء النزاعات املسلحة موح الدويلاالجتار ابألطفال بني الواقع والط 

269 

ام حىت وســـيلة كانت مشـــروعة أو غري مشـــروعة وألي هدف كان االســـتخد  ةاملواثيق واالتفاقات الدولية أبي
 مبوافقة والدي الضحية أو من يوجد الطفل يف رعايته. األمرولو كان 

 تجار باألطفال واثر النزاع عليهعملية االعناصر  الثاني: املطلب
يوضــح اثر النزاع الثاين  أماعناصــر عملية االجتار ابألطفال  يبني  األول   فرعنيإىل   طلبســنقســم هذا امل

 ووفق التسلسل األيت: عليه
 عناصر عملية االجتار ابألطفال: األول الفرع 

عناصـــــــر االجتار ابألطفال عديدة ومتنوعة الســـــــيما العناصـــــــر اليت مت اســـــــتخالصـــــــها من التعريفات  إن 
ــيمـا من الربوتوكول املكمـل التفـاقـية األمم املتحـدة ملكـافحـة اجلرميـة عرب الوطنـية واليت تتمـثل  الســــــــــــــابقـة ســــــــــــ

 اباليت:
 اواًل: األفعال 
 تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقباهلم. جتنيد األطفال أو نقلهم أوالستغالل أو واليت تتمثل اب

 اثنياً: الوسائل املستخدمة
التهديد ابلقوة أو اســـتعماهلا أو غري ذلك من أشـــكال القســـر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو 

ة إبعطاء أو تلقي مبالغ مالية اســتعمال الســلطة أو حالة اســتضــعاف واســتغالل احلالة املادية أو االجتماعي
 أبويه مثاًل. كأحدمالية لنيل موافقة شخص له سيطرة على الطفل   أو مكافآت

 اثلثاً: الغرض أو اهلدف من االستغالل
عمال الســخرة أو اخلدمة أو االســرتقاق أو املمارســات الشــبيهة ابلرق أو االســتعباد أو التســول أبيتمثل  

كال االســتغالل اجلنســي واالابحي ألعمال اجلنســية بدعارة الغري أو ســائر أشــ أو يف األعمال اإلرهابية أو اب
 أو نزع األعضاء واالجتار هبم.

( يف الفقرة)ج( قد بينت انه ال تكون موافقة الضـــــــــــــحية يف 3فضـــــــــــــاًل عن ذلك ميكن القول ان املادة)
ــتخدام أي 3الفقرة )أ( من املادة) ــر ( حمل اعتبار يف احلاالت اليت يكون فيها اســـــــــــ ــائل كالقســـــــــــ من الوســـــــــــ

 واالختطاف.... برضا الطفل الضحية خصوصا وذلك لقلة الوعي واإلدراك لديه.
 لثاين: اثر النزاع على عملية االجتار ابألطفالالفرع ا

ــلحـة على االجتـار  أمـا ــلح  ابألطفـالاثر النزاعـات املســــــــــــ يتبني أبن االجتـار مسـة من مسـات النزاع املســــــــــــ
ة واألزمات اإلنسـانية ظاهرة االجتار ابألشـخاص، فتفشـي  ذي النزاعات العنيفوحاالت ما بعد النزاع، إذ تغ

من قبيل اضــطهاد األقليات، واالحتجاز التعســفي، والتعذيب، واالغتصــاب، واخلطف واالختفاء   أألوضــاع
ــول إىل املياه، يؤدي  ــح التدرجيي يف إمكانت الوصــ ــعار األغذية، والشــ ــري، وهدم املنازل، وارتفاع أســ القســ

ويل وإىل اهلجرة راض واجملاعة وإىل تشــــــرد الســــــكان قســــــراً على الصــــــعيدين الوطين والد تفاقم خماطر األمإىل
 .(22)من هؤالء يقعون فريسة االجتار واالستغالل يف سعيهم وراء حياة أفضل وأكثر أمناً  القسرية، وكثري

 
ابألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، ماراي   ابالجتار، اجلمعية العامة، تقرير املقررة اخلاصة املعنية  A/HRC/29/38الوثيقة    -22

 .8، ص 2015غراتسيا جيامارينارو، 
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 25:  العدد

هبم بشـــكل أخر،  لالجتارد املســـلحة ابختطاف أفرا  أوو أثناء النزاعات قد تقوم اجملموعات العســـكرية  
من اجل توفري األيدي العاملة واخلدمات العســــــــــــكرية واجلنســــــــــــية، وحىت بعد توقف أعمال القتال قد يقع 

لذلك جيدون  الســــــكان املدنيون حتت ضــــــغوط اقتصــــــادية او ضــــــغوط أخرى هائلة لالنتقال من أماكنهم، و 
اخلداع، ويف كثري من األحيان تقوم  أنفســـــهم يف موقف ضـــــعيف بصـــــورة خاصـــــة أمام التهديدات واإلكراه و 

أنشـــطة إجرامية ميكن أن تتســـع بســـرعة لتشـــمل االجتار، وكثريا ما اقتصـــادايت احلرب وما بعد احلرب على 
 .(23)او مقصدا لضحااي االجتارتصبح مناطق احلرب العنيفة واخلارجة عن القانون مصدرا او نقاط عبور 

ملا كافة  ب االجتماعية  االجتار ابلبشــر مما يؤثر ســلبا على اجلوانوكثريا ما تدفع النزاعات املســلحة ابجتاه  
سـتجره من فقر والتمسـك ابلعروض اليت سـرعان ما يتبني عدم مصـداقيتها كالوعود الكاذبة ابلعمل والشـراء 

تجار فالبعض منهم مت حجزهم وخطفهم وإجبارهم ولكن هناك حيث يدفع البشـــــــــر أنفســـــــــهم إىل هؤالء ال
ــذا النوع من األنواع قرارٌ جيــــد أن الــــدخ الكثري منهم من  ــة  وحــــلٌ  ول يف هــ ــيــ ملشــــــــــــــكالهتم الشــــــــــــــخصــــــــــــ

من جـانـب أخر قـد تؤدي النزاعـات الـداخليـة إىل نزوح مجـاعي للســــــــــــــكـان وترك األيتـام   ،(24)واالجتمـاعيـة
وُتظهر االجتاهات احلديثة أن   ،(25)خطار االجتار ابلبشــــــــــــروأطفال الشــــــــــــوارع عرضــــــــــــة إىل أقصــــــــــــى حد أل

ء يف بلد آخر ابتوا يعرضــــــــــــون حياهتم ني من النزاعات وحاالت الطوارئ اللتماس اللجو األشــــــــــــخاص اهلارب
ــفر غري آمنـة يف الرب والبحر، ومن ينجو منهم من هـذه الرحلـة احملفوفـة ابملخـاطر  أكثر فـأكثر لظروف ســــــــــــ

من  ونظراً ملا يتعرض له األطفال ،ر بســــــــبب أيســــــــهم وافتقارهم إىل بدائل جمديةيكون أكثر عرضــــــــة لالجتا
يق االسـتقرار املايل ألسـرهم أثناء األزمات اإلنسـانية، فإن هؤالء األطفال قد ضـغط هائل للمسـاعدة يف حتق

نظراً   ال يكونون عرضـة لإلجتار فحسـب، وإمنا تزداد كذلك فرص عملهم يف القطاع غري الرمسي وغري املنظم
 .(26)حلرماهنم من فرص التعليم

 باألطفال عملية االتجار المبحث الثاني: صور

على ســــــبيل املثال ال ما ذكر تنوعت صــــــور وأمناط االجتار ابألطفال منها   ما ســــــبق ذكرهواتســــــاقاً مع 
لكن ما ميكن اجلزم به هو ان هذه األشـــــــــكال تتطور وتتغري بســـــــــرعة فائقة ويف اجتاه تصـــــــــاعدي  ،احلصـــــــــر

ت اإلجرام املنظم، وعلى خميف، ألهنا ظهرت كجرمية منظمة تتســم ابلعنف وعابرة للحدود وحترتفها عصــااب
الجتـار الكرتونيـاً قـدر من الـدقـة يف التنظيم والقـدرة على التوســــــــــــــع وإمكـانيـة حمو أاثر اجلرميـة حينمـا يكون ا

األمر الذي يعكس أثره على أمن وسـلم البشـرية مجعاء، خصـوصـاً يف الدول النامية شـرق أسـيا وإفريقيا مثاًل 
لشـوارع أو املشـردين هبدف التسـول زايدة على االسـتغالل اجلنسـي أو ابإلضـافة إىل الصـور التقليدية أطفال ا

يدي وااللكرتوين وبيع األعضـــــاء البشـــــرية أو املمارســـــات لقســـــري والتجنيد القســـــري التقلااخلدمة أو العمل 

 
 .51-50واالجتار ابألشخاص، مرجع سابق، ص اإلنساناملتحدة، حقوق  األمم -23
، 2، جملة رسالة احلقوق، كربالء، السنة الرابعة، ع  اإلسالميةالشريعة    وأحكامبشر يف القانون  حممد امحد عيسى، االجتار ابل  -24
 .، ص2102

ملكافحة االجتار ابلبشر، الربنمج العاملي  أدواتاملتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية، جمموعة  األمماملتحدة، مكتب  األمم -25
 .519-518تحدة، دون سنة نشر، ص امل األممة االجتار ابلبشر، منشورات ملكافح

 .9-8، مرجع سابق، ص A/HRC/29/38الوثيقة  -26
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الشــــــــــــبيه ابلرق ظهرت فئة جديدة يتاجر ويغرر هبم من خالل وســــــــــــائل التواصــــــــــــل االجتماعي من خالل 
 صور اإلابحية واايً كان املستفاد من الطفل...اخل.اختاذهم كمروجي لل

 االستغالل االقتصادي ظاهرة أطفال الشوارع املطلب االول: 
ن طفلهما عن طريق نقله االوضعيات اليت يستغل فيها الوالددرج حتت تعريف بروتوكول ابلريمو مجيع  ين

املراحل اليت ميكن استغالهلا السيما أو تنقيله لغرض االستغالل يف التسول اذ ابت سن الطفولة من أفضل  
 :(27)وبصورة متعددة منها  واهم وسيلة للتسول من خالل زجهم يف الشوارع    كأحدأثناء النزاعات املسلحة  

الذين يتم نقلهم وتســـــــــــــفريهم من قبل عوائلهم إىل مناطق أخرى غري مناطق ســـــــــــــكناهم  اواًل: األطفال
ــتخدام هذه الظاهرة كغطاء للدعار  ة اليت تدر على الوالدين دخاًل كثريا، او إجبارهم للعمل يف للتســـول ابسـ

ن اخلاصـة للعمل هذا، ابلرغم من حترمي الواثئق الدولية القوادة عن طريق اصـطيادهم للزابئن او جتهيز األماك
أقســــــــام ابألصــــــــل أما أن تكون شــــــــبه علنية تعتمد على الســــــــياحة   ة، وهذه الظاهرة هلا ثالث(28)هلذا العمل

تم بواســـــطة منظمات أو ن، أو تكون خفية الســـــيما يف الدول اليت تضـــــع هلا عقوابت صـــــارمة او توالوافدي
 ة.مافيات تكون كشركات رحبي

حلديثي الوالدة إىل ســـنة واحدة ســـواء من قبل أســـرهم مباشـــرة أو اســـتئجارهم ا األطفالاســـتغالل  اثنياً:  
لعطف احملســــــنني الســــــيما يف املواســــــم  منها لغرض اســــــتخدامهم كوســــــائل الســــــيما املعاقني منهم اســــــتدرارا

 الدينية.
احللوايت او ابملخدرات يف الشـــــوارع وابتفاق  -زهور -لعب -يف بيع مناديل  األطفالاســـــتغالل  اثلثاً:  

 املتاجر هبم مع غريه على استغالل أماكن حمددة بشكل يومي لذات األشخاص.
الســرقة والنهب من   االشــرتاك بعصــاابتأو إجبارهم على   همحتريضــ رابعاً: اســتغالل األطفال عن طريق 

ــرة على   املنازل واحملالت....اخل، كل ذلك ــبابه عجز األســــــ راجع إىل الفقر املدقع الذي يكون من أهم أســــــ
و اإلنفاق على أطفاهلا أما لكثرة عددهم او بسـبب النزاعات املسـلحة وما يرافقها من جلوء ونزوح لألسـر، ا

ما بناء منهم وينزلون الشــــوارع ابإلضــــافة إىل العوامل االجتماعية الســــياألم أســــوء معاملة اآلابء لألبناء فيســــ 
الزواج املتأخر لألب وبعد فرتة من الزمن يعجز عن تلبية متطلباهتم فينزلون إىل الشوارع، وكذا األمر ابلنسبة 

ألمر الذي برجل يطمع ببناهتا، ا  املرأةلالنقســـــام األســـــري وتعرض األســـــرة إىل االحنراف الســـــيما عند زواج 
ــاابت  أدى إىل ان  ــهلة لعصــ ــة ســ ــوارع فريســ ــبح أطفال الشــ ــياً والدعارة  ماإلجرايصــ ــتغالهلم جنســ املنظم الســ

ورد يف احد  إذولنشـــــــر الصـــــــور اإلابحية او الزواج ابإلكراه، إذ يعد االســـــــتغالل اجلنســـــــي أكثرهن شـــــــيوعاً 
 .(29)س يف العامل السيما البنات منهممليون طفل مت استعبادهم يف االجتار ابجلن 2التقارير أن ما يقارب 

 
، و زهراء 30، ص2014د.يوسف حسن يوسف، جرمية الرق واالجتار ابلبشر، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،  -27

 .40، ص2012شر، عمان، ، دار وائل للن1اثمر سلمان، املتاجرة ابألشخاص، ط
من اتفاقية حقوق الطفل   34، واملادة  1949من اتفاقية حظر االجتار ابألشخاص واستغالل دعارة الغري لعام    17و   2املادة    -28

 .1989لعام 
 .2009مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية، التقرير العاملي عن االجتار ابلبشر لعام  -29
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 ماعي القسري لألطفالاالستغالل االجتاملطلب الثاني:  
لقسـري أو ما يسـمى عمالة القسـري لألطفال تتخذ أشـكال متنوعة أمهها العمل  اإن ظاهرة االسـتغالل 

يصة، وابتت ظاهرة األطفال السيما يف دول العامل الثالث ودول ما بعد النزاع اليت حتتاج فيها إىل عمالة رخ 
ــاً يف ا ــاد، وكذلك تشــــكل مصــــدر قلق كبري لألنظمة واحلكومات خصــــوصــ ــتشــــرى فيها الفســ لدول اليت اســ

ــتخدامهم للخ ــوأ  ذمة يف املنازل واحلقول، ادالسـ نصـــت اتفاقية منظمة العمل الدولية على انه" ان تعبري أسـ
رق كبيع االطفال واالجتار هبم كافة أشــــــــــكال الرق واملمارســــــــــات الشــــــــــبيهة ابل  -أشــــــــــكال عمل االطفال:أ

أو اإلجباري مبا يف ذلك التجنيد القســـــــري أو اإلجباري لألطفال  وعبودية الدين والقنانه والعمل القســـــــري
دعارة أو إلنتاج أعمال لل م طفل أو تشـــغيله أو عرضـــهااســـتخد -الســـتخدامهم يف صـــراعات مســـلحة، ب

ــتخدام طفل أو ت -إابحية أو أداء عروض إابحية، ج ــطاســــ ــه ملزاولة أنشــــ ــغيله أو عرضــــ ــروعة،   ةشــــ غري مشــــ
  -والســـــيما إنتاج املخدرات ابلشـــــكل الذي حددت فيه يف املعاهدات الدولية ذات الصـــــلة واالجتار هبا، د

األعمال اليت يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف اليت تزاول فيها إىل األضـرار بصـحة االطفال 
 .(30)"أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي

تتوفر إحصـائيات دقيقة عن حجم عمالة األطفال املنخرطني أبسـواق العمل على مسـتوى علماً أبنه ال 
، واملنظمات (31)يف قاريت أسيا وأفريقيا  %90مليون طفل ورمبا أكثر من بينهم من    300العمل بقدر بنحو  

ة اليونســــــــــــــكو بيــة والعلوم والثقــافــ املعنيــة بعمــالــة األطفــال منظمــة العمــل الــدوليــة ومنظمــة األمم املتحــدة للرت 
ومنظمة الصـحة العاملية اليت هلا جهد حمدود على األرض الواقع بسـبب التزايد احلاصـل يف معدالت البطالة 

ن هناك تقديرات واســعة حول نطاق وضــخامة االســتعباد ان صــح القول يف اواهنيار الظروف املعيشــية، إذ 
ــتويني اـلدويل واـلداخل ( الوكـاـلة الـتابـعة لألمم ILOمـل اـلدولـية)ي، إذ ـقدرت منظمـة العيومـنا هـذا على املســــــــــــ

( 12,3املتحدة املناط هبا معاجلة املســـــــــائل املتعلقة مبعايري العمل والتوظيف واحلماية االجتماعية إن حوايل)
 .(32)مليون إنسان يعمل بصورة قسرية أو يف العمل املقيد ومنهم بصورة خاصة النساء

ــملذلك نرى أن العبودية  ن االجتار ابألطفال من خالل وضـــع أي مشـــروع أو أو االســـرتقاق يدخل ضـ
ــاط أو العمـل أو  خطـة أو هنج يهـدف إىل جـعل الطـفل بـعد بيـعه أو هبـته يعتـقد اـنه إذا مل يقم بتنفـيذ النشــــــــــــ
بصـورة عكسـية اسـتمر بفعله فسـوف يعاين من أذى مادي أو معنوي خطري بشـخصـه أو أبهله أو التهديد 

 عملية قانونية لضـــمان الدين الذي قد يكتب عليه أو على حاضـــنه به عن طرق اللجوء إىل إبحلاق األذى
ــية أو قيام أشـــخاص  ــندات مشـــروعة أو غري مشـــروعة، فتتعهد الضـــحية بتقدمي خدمات شـــخصـ مبوجب سـ

 حتت سيطرته أبعمال خدمة للدين وضمان له.
اســتخدموا  له مظاهر متعددة ســواءابإلضــافة إىل ذلك قيد يتعرض األطفال لالســتغالل اجلنســي الذي  

ــباع الرغبات اجلنســـــية منهم أو اســـــتخدامهم يف األفالم  ــية أو للبغاء إلشـــ بشـــــكل مباشـــــر للممارســـــة اجلنســـ
اإلابحية والرتوجيية أي االســـــــتغالل اإلعالين من خالل اســـــــتخدام احلاســـــــب اآليل أو االنرتنت أو الرســـــــوم 

 
 .182فاقية منظمة العمل الدولية رقم من ات 3املادة  -30
، 155، ص30د.مسرية عبد احلسني كاظم، حبث منشور عن عمالة األطفال يف العراق، جملة البحوث الرتبوية والنفسية، العدد    -31

 .5/3/2018اتريخ الزايرة   www.repositoryعلى الرابط: 
 .75يخلي، مرجع سابق، صد.عبد القادر الش -32
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لآلداب، أو االســـــتغالل اإلجرامي  لقيام بتصـــــرفات منافيةاملتحركة، أو لغرض التحريض على االحنراف أو ا
من خالل العمل يف تصـــــنيع املخدرات وتروجيها ونقلها بني الدول، كل ذلك مقابل مكافأة أو أي شـــــكل 
أخر من أشـــــــــــــكال العوض، أو تزويج االطفال الســـــــــــــيما الفتيات ابختاذهن زجيات من خالل تزوير جواز 

 السفر أو تغري إثبات السن.
 العسكري لألطفال االستغالللثالث: لب ااملط

ــر، والذي  ــمنها جرمية اإلجتار ابلبشــــــ ــكال اليت تتضــــــ نظراُ لكون جتنيد األشــــــــخاص، يعّد من بني األشــــــ
يتحقق أبي وســــيلة ســــواء أكان اســــتدراج أم حتريض أم اســــتخدام اخلداع، القوة، التهديد، الســــلطة أم أي 

إلجتار ابلبشــــــــــــر أبنه "تطويع تجنيد كصــــــــــــورة من صــــــــــــور اطريقة أخرى من طرق اإلكراه، وميكن تعريف ال
األشـــــخاص داخل احلدود الوطنية أو اخلارجية ســـــواء أمت ذلك عن طريق اســـــتخدام وســـــائل قســـــرية أم غري 

ــتهدفون يف ذلك بغية جتنيدهم خلوض  (33)قســـــــــرية بقصـــــــــد اإلجتار هبم" وغالباً ما يكون األطفال هم املســـــــ
، ويعّد جتنيد األطفال حروابً مقابل تقدمي قروض للضحااي تشهد توترا أو  النزاعات املسلحة يف األقاليم اليت

ــر ــكال اإلجتار ابلبشـــــ ــكاًل فريداً وحاداً من أشـــــ ــتغل األط   ،(34)شـــــ فال ومظهراً للتجنيد غري القانوين، إذ يســـــ
ـــية ضـــــــــــــــد عـائالهتم ووطنهم األم،   ــتخـدامهم كمقـاتلني أو للقـيام أبعمـال وحشــــــــــــ ابلقوة أو االحتـيال الســــــــــــ

 .(35)ضون للقتل واإلصابة جبروح خطرية أو التعرض لصدمات نفسيةويتعر 
تعد ظاهرة عســـــــكرة األطفال أو جتنيدهم يف الصـــــــراعات من الظواهر املرافقة للحروب، ســـــــواء أكانت 

طائفية أو قبلية أو عرقية، يلتحق األطفال ابلقوات واجملموعات املســــــلحة ألســــــباب خمتلفة، حروابً أهلية أو  
االت جيندون قســــــــــــًرا أو خيتطفون من قبل عناصــــــــــــر مســــــــــــلحة أو يتم إكراههم وترهيبهم فهم يف بعض احل

ا يف ســـــياقات الفقر والتمييز وأعمال االنتقام والوالء جمللالنضـــــمام إليها، وجيند األ موعة اثنية أو طفال أيضـــــً
ما أولئك الذين دينية أو قبلية، وغالًبا ما يكون انعدام األمن والتشـــــــــــرد عاملني يدفعان األطفال، وال ســـــــــــي

ويتضــــمن توظيف  ،(36)انفصــــلوا عن ذويهم، إىل االنضــــمام طوًعا جملموعة مســــلحة ألغراض احلماية والبقاء
ن مباشـــــرة يف اجلبهات األمامية، أو يقومون األطفال يف النزاعات املســـــلحة أشـــــكااًل عدة، فبعضـــــهم يقاتلو 

ــة، أو يف معاجلة اجل ــاحات املعارك، كما يقوم أبعمال التجســــــس على قوات العدو، أو كقناصــــ رحى يف ســــ
و قيـامهم بتعـذيـب ســــــــــــــجنـاء بعضــــــــــــــهم بنقـل الـذخـائر وغريهـا من اإلمـدادات خلطوط املعـارك األمـاميـة، أ

 
، 2015، دار األايم للنشر والتوزيع، األردن، 1مكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود يف التشريع الدويل، ط  قارة وليد، -33

 .172ص 
، 2، ج 24، حبث منشور يف حوليات جامعة اجلزائر، ع -النموذج املعاصر للرق-دحية عبد اللطيف، اإلجتار ابلبشر  -34

 .197، ص 2013ئر، اجلزا
ة اإلجتار ابلبشر وفقا للواثئق الدولية، رسالة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر كزونة صفاء، جرمي  -35

 .9، ص1014، قسم احلقوق، -بسكرة-
طفال األمم املتحدة، اجلمعية العامة، التقرير السنوي للممثلة اخلاصة لألمني العام املعنية ابأل A/HRC/21/38التقرير  -36

 .12، ص2012املسلحة، راديكا كوماراسوامي، والنزاعات 
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ــبق اســــــــــــتخدامهم يف العمليات االنتحارية، كما ال وحمتجزين يف مراكز االعتقال، واألخطر من كل   ما ســــــــــ
 .(37)الصراعات املسلحةجيب إغفال استغالل الفتيات الصغريات جنسياً أثناء 

ومع شــيوع ظاهرة اســتخدام األطفال يف احلروب خاصــة غري الدولية منها، تبنّي أن مســبباهتا ترجع إىل 
 :(38)ثالثة أقسام رئيسية

ــببات االجتماعي ــائري والقبلي وتقدمي الوالء للقبيلة على االنتماء للوطن اواًل: املسـ ة: مثل االنتماء العشـ
ــائر مع ضــــــعف التســــــوايت واإلحســــــاس ابلفوارق االج  ــألة الثأر يف ثقافة العشــــ تماعية، وكذلك تعميق مســــ

 انتشار األمية.واملالحقات احلكومية، إضافة إىل 
يف الثروات بني القبائل وهيمنة عناصـر قبلية على اثنياً: املسـببات االقتصـادية: وهي تكمن يف التفاوت 

لقبائل والعشــائر الصــغرية ابللعبة االقتصــادية، وانتشــار مفاتيح اقتصــادية مؤثرة، وســيطرهتا ابلتايل على ابقي ا
 يها.جتارة األسلحة األوتوماتيكية وسهولة احلصول عل

فال من خالل جعلهم وســائل تســتغلها إما اثلثاً: املســببات الســياســية: وتؤدي دوراً ابرزاً يف جتنيد األط 
ة إىل ضـــــــعف الوازع األخالقي اجلماعات املســـــــلحة من جهة أو حركات التمرد من جهة أخرى، ابإلضـــــــاف

يل اإلنســـــــــــــاين وأخالقيات لدى احلركات املتمردة واجلماعات املســـــــــــــلحة وعدم تقيدها بقواعد القانون الدو 
 طفال.القتال، وصعوبة مالحقة مرتكيب اجلرائم ضد األ

 كذلك أّدى تنوّع اجلماعات املســـلحة وانتشـــار األســـلحة الصـــغرية واألســـلحة اخلفيفة وتوافرها بســـهولة
ويف الوقت احلاضـــر توجد   ،(39)إىل جتنيد واســـتخدام مئات اآلالف من األطفال اجلنود يف شـــىّت أحناء العامل

األطفال أو تســــــــــــــتخدمهم أو  ( حالة ٌقطرية مدرجة كأطراف جتند14( جهة فاعلة غري حكومية يف )46)
 .(40)ترتكب انتهاكات جسيمة أخرى ضدهم

كومية واجلماعات ن الدويل حلقوق اإلنســــــــــان على القوات احلوحيظر القانون الدويل اإلنســــــــــاين والقانو 
ــتخـدام األطفـال كمقـاتلني أو يف أدوار معـاونـة أخرى، وحيظر  ــلحـة غري التـابعـة للـدول جتنيـد أو اســــــــــــ املســــــــــــ

 18ياري التفاقية حقوق الطفل على اجليوش غري التابعة للدول جتنيد األطفال حتت ســن الربوتوكول االخت
ــرة، وجتنيــد األطفــال حتــت ســــــــــــــن  عــامــًا يف أيــة أعمــال عــامــًا مبــا يف ذلــك يف األدوار  15عــدائيــة مبــاشــــــــــــ

 .(42)إذ يعد ذلك جرمية حرب حبسب تعريف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، (41)الداعمة

 
مروة صبحي، عسكرة الطفولة: أسباب وأبعاد جتنيد صغار السن يف الصراعات العربية، دراسة منشورة يف دورية اجتاهات  -37

 .36، ص2015ظيب،  األحداث، مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة، أبو
القانون الدويل اإلنساين، حبث منشور يف جملة املستقبل العريب، مركز دراسات الوحدة  فال اجلنود يف ظلحممد النادي، األط -38

 .31، ص2015، 437العربية، بريوت، ع 
مكتب املمثل اخلاص لألمني العام املعين ابألطفال والنزاع املسلح، األطفال والعدالة أثناء النزاع املسلح ويف أعقابه، منشورات   -39

 .9، ص2011ورك، املتحدة، نيوي مماأل
العامة، التقرير السنوي للممثلة اخلاصة لألمني العام املعنية ابألطفال  املتحدة،اجلمعية األمم، A/HRC/25/46التقرير  -40

 .10، ص2013والنزاع املسلح، ليلى زروقي، 
 .2000من الربوتوكول االختياري امللحق ابتفاقية حقوق الطفل لعام  1املادة  -41
 .1998ية لعام للمحكمة اجلناية الدول األساسيمن نظام روما  7/ه /8واملادة  26/ب/8املادة  -42
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 حظر االتجار باألطفال وحمايتهمالثالث: المبحث 

كافة وطين ابألطفال ومحايتهم من املمارســـــات   الوحىت  ؛لقد تزايد االهتمام الدويل العاملي واإلقليمي بل
اليت تنتهك حقوقهم وتؤدي إىل اســـتغالهلم الســـيما االجتار هبم، لذلك تعددت املواثيق الدولية اليت تناولت 

هم االطفال، وتلك اليت خصـــــصـــــت حصـــــراً لالجتار ابألطفال، عليه نابألشـــــخاص بصـــــورة عامة وماالجتار 
ــنتوىل بيـان أهم القواعـد ال تلـك املواثيق لتحظر االجتـار هبـذه الفئـة وحتميهم مـنه، يف قـانونيـة اليت جـاءت ســــــــــــ

فيه عند احلماية اخلاصـة مطلبني األول نتناول فيه احلماية العامة هلم من االجتار، أما الثاين فنقف  يفوذلك 
 وكااليت:

 الحماية العامة لألطفال من االتجار : املطلب األول
ابري الكفيـلة مبنع وحظر االجتـار ابألشــــــــــــــخـاص، ومـعاقـبة  تلزم اـلدول ابختـاذ الـتدتتـعد الواثئق اـلدولـية اليت

وحقوق  أي شــــــــخص أو شــــــــبكة إجرامية تقوم مبثل هذه األعمال اليت تشــــــــكل انتهاكاً حلقوق اإلنســــــــان،
والصــــــــــــادرة يف عهد عصــــــــــــبة األمم، واليت  1926الطفل وأتيت يف مقدمتها االتفاقية اخلاصــــــــــــة ابلرق لعام  

طياهتا نصــــوصــــاً تكفل املنع واملعاقبة على االجتار ابألشــــخاص، اذ تتعهد الدول األطراف فيها ضــــمنت يف 
ــبة من واملعاقبة عليه، كما وتعهد كل طرف فيها أبن يتخ  مبنع االجتار ابلرقيق ذ مجيع التدابري الالزمة واملناســ

 .(43)ع السفن اليت ترفع علمهاجل منع وقمع شحن األرقاء وإنزاهلم ونقلهم يف مياهه اإلقليمية وعلى مجي
كذلك جاء اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـان ليؤكد على خطورة االجتار وأثره السـيئ يف انتهاك احلقوق 
املكفولة لكل شـــــخص، حيث نص على"ال جيوز اســـــرتقاق احد أو اســـــتعباده وحيظر الرق واالجتار ابلرقيق 

الجتار ابألشــــــخاص عالن العاملي قد اقر حبظر ا، يتبني من خالل هذا النص أن اإل(44)بكافة أوضــــــاعهما"
 جبميع صوره وذلك احرتاماً للمبادئ املتعلقة بكرامة اإلنسان وحريته.

ــتغال دعارة غري الدول األطراف فيها ابن يتخذوا   لكما ألزمت اتفاقية حظر االجتار ابألشــــــخاص واســــ
ــني وعلى  ــن ما يتوجب من تدابري ملكافحة االجتار ابألشـــــــخاص من اجلنســـــ ــوص يتعهدون بســـــ وجه اخلصـــــ

ـــبة األن ــيمـا النســــــــــــــاء واألطفـال، وتنظيم..... مـناســــــــــــ ظمـة الالزمـة حلمـاـية املهـاجرين من واىل بـلداهنم الســــــــــــ
لتحـذيرهم من أخطـار االجتـار، مع أمهـية اختـاذ ـتدابري رـقابـية يف احملطـات واملطـارات واملوانئ البحرـية بغـية منع 

 (46)ايب يف ردع االجتار واحلد منهية اجلانب العقفاقية على أمه، وأكدت االت(45)االجتار الدويل ابألشخاص
ويف هذا الســـياق جاءت االتفاقية التكميلية ألبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارســـات الشـــبيهة 
ابلرق لتؤكـــد على اعتبـــار جتـــارة الرقيق جرمـــًا جنـــائيـــاً، وتلزم األطراف فيهـــا ابختـــاذ مـــا يلزم ملنع نقـــل الرقيق 

ــتخدام أوا ــيق فيما بني ملعاقبة عليه ومنع اســــــــــ ــيها يف نقلهم، كما وأكدت على أمهية التعاون والتنســــــــــ راضــــــــــ
 .(47)األطراف ملنع هذه التجارة

 
 .1926من االتفاقية اخلاصة ابلرق لعام  2املادة  -43
 .1948من االعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام  4املادة  -44
 .1949من اتفاقية حظر االجتار ابألشخاص واستغالل دعارة الغري لعام  17املادة  -45
 .1949لغري لعام من اتفاقية حظر االجتار ابألشخاص واستغالل دعارة ا 1املادة  -46
 .1956من االتفاقية التكميلية ألبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة ابلرق لعام  3املادة  -47
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 25:  العدد

محاية الطـفل من كافة أشــــــــــــــكـال  الـتأكـيد على انه"جيب 1959وقد حرص إعالن حقوق الطـفل لـعام  
من  8/1، وتنص املادة  (48)لة من الوسـائل"اإلمهال والقسـوة وعلى األخص ينبغي عدم االجتار به أبية وسـي

على انه" ال جيوز اســـــــــــــرتقاق احد، وحيظر الرق   1969العهد الدويل للحقوق املدنية والســـــــــــــياســـــــــــــية لعام 
د الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصـادية واالجتماعية والثقافية واالجتار ابلرقيق جبميع أشـكاهلا" بينما أكد العه

ة ومســـــــــاعدة خاصـــــــــة لصـــــــــاحل مجع االطفال واملراهقني واوجب محايتهم من على وجوب اختاذ تدابري محائي
، وكان  (49)الجتماعي واوجب العقاب على اســـتخدامهم يف أي عمل ضـــار هبم"االســـتغالل االقتصـــادي وا

رز يف حماربة الســخرة والعمل القســري والقضــاء عليها تدرجيياً، إذ أقرت العديد ملنظمة العمل الدولية دور اب
ــدد أوهلا اتفاقية الســــخرة لعام من االتفا ل اليت هدفت إىل حترمي الســــخرة أو العم 1930قيات يف هذا الصــ
اليت أوجبـــت على الـــدول  105بتبين االتفـــاقيـــة رقم  1957، كمـــا قـــامـــت املنظمـــة يف عـــام (50)اإلجبـــاري

ألطراف حظر أي شــــكل من أشــــكال عمل الســــخرة أو العمل القســــري، ودعت إىل وجوب اختاذ تدابري ا
 .(51)اعلة لكفالة اإللغاء الفوري والكامل للسخرة والعمل القسري"ف

كــذلــك أقرت األمم املتحــدة العــديــد من القرارات والواثئق الــدوليــة اليت هلــا أمهيــة كبرية يف منع االجتــار  
لضـــــــحااي ومنها قرار اجلمعية العامة حول خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة ابألشـــــــخاص وحقوق ا

، واليت أدانت االجتار ابألشــــــــــــخاص وأكدت على ضــــــــــــمان تعزيز ومحاية حقوق  (52)ابألشــــــــــــخاص االجتار
ية قاتفنع االجتار من خالل التصــــــدي للعوامل االجتماعية واالقتصــــــادية واالماإلنســــــان لضــــــحااي االجتار، و 

ـــية وغريهـا من العوامـل اليت تســــــــــــــهم يف ذـلك، وأكـدت على اختـاذ ـتدابري عـاجـلة ملنع االجتـاوال ـــياســــــــــــ ر ســــــــــــ
 شـكاله، كذلك التعهد ابلتصـدي لالجتار ابألشـخاص اب(53)ابألشـخاص ومحاية ضـحاايه ومقاضـاة مرتكبيه

 .(54)وإدراجه يف سياسات وبرامج األمم املتحدة هكاف
ما يتعلق حبقوق اإلنســان واالجتار ابلبشــر، أوصــت مفوضــية األمم ويف املبادئ التوجيهية املوصــى هبا في

نســـــــــــــــان مبجموعـة من املبـادئ واملبـادئ التوجيهيـة لتكون حقوق اإلنســـــــــــــــان املتحـدة الســـــــــــــــاميـة حلقوق اإل
ع اجلهود الرامية إىل منع االجتار ومكافحته، ومحاية ضـــــحاايه ومســـــاعدهتم يور مجلألشـــــخاص املتجر هبم حم

لوثيقة توصــيات حمددة بشــأن التصــدي للطلب كجزء من اســرتاتيجيات الوقاية، وينص وإنصــافهم، وتقدم ا
ع االجتار ين فيها على انه" يقع على الدول مبوجب القانون الدويل مســؤولية بذل العناية الواجبة ملناملبدأ الثا

 .(55)ابلبشر والتحقيق مع مرتكبيه ومقاضاهتم، ومساعدة األشخاص املتجر هبم ومحايتهم

 
 .1959املبدأ التاسع من إعالن حقوق الطفل لعام  -48
 .1966دويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية لعام من العهد ال 10/3املادة  -49
 .1930من اتفاقية السخرة لعام  1دة املا -50
 .105رقم  1957من اتفاقية حترمي السخرة لعام  1،2املادة  -51
اص، ، قرار اختذته اجلمعية العامة، خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار ابألشخA/RES/64/293الوثيقة -52
 .7، ص2010

 .2010ية ملكافحة االجتار ابألشخاص لعام من خطة عمل األمم املتحدة العامل 3و2و1املادة  -53
 .2010من خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار ابألشخاص لعام  14و 13و  12املواد  -54
عنية ابالجتار ابألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، جوي ، اجلمعية العامة، تقرير املقررة اخلاصة املA/HRC/23/48التقرير    -55

 . 9، ص2013نغوزي ايزيلو، 



  

 أثناء النزاعات املسلحة موح الدويلاالجتار ابألطفال بني الواقع والط 

277 

ته لعام وجتدر اإلشــــارة إىل إن تقرير االجتار ابلبشــــر الصــــادر عن مكتب مراقبة االجتار ابلبشــــر ومكافح
فعالة يف حماربة االجتار ابلبشـــــــــــر واليت جيب ان تســـــــــــتهدف ثالثة  دحدد االســـــــــــرتاتيجيات اليت تع 2004

 :(56)جوانب فيها
 اواًل: العرض

جتار ابلبشــــــــــــــر من خالل برامج هتدف إىل توعية إذ يتعني معاجلة الظروف اليت تؤدي إىل انتشــــــــــــــار اال
ف التعليم ونظام املدارس وخلق فرص عمل، والرتويج اجملتمعات ألخطار االجتار ابلبشـــــــــــر، وحتســـــــــــني ظرو 

 ستهدفة حبقوقها القانونية وخلق فرص حياة أوسع وأفضل.للمساواة يف احلقوق، وتثقيف اجملمعات امل
 اثنياً" الطلب

يســــتغلون ضــــحااي االجتار ابلبشــــر ومالحقتهم وتقدميهم للعدالة، وجيب نشــــر   جيب التعرف على الذين
ون عمالة جمربة أو يســــتغلون االجتار ابلبشــــر ألغراض جنســــية وإحلاق اخلزي هبم، مع أمساء الذين يســــتخدم

 م محالت توعية يف البلد املقصود.ضرورة تنظي
 اثلثاً: جتار البشر

ــطلحات القانونية، إذ جيب على برامج تطبيق القانون أن ت ــيح املصــــــ عرف طرق االجتار ومنعها، وتوضــــــ
ون، كذلك حماكمة املتاجرين ابلبشـــــــر ومن يقدم املســـــــاعدة هلم وتنســـــــيق مســـــــؤوليات ســـــــلطات تنفيذ القان

د العام الذي يســــــــــهل هذه التجارة ويســــــــــتفيد منها متجاهاًل حكم وحيرضــــــــــهم، مع أمهية مكافحة الفســــــــــا
 القانون.

التفاقيات الدولية اليت تناولت موضــــــوع االجتار ابألشــــــخاص حضــــــرت هذا ا إن من ذلك نتوصــــــل إىل 
لالزمة لتحقيق لضــــــــحاايه وإنصــــــــافهم، كما وضــــــــمنت احلماية اليات واإلجراءات االجتار ومنعته وبينت اآل

للضـحااي وإنصـافهم، إذ أن هذه الواثئق رغم إهنا مل تشـكل رادعاً كافياً السـتئصـال آفة االجتار ابألشـخاص 
ا ســـــامهت وبشـــــكل كبري يف حتجيم هذه الظاهرة ووضـــــع األســـــس القانونية للدول إلتباعها من اجل إال إهن

امة نع ومكافحة االجتار ابألشــــــخاص على أراضــــــيها، ونظراً لكون هذه الواثئق الدولية جاءت بصــــــورة عم
ن القانون من االجتار، فإهنا محت بذلك االطفال كذلك كوهنا تسري عليهم، إال إ  هكافلتحمي األشخاص  

ــعفهم لذلك جاءت العديد من اال ــفتهم وضـــــ ــة راجعة إىل صـــــ تفاقيات الدويل خص االطفال حبماية خاصـــــ
انون الــدويل وهو  الــدوليــة لتحمي االطفــال من االجتــار هبم كوهنم من الفئــات اهلشــــــــــــــــة احملميــة مبوجــب القــ 

 ماسنبينه يف املطلب الثاين.
 الحماية الخاصة لألطفال من االتجار : املطلب الثاني

معرضــون لالجتار، يســلم القانون الدويل أبن االطفال نظراً العتمادهم على اآلخرين يف أمنهم ورفاهتهم 
يف الرعاية واحلماية، إذ إن من اشــــد وما يرتبط به من اســــتغالل لذلك يويل هذا القانون هلم حقوقاً خاصــــة  

ــتت ــبب هول النزاعات أو  املعانة اليت ختلفها احلروب تشــــ ــاً منها عن أطفاهلا أما بســــ ــر أو ختلي بعضــــ األســــ

 
 .19-18، ص2014تقرير االجتار ابلبشر الصادر عن مكتب مراقبة االجتار ابلبشر ومكافحته،  -56
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ن القانون الدويل اإلنســـاين يعرتف حبق األســـرة بســـبب اللجوء والنزوح من مناطق ســـكناها األصـــلية، ومبا إ 
ت، إذ أكدت اتفاقية جنيف وحق الطفل يف البقاء أبحضــان أســرته ال املتاجرة به واســتغالل أوضــاع النزاعا

ك الســـيما يف حالة قيام دولة االحتالل إبخالء جزئي ملنطقة معينة فعليها أن تضـــمن عدم التفريق على ذل
على اـنه"   1977كمـا أكـد الربوتوكول األول امللحق ابتفـاقـيات جنيف لعـام   ،(57)بني أفراد العـائلـة الواحـدة

الســــامية املتعاقدة حق كل أســــرة يف معرفة مصــــري أفرادها وهو احلافز األســــاســــي لنشــــاط كل من األطراف 
 .(58) وأطراف النزاع واملنظمات الدولية اإلنسانية،....."

، إذ أكـد على وجوب محـايـة 1959ق الطفـل لعـام ولعـل ابرز صــــــــــــــور احلمـايـة مـا جـاء ـبه إعالن حقو 
والقســوة واالســتغالل وعلى األخص ينبغي عدم االجتار به أبية وســيلة من كافة  الطفل من أشــكال اإلمهال  

 .(59)الوسائل
ــع القواعــد اليت تكفــل لألطفــال احلمــايــة من االجتــار هبم، فقــد  ث جــاءت اتفــاقيــة حقوق الطفــل لتضــــــــــــ

يعهم أو االجتار هبم ألي غرض من األغراض، أو أبي شكل من األشكال، حظرت اختطاف االطفال أو ب
ر األطفال جنســــــــيا الذي يعد صــــــــورة من صــــــــو اســــــــتغالل   1989كما ومنعت اتفاقية حقوق الطفل لعام  

االجتار إذ نصـــــــــــــت على انه"منع اســـــــــــــتغالل الطفل يف مجع أشـــــــــــــكال االســـــــــــــتغالل اجلنســـــــــــــي واالنتهاك 
التدابري على املســتوى الوطين والدويل حلظر هذه راف إىل اختاذ مجيع كما دعت الدول األط   ،(60)اجلســمي"

ــرفـات طفـال إىل اخلـارج ، كمـا ألزمـت االتفـاقيـة األطراف ابختـاذ التـدابري الالزمـة ملكـافحـة نقـل اال(61)التصــــــــــــ
 .(62)وعدم عودهتم بصورة غري مشروعه

بشـــــــــأن  182االتفاقية رقم ومل يقتصـــــــــر حظر االجتار ابألطفال على اتفاقية حقوق الطفل، إذ جاءت 
فورية للقضــاء عليها واليت عدت االجتار ابألطفال شــكل حظر أســوء أشــكال عمل االطفال واإلجراءات ال

حضــــرهتا وأوجبت على الدول األعضــــاء اختاذ تدابري ســــريعة وفورية  من أســــوأ أشــــكال عمل االطفال الذي
 .(63)عليها وفعالة تكفل مبوجبها حظر أسوأ أشكال عمل االطفال والقضاء

ومن االتفاقيات الدولية املهمة األخرى ذات الصلة الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن  
واد اإلابحية الذي جاء ليحظر األفعال وجيرمها ويلزم الدول حبماية بيع االطفال واستغالهلم يف البغاء ويف امل

الـتأهـيل والتعـاون اـلدويل هبـدف أتمني محـاـية  حقوق ومصــــــــــــــاحل االطفـال الضــــــــــــــحـااي وتطوير الوـقاـية وإعـادة
، وقد عرف الربوتوكول املقصــــــــود ببيع االطفال واحتوى على بعض (64)االطفال من االســــــــتغالل اجلنســــــــي
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سيبوكر عبد النور، جرمية االجتار ابلبشر واليات مكافحتها، رسالة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي   -64

 .56، ص2017، اجلزائر، -ورقله-مرابح



  

 أثناء النزاعات املسلحة موح الدويلاالجتار ابألطفال بني الواقع والط 

279 

ــار الربوتوكول يف مقدمته  (65)حلماية االطفال من البيع واالختطاف واملتاجرة هبم  األحكام املهمة ، كما أشـــــــ
ج  لى بيع االطفال واســــــــتغالهلم يف البغاء واملواد اإلابحية ابعتماد هنإىل ســــــــعي الدول األطراف للقضــــــــاء ع

 .(66)جامع يتصدى للعوامل املسامهة يف ذلك
الكفـاح للحـد من االجتـار ابألشــــــــــــــخـاص، اتفـاقيـة األمم املتحـدة ولعـل من االجنـازات الـدوليـة يف اتريخ 

ــة ملكـافحـة اجلرميـة املنظمـة عرب الوطنـية، والربوتوكول امللحق هبـا اخلـ  اص مبنع االجتـار ابألشــــــــــــــخـاص وخـاصــــــــــــ
وقد جرمت النســــــــــاء واألطفال، إذ تعد هذه االتفاقية من االتفاقيات املهمة يف مكافحة االجتار ابلبشــــــــــر، 

، ونظراً لكون جرائم االجتار ابلبشـــــــــــر من األنشـــــــــــطة (67)املشـــــــــــاركة يف مجاعة إجرامية منظمة  هذه االتفاقية
ــتـفادة من هـذا التجرمي يف منع وحظر اجلمـاعـات   اإلجرامـية للجمـاعـة اإلجرامـية املنظمـة، ـلذـلك ميكن االســــــــــــ

 اجر ابألطفال.اإلجرامية املنظمة اليت تت
مبنع وقمع ومعاقبة االجتار ابألشـــــــخاص وخباصـــــــة النســـــــاء أما الربوتوكول امللحق هبذه االتفاقية اخلاص 

اع بتنفيذ أنشــــطة على الصــــعيد  واألطفال فأنه يعد أهم اتفاق دويل يف هذا اجملال ســــاعد اعتماده يف اإلســــر 
هتم الوطين والدويل ملواجهة جرائم االجتار ابلبشـــــــــــر من منع هذه اجلرائم ومحاية ضـــــــــــحااي االجتار ومســـــــــــاعد

ــيما االطفال وجت ، وحدد الربوتوكول غرضــــه وعرف جرمية االجتار ابلبشــــر (68)رمي ســــلوك االجتار ابلبشــــرالســ
 .(69)تعريفاً شاماًل، كما حدد نطاق انطباقه

، لذلك يتعني هكاف  شــــــــــكالها ألزم الربوتوكول الدول األطراف بتجرمي أفعال االجتار ابألشــــــــــخاص ابمك
، كذلك ألزم الدول (70)الضــــــــــــــرورية لتجرمي هذه األفعالعلى كل دولة أن تضــــــــــــــع اإلجراءات التشــــــــــــــريعية  

لك ابلتعاون مع األطراف ابختاذ التدابري الالزمة حلماية ضــحااي جرائم االجتار ابألشــخاص ومســاعدهتم، وذ
ــة ومنظمات اجملتمع املدين ــصـــــــــ ــياق منع االجتار (71)املنظمات غري احلكومية واملنظمات املتخصـــــــــ ، ويف ســـــــــ

طراف ابن تضع سياسات وبرامج وتدابري أخرى شاملة من اجل منع ومكافحة ابألشخاص إلزام الدول األ
رة التعاون مع املنظمات ذات االجتار ابألشــــــــخاص ومحاية ضــــــــحااي االجتار من معاودة إيذائهم، مع ضــــــــرو 

ــة  ــر اجملتمع املدين، واختاذ تدابري لتخفيف وطأة العوامل اليت جتعل األشــــخاص وخباصــ ــائر عناصــ ــلة وســ الصــ
واألطفال مســــــــتضــــــــعفني أمام االجتار مثل الفقر والتخلف وانعدام تكافئ الفرص، مع أمهية تعزيز النســــــــاء  
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من اجل صـــــد الطلب الذي حيفز ه كافة أو الثقافية ابلوســـــائل  التدابري التشـــــريعية أو التعليمية أو االجتماعي 
 .(72)مجيع أشكال استغالل األشخاص وخباصة النساء واألطفال اليت تفضي إىل االجتار

ويســــــعى الربوتوكول كذلك إىل منع االجتار ابقتضــــــائه اختاذ تدابري يقصــــــد منها زايدة الصــــــعوابت على 
يدية يف الدخول إىل الدول، وذلك مبا يقتضـيه من الدول األطراف املتجرين يف اسـتخدام وسـائل النقل التقل

الكفيلة مبنع إســــــــــاءة اســــــــــتخدام  من العناية بضــــــــــمان فعالية الضــــــــــوابط الرقابية على احلدود واختاذ التدابري
 .(73)جوازات السفر أو غريها من واثئق السفر أو اهلوية

 :(74)جمموعة من اإلجراءات وهيوبغرض احلد من تعرض االطفال لالجتار هبم ينبغي اختاذ 
 كفالة وجود وتوفري الواثئق القانونية املالئمة مبا فيها الواثئق اخلاصة ابملولد واجلنسية والزواج. .1
د اللوائح اخلاصـــة جبوازات الســـفر والتأشـــريات فيما يتعلق ابألطفال وخاصـــة القصـــر املصـــحوبني تشـــدي .2

 أبشخاص من غري أفراد األسرة املباشرين.
حصـــــــول االطفال على فرص التعليم وزايدة مســـــــتوى احلضـــــــور يف املدارس وخباصـــــــة مكانية  حتســـــــني إ .3

 للفتيات.
 زيل والعنف اجلنسي.محاية االطفال من العنف مبا يف ذلك العنف املن .4
 مكافحة التمييز ضد الفتيات. .5
 واستغالهلم.إاثرة الوعي اجلماهريي ابلطبيعة غري القانونية واآلاثر املرتتبة على االجتار ابألطفال  .6

 الخاتمة

بعد االنتهاء من عرض املوضــــــــوع توصــــــــلنا يف هناية املطاف اىل العديد من االســــــــتنتاجات واملقرتحات 
 منها:

 االستنتاجاتاواًل: 
على    إنسانيةكرامة  احلق يف احلياة ب  هي ضمان حلماية االطفال قبل كل شيء  اآللية الصحيحة  ان    -1

 .ابلتقوى ل ألحد منهم على األخر إالّ أساس ان اخللق كلهم عباد هلل وال فض
هبدف لألطفال ،  واالجتماعية والصـــحية  قيام شـــبكات اإلجرام املنظم ابســـتغالل احلاجة املاديةان  -2

فيظــل األمر خمفيــًا عن أعني النــاس  االجتــار هبم يعــد جرميــة وطنيــة ويف الكثري من األحيــان عــابرة للحــدود
 االنتقام منهم ابلقتل.ن اإلبالغ خشية املشرعني فضاًل عن امتناع الكثريات ع

 2005واتفاقية خطر االجتار ابلبشر يف عام    2000أوضحت توصيات بروتوكول ابلريمو يف عام    -3
وتزداد بشــكل كبري اثناء النزاعات   تنامي االعرتاف الدويل ابتســاع ظاهرة االجتار ابلبشــر وبضــرورة معاجلتها

 املسلحة واالاثر اليت ترتتب عليها.

 
من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار ابألشخاص وخباصة النساء واألطفال املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة   9املادة    -72

 .2000لعام  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار ابألشخاص وخباصة النساء واألطفال املكمل التفاقية األمم   13و  12و    11املادة    -73

 .2000املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام 
 .50، ص2014ورك وجنيف، ، نيوي36األمم املتحدة، حقوق اإلنسان واالجتار ابألشخاص، صحيفة الوقائع رقم  -74
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 نيًا: املقرتحاتاث
ــواء مت ارتكاهبا عمداً ام   -1 ــريعي خاص لتجرمي االجتار ابألطفال ســـــــــــ العمل على وضـــــــــــــع إطار تشـــــــــــ

 تعليمات ألشخاص آخرين الرتكاهبا.ابالشرتاك أو إعطاء ال
العمل على القضــاء بشــكل اتم على األســباب اليت تقف وراء اتســاع وانتشــار انتهاك حقوق هذه  -2

 ن خالل حث حكومات الدول على مضاعفة جهودها للحد من هذه املشكلة.الفئة املستضعفة، م
ــتل -3 زم األمر األخذ ابجلانب االجيايب ملا له للتطور العلمي والتكنولوجي اثر ســـليب واجيايب فبالتايل يسـ

 من اثر يف احلد من النتائج السلبية اليت تصاحب عملية االجتار ابألعضاء من األطفال.
على املسـتويني الوطين والدويل السـيما يف إطار املسـؤولية املشـرتكة يخ مبدأ التعاون العمل على ترسـ  -4

 لألجهزة واجلهات املعنية ابحلماية.
تضـافر جهود اجملتمع الدويل للعمل على مسـاعدة الدول النامية والفقرية لتشـجيع مؤسـسـاهتا املعنية  -5

 مبساعدة وتوعية وتعليم الطفولة للحد من هذه الظاهرة.
تفعيل دور القضــــــــــاء اجلنائي الدويل والوطين للتصــــــــــدي لالنتهاكات اليت تطال األطفال حتت أي  -6

 سلم أو النزاعات املسلحة.مسمى كانت ويف أي وقت أثناء ال
 قائمة المصادر والمراجع

 القران الكرمي 
 اواًل:املعاجم والقواميس

 ب.ت. د. امحد خمتار عمر واخرون، املعجم العريب األساس، الروس، .1
 .1987إمساعيل بن محاد اجلوهري، الصحاح، ابب الالم، فصل الطاء، دار العلم للماليني، بريوت،   .2
ــاـلة، بريوت،  3يعقوب الفريوز أابدي، الـقاموس احمليط، طجمـد اـلدين حممـد بن  .3 ــة الرســــــــــــ ــســــــــــــ ، مؤســــــــــــ

1993. 
 ثانيًا: الكتب

 .2014، عمان، 1، ط1د. امحد حيىي مطر، اجلهود الدولية يف مكافحة االجتار ابلبشر، ج .1
ملكـــافحـــة االجتـــار   أدواتاملتحـــدة املعين ابملخـــدرات واجلرميـــة، جمموعـــة  األمماملتحـــدة، مكتـــب  األمم .2

 .املتحدة، دون سنة نشر األممشر، الربنمج العاملي ملكافحة االجتار ابلبشر، منشورات ابلب
، منشـورات احلليب احلقوقية، د. جعفر عبد األمري الياسـني، التشـرد واحنراف سـلوك الصـغار واألحداث .3

 .2012بريوت، 
 .2014ردن، د. خالد بن سليم احلريب، ضحااي التهريب البشري من األطفال، دار احلامد، األ .4
 .2012، دار وائل للنشر، عمان، 1زهراء اثمر سلمان، املتاجرة ابألشخاص، ط .5
ــاد  .6 ــاد اخلفي واالقتصـــ ــر بني االقتصـــ ــد، االجتار يف البشـــ الرمسي، املكتبة القانونية، د.ســـــوزي عديل نشـــ

 .2005القاهرة، 
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ــريع الـدويل، ط  .7  ــر 1قـارة وليـد، مكـافحـة اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود يف التشــــــــــــ ، دار األايم للنشــــــــــــ
 .2015والتوزيع، األردن، 

دراســـــــة -د. حممد محيد الرصـــــــيفان ألعبادي، حقوق الطفل يف التشـــــــريعات الوضـــــــعية واملواثيق الدولية .8
 .2013دار وائل للنشر، عمان، ، 1، ط-مقارنه

لقومي د.يوسف حسن يوسف، جرمية استغالل األطفال ومحايتهم يف القانون الدويل والشريعة، املركز ا .9
 .2013لإلصدارات القانونية، القاهرة، 

د. يوســــــف حســــــن يوســــــف، جرمية الرق واالجتار ابلبشــــــر، املكتب اجلامعي احلديث، اإلســــــكندرية،  .10
2014. 

 معيةواالطاريح الجا ثالثًا: الرسائل
عبد النور، جرمية االجتار ابلبشـــــر واليات مكافحتها، رســـــالة ماجســـــتري، كلية احلقوق والعلوم  ســـــيبوكر .1

 .2017، اجلزائر، -ورقله-السياسية، جامعة قاصدي مرابح
ــتري، كلية احلقوق والعلوم  .2 ــالة ماجســــــ ــر وفقا للواثئق الدولية، رســــــ ــفاء، جرمية اإلجتار ابلبشــــــ كزونة صــــــ

 .1014، قسم احلقوق، -كرة بس -اسية، جامعة حممد خيضر السي
ميلود شــين، احلماية الدولية حلقوق الطفل، رســالة ماجســتري، كلية احلقوق والعلوم الســياســية، جامعة  .3

 .2015بسكرة، اجلزائر،
 رابعًا: البحوث والدوريات والتقارير 

ــليمان الزغاليل، اجلهود الدولية ملكافحة االجتار ابلبـشـــــــــــ  .1 كافحة ر، ورقة عمل مقدمة ملؤمتر مامحد ســــــــــ
 .2004االجتار ابلبشر، وزارة الداخلية، أبو ظيب، 

، حبث منشـــــــور يف حوليات جامعة -النموذج املعاصـــــــر للرق  -دحية عبد اللطيف، اإلجتار ابلبشـــــــر   .2
 .2013، اجلزائر، 2، ج 24اجلزائر، ع 

ل العريب،  حبث منشـور يف جملة املسـتقب حممد النادي، األطفال اجلنود يف ظل القانون الدويل اإلنسـاين، .3
 .2015، 437مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ع 

، جملة رســـــــالة احلقوق،  اإلســـــــالميةالشـــــــريعة  وأحكامحممد امحد عيســـــــى، االجتار ابلبشـــــــر يف القانون  .4
 .2102، 2كربالء، السنة الرابعة، ع 

راســـــة لســـــن يف الصـــــراعات العربية، دمروة صـــــبحي، عســـــكرة الطفولة: أســـــباب وأبعاد جتنيد صـــــغار ا .5
ظيب،  منشــــــــــــــورة يف دورية اجتاهات األحداث، مركز املســــــــــــــتقبل لألحباث والدراســــــــــــــات املتقدمة، أبو

2015. 
ــلح، األطفــال والعــدالــة أثنــاء النزاع  .6 مكتــب املمثــل اخلــاص لألمني العــام املعين ابألطفــال والنزاع املســــــــــــ

 .2011نيويورك، املتحدة،  األمماملسلح ويف أعقابه، منشورات 
األمم املتحدة، اجلمعية العامة، التقرير الســــــــــــنوي للممثلة اخلاصــــــــــــة لألمني   A/HRC/21/38التقرير  .7

 .2012العام املعنية ابألطفال والنزاعات املسلحة، راديكا كوماراسوامي، 
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ني املتحدة،اجلمعية العامة، التقرير الســــــــــــنوي للممثلة اخلاصــــــــــــة لألم األمم،  A/HRC/25/46التقرير  .8
 .2013والنزاع املسلح، ليلى زروقي، العام املعنية ابألطفال 

، اجلمعية العامة، تقرير املقررة اخلاصــة املعنية ابالجتار ابألشــخاص، وخباصــة A/HRC/23/48التقرير  .9
 .2013النساء واألطفال، جوي نغوزي ايزيلو، 

 .2014حته، تقرير االجتار ابلبشر الصادر عن مكتب مراقبة االجتار ابلبشر ومكاف .10
 الوثائق واالتفاقات الدوليةخامسًا: 

 .1926االتفاقية اخلاصة ابلرق لعام  .1
 .1930اتفاقية السخرة لعام  .2
 .1948االعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام  .3
 .1949اتفاقية حظر االجتار ابألشخاص واستغالل دعارة الغري لعام  .4
 .1977نيف لعام امللحق ابتفاقيات ج  والربتوكول األول 1977اتفاقيات جنيف الرابعة لعام  .5
 .1956االتفاقية التكميلية إللغاء الرق واالجتار ابلرقيق واألنظمة واملمارسات املشاهبة للرق لعام  .6
 .105رقم  1957اتفاقية حترمي السخرة لعام  .7
 .1959اعالن حقوق الطفل لعام  .8
 .1966العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية لعام  .9

 .1989الطفل لعام اتفاقية حقوق  .10
 .1989الربوتوكول امللحق ابتفاقية حقوق الطفل لعام  .11
 .182اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  .12
 .1998للمحكمة اجلناية الدولية لعام  األساسينظام روما  .13
 .1999بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال لعام  182االتفاقية رقم  .14
صـــــــــة النســـــــــاء واألطفال املكمل التفاقية األمم املتحدة ابألشـــــــــخاص وخبا بروتوكول منع وقمع االجتار .15

 .2000ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام 
 .2000الربوتوكول االختياري امللحق ابتفاقية حقوق الطفل لعام  .16
زراء ( جمللس و 21مشــــروع القانون العريب النموذجي ملواجهة جرائم االجتار ابلبشــــر الصــــادر يف الدورة) .17

 .2004داخلية العرب يف تونس عام 
 .2005اتفاقية فرسوفيا لعام  .18
 .2006مشروع القانون املوحد ملكافحة االجتار ابألشخاص لدول جملس التعاون العريب لعام  .19

 سادسًا: املواقع االلكرتونية
ــور على امل .1 ــد واهلية التقاضـــــــي وااللتزام املايل، حبث منشـــــ ــن البلوغ والرشـــــ وقع امحد علي جرادات، ســـــ

 .www.farrajlawyer.com/view topic.ph? topicald=277 االلكرتوين
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  االْسِتْشَراُق َوأَثُرُه في َمْجموَعٍة ِمْن أْعالِم األَدِب الَعالَمي

The Impact of Orientalism on a Group of world literary 

figures 
                       Lect. Falah Abid Ali Sarkal(1)م.د. فالح عبد علي سركال 

 الملخص

ســــــــــلَّم بهِ 
ُ
قومي  أن يتأثر أدبٌ  أو آبخر ال بدّ  فبشــــــــــكلٍ  ،اليوجد أدب منغلق على ذاته متاماً   أنهمن امل

اآلداب، حىت وإن بـدا للوهلـة األوىل أنـه منعزل ، والبـد من أن يؤثر يف تلـك املختلفـة هآدابـ ثقـافـات العـامل و ب
على بظالهلا   فة(كراً، وثقا)أدابً، وف ألقت حضـارة املشـرق اإلسـالميوقد   ،عن غريه من اآلداب انعزااًل اتماً 

ــيما أتثري  اآلداب العاملية كلها، ــراقية الكربى اليت ُعنيت  هاوالســــ ــتشــــ الكبري الذي حدث بعد احلركات االســــ
 واإلسالمي على وجه اخلصوص.ابلرتاث الشرقي 

وَء على إىل الَبْحِث  وهلذا يهدف هذا ،  مفهومه يف حتديد  التبايناالســـــتشـــــراق و  مصـــــطلح تســـــّليَط الضـــــَّ
أتثري االسـتشـراق يف أدب أديبني  إىلعامة    نظرةً كذلك يلقي والدوافع املبتغاة من ورائه.    بداايته،ظهار  سـتوا

(، وأديب أملاين هو  وبوشـــــــكني كراتشـــــــوفســـــــكي،، وأديبني روســـــــيني مها ))فولتري، والفونتني(مها فرنســـــــيني  
 ب.اداآل تلكأعالم و  مشاهري من مناذج همبوصف)غوته(؛ 

Abstract  
This study aims to shed light on the term Orientalism and variances in the 

definition of its concepts its early beginning and the motives behind it, it also 
sheds its genera l attention to the infueuce of orientalism in two French 
adherents (volter and lavontin) adebine rusien (kratishovski and pushkin) he 
(Goethe) described these writers as models of celebrities and scholavs of 
those literature. 

 
 .جامعة كربالء/ كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية- 1



  

286 

 25:  العدد

 Especially the great impact that occurred after the movements of the grat 
assyriam 

 المقدمة

النستطيع الزعم أبن و  التأثري والتأثر املتبادلني بني اآلداب املختلفة أمر حتمي،  نَّ نستطيع القول إفلعلنا  
ــالتــه وعراقتــه خيلو من التــأثر اب بٍ أدأّي  بقــدر مــا ينفتح على اآلداب ، فخرىاألداب آلمهمــا بلغــت أصـــــــــــــ

ا العريب ر الذهيب ابلنســـــبة إىل أدبنالعصـــــ أن   لذلك ويكفي أن نذكر  ،األخرى تتســـــع آفاقه، وتتعمق جذوره
من اآلاثر األدبية والفكرية الفارســــــية واهلندية واليوننية إىل   عدد غري قليلرجم تُ  إذكان العصــــــر العباســــــي،  

ونســتطيع أن نعمم هذا   ،مؤلفات الفيلســوف اليونين )أرســطو( إىل لغتنا العربية ةترمج من حنو ،لغتنا العربية
 ب عامليٍة أخرى.االستنتاج على آدا

فبشــــــــــــــكـل أو آبخر ال بـّد أن يتـأثر أدب قومي  ،وعلى أيـة حـال اليوجـد أدب منغلق على ذاتـه متـامـاً 
عن  والبــد من أن يؤثر يف تلــك اآلداب، حىت وإن بــدا للوهلــة األوىل أنــه منعزل انعزااًل اتمــاً  ،آبداب العــامل

الكبري الذي   هاملية كلها والسـيما أتثري اآلداب العاثره على آبوقد ترك األدب العريب الغين ، غريه من اآلداب
 حدث بعد احلركات االستشراقية الكربى اليت ُعنيت ابلرتاث الشرقي واإلسالمي على وجه اخلصوص.

ِة على  ُلوُها َخااحثثالثة مبَوَقْد اقْـَتضـَْت طَِبيَعُة الَبْحِث َأْن تـُوَّزََع ُخطَّة الدِّرَاسـَ متَة، ، يسـبقها مَتِْهيٌد، وتـَتـْ
رَ 
َ
َصاِدِر وامل

َ
 اِجِع. وََكاَن َتفِصيُل ذلك على النَّحِو اآليت:وقَائَمة ابمل

وَء على  التَّمِهيد: ــّليَط الضــــَّ  االســــتشــــراق واالختالف بني املختصــــني يف حتديد مصــــطلح َحاَولَنا فيه تســ
 ع املبتغاة من ورائه.، كذلك تطرقنا إىل بداايته والدوافمفهومه

َص هذا املبحثاملبحث اأَلوَّل:  أدب  متخض عنه يف  أتثري االســتشــراق وما إىلإللقاء نظرٍة عامٍة   ُخصــِ
 أعالم ذلك األدب.من  أمنوذجنياألديبني الفرنسيني )فولتري، والفونتني( بوصفهما 

بَحث الثّاين: ُكرِّسَ 
َ
 كراتشوفسكي وبوشكني.لروسيني  ا األديبنيلعرض أتثري االستشراق يف نتاج  امل

من  أمنوذجا ابرزاً )غوته(، بوصـــــــــفه  األملاين األديباالســـــــــتشـــــــــراق يف  أتثريفيه   تناولنا  الث:املبحث الث
 .األدب أعالم هذا

 أفكار البحث ما تـََوصََّل إليِه من نـََتائج. أّما اخلامتة فقد أَْوَجزت
َة َتطََلبَ  اِدُر الَبحِث َوَمراِجُعُه ابلّتنوِّع؛أَلنَّ الدِّراســـــــــَ َمْت َمصـــــــــَ اِدر وَمرَاِجع  وَقْد اتَّســـــــــَ ْت اإلفَاَدة من َمصـــــــــَ

 .متعددة
 االستشراق؛ المفهوم، والبدايات، والدوافع التمهيد:

 مصطلح االستشراق ومفهومه:
، ولكن بصـــــورة عامة أن كلمة االســـــتشـــــراقمفهوم بتحديد  يفيف هذا احلقل املعر   املهتمون  أختلفلقد 

يه الشـــرق من علوم ومعارف ومسات حضـــارية االســـتشـــراق مشـــتقة من الشـــرق، وتدل على االهتمام مبا حيو 
هتم بدراســـة مايدور يف الشـــرق من جماالت فكرية ومعرفية متنوعة، وهبذا يكون املســـتشـــرق هو الشـــخص امل

لدول املنتشــرة يف آســيا وبعض الدول يف أفريقيا، ومنهم من يقصــر خمتلفة. وحُيََدُد الشــرق جغرافياً مبجموعة ا
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ــراق على االهتمام بدرا ــتشـــ ــارة العربية والفكر اإلســـــالمي فحســـــب، ومنهم من يطلق لقب االســـ ــة احلضـــ ســـ
 .(2)اسة احلضارة العربية اإلسالمية "مستعرب" على كل من ختصص بدر 

االسـتشـراق عن الشـرق العريب املسـلم، الذي كان موضـوع دراسـة يف النهاية كان يتم احلديث دائماً يف و 
ــرقني، وابلتايل فإنه يصــــ  ــتشــ ــتباملســ ــتعراب( لعماح لدينا اســ ــطلح )االســ ــات اليت  مصــ هلذا احلقل من الدراســ

من النواحي    بعامةلذين درسوا الشرق  ختص ا(  االستشراقح تسمية )بتناولت الشرق العريب اإلسالمي وتص
ابلعرب  كافة يف هناية املطاف قد اختزلوا الشــــــــــرق  ية والســــــــــياســــــــــية، ألن املســــــــــتشــــــــــرقنيالثقافية واالجتماع

 .رويبرهتم حتدايً وهتديداً للغرب األو املسلمني، الذين شكلت حضا
 بدايات االستشراق: 

ــع عشــــر، وعلى أبعد حد هناايت القرن الثامن عشــــر  اباالســــتشــــراق   املختصــــون بدايةيؤرخ  لقرن التاســ
تاســــع عشــــر، لذلك نرى أن مصــــطلح )اســــتشــــراق( ظهر ألول مرة يف قاموس األكادميية وبداايت القرن ال
، ومنهم (3)(م1779كلمة )مســـــتشـــــرق( ابللغة اإلنكليزية حوايل عام )  م(، وظهرت1838الفرنســـــية عام )

م( حينما جلب نبليون عدداً كبرياً من العلماء 1798من يؤرخ له ببداية احلملة الفرنســــية على مصــــر عام)
 مصــر وقاموا مبعاجلة أحباث عديدة، ومنه من يرى أنه بدأ منذ أن دقت جيوش الفتح اإلســالمي أبواب إىل

 .(4)، يف حني يذهب آخرون اىل أن بدايته مع بداية احلروب الصليبية على بالد املسلمنياألندلس
النظرة اليت تفرتض حق اهليمنة نتاج النظرة األوروبية جتاه الشرق، هذه  ن  عوميكن عدُّ االستشراق عبارة  

ــيطرة على الشــــرق بداعي التفوق يف الوقت الذي كان يعاين فيه ــتعمار من العجز نتي الشــــرق  والســ جة االســ
ســـب ماحيلو له وخيدم مصـــاحله، وكرس هذا وحب املشـــرق بكل ما حيويبتوصـــيف   وااألورويب الغريب له، فقام

 .(5)عديدةالوصف يف وعي اإلنسان األورويب الغريب ألجيال 
ازدهار الدراســات الشــرقية إىل ارتباطها ابالســتعمار األورويب وســيطرته على بلدان  أحد الباحثنيويعزو 

طاعني الرئيســـيني اللذين مها ق)إن االزدهار احلقيقي للدراســـات الشـــرقية يف ال)رق والعامل العريب فيقول:  الشـــ 
ــى والعامل العريب يعود اترخيه ابلدرجة  ــرق األقصـ ــتعماري ىلاألو الشـ ــر التمركز االسـ وبشـــكل خاص   ،إىل عصـ

 .(6)(العامل العريب(إىل السيطرة األوروبية على 
 دوافع االستشراق:

يرون أن االســـتشـــراق مت بدافع الفضـــول املعريف للشـــعوب    املســـتشـــرقون أنفســـهمدوافع االســـتشـــراق ف  أما
ية لعصـر سـانوسـيع الفلسـفة اإلنعن الرغبة )يف ت األخرى، فريى مكسـيم رودنسـون أن االسـتشـراق كان يعرب

 احلضــــــــارات في هناية القرن الثامن عشــــــــر وبداية القرن التاســــــــع عشــــــــر، أرادوا أن يضــــــــيفوا إىلف  ،النهضــــــــة
وهكذا أضــــافوا مناذج من احلضــــارات   ،(7)النموذجية الكالســــيكية اليت تســــتلهمها أورواب حضــــارات أخرى(

 
 .59-58وموقف بعض املستشرقني منها/ اإلسالمظاهرة انتشار ينظر:  -2
 .88: مكسيم رودنسون -3
 .62،63،66ينظر: ظاهرة انتشار اإلسالم وموقف بعض املستشرقني منها/ -4
 .38: االستشراق، إدوارد سعيد -5
 .71: ة، أنور عبد امللكاالستشراق يف أزم -6
 .86: مقالة مكسيم رودنون يف )االستشراق بني دعاته ومعارضيه(، هاشم صاحل -7



  

288 

 25:  العدد

الشــــرقية، وملا أرادوا التوصــــل إىل معرفة تلك احلضــــارات معرفة علمية، منا االســــتشــــراق وازدهر، ولكن إرادة  
 ومن ثَّ رب أن يغدو أقوى من الشــــــرق، املعرفة العلمية هذه ابحلضــــــارات الشــــــرقية متت عندما اســــــتطاع الغ

ــاً والغرب ــوعاً مدروسـ ــبح األخري موضـ ــة بعد أن أدرك الغرب تفوقه. اذااتً د أصـ ــراق الغريب ف إذن رسـ ــتشـ االسـ
 .(8)ارتبط ابملشروع االستعماري الذي أصبح االستشراق وجهه الثقايف

ــاًل عن ذلك أ ــة الشــــــرق العريبفضــــ ــلم، جاءت بقرار  - ن دراســــ ــة،من الكنياملســــ ونتيجة من نتائج   ســــ
ــليبية ــتعمارية الدراســـــــــات العكثري من  كانت دوافع  ، فاحلروب الصـــــــ ربية اإلســـــــــالمية يف حقيقتها دوافع اســـــــ

إذ  انبثقت من رحم احلروب الصـــــــليبية، اليت كانت أول جتربة اســـــــتعمارية خاضـــــــتها أورواب خارج حدودها،
كانت غايته عملّياً، إقامة ســــــتار ديين،   اإلســــــالمي حتت ليبية ابجتاه الشــــــرق العريبصــــــ احلمالت ال  ســــــارت

رقية لســـــــلطة روما، من خالل إجياد هدف عام مشـــــــرتك هو قتال كنيســـــــة عاملية إبخضـــــــاع الكنيســـــــة الـشــــــ 
املســــــلمني وحترير بيت املقدس، وابلتايل فإن احلروب الصــــــليبية يف دوافعها وكذلك يف أدواهتا كانت أوروبية 

 .غربية
عة من املســــتشــــرقني أقبلوا على دراســــة لدافع العلمي، إذ أن هناك جممو وميكننا إضــــافة دافٍع آخر وهو ا

العربية واإلسالمية بدافع علمي حمض بغية اإلفادة من تراث وحضارة هذه األمة وإفادة أقوامهم منها  العلوم
فجاءت مؤلفاهتم متســــــــــمة ابحلقيقة العلمية كي تثبت للعامل الغريب أصــــــــــالة احلضــــــــــارة العربية اإلســــــــــالمية؛ 

 .(9)الطويلة عليهايها عن كثب بعد فتح العرب لألندلس، وفرتة حكمهم لالسيما بعد أن اطلعوا عو 
المبحث األول: تأثير االسـتشـراق في األدب الفرنسـي، فولتير، والفونتين 

 أنموذجان 

 أواًل: تأثري االستشراق يف نتاج فولتري
ــراق  ــتشــــ ــهولة يف  أكثرلنجعل أمر تلمس اثر االســــ ــيد اآلاثر العربية ي فولتريالفرنســــــ  األديبســــ ، ولتصــــ

ــ)زديج( أو)القدر(الذي ميثل يسـلت  ؛ عليناالكثرية يف نتاجه فلسـفية   اً قصـصـ ط الضـوء على كتابه املعروف بـــــــــــــ
احلياة والوجود،  حبكاايت ألف ليلة وليلة، وزديج هو بطل شرقي نبيل فلسف  واضح رمزية، أتثر فيه بشكل  

اليت حققت جناحاً  -وهذه القصـة   والفقراء. تصـر للمظلومنيسـي، وانع الفرنوأظهر مواطن الفسـاد يف اجملتم
ــة تعدُّ  -كبرياً  ــغلت الناس يف  النواة األوىل للقصـ ــفية شـ ــااي فلسـ ــفية احلديثة، وذلك ملا طرحته من قضـ الفلسـ
حّب من أجل بّث أفكاره ودروسـه، يف عصـر أ ، قد اسـتعان بــــــــــــــــ"الليايل" وأجوائها الشـرقية(10)التنوير عصـر

ــلة. فـــــــــــــــــــــ "اهتمام فولتري هبذه اجملموعة مل ينصــــــّب على عامل  العامل الشــــــرقي وكل ما ميّت إليهاس فيه الن بصــــ
اهتمام جوته، بل تركز على اجلانب األسـطوري، بوصـفه رداء، شـاع اسـتعماله آنذاك  األحالم مثلما انصـب

 (فولتري)أنَّ  ـفت للنظرلالوا. (11)الفلســــــــــــــفياحلكـاايت الرتبوـية. لـقد كـان الرجـل يعمـل من أجـل برنجمـه  يف

 
 .113: املصدر السابق -8
 .86سالم وموقف بعض املستشرقني منها/ينظر: ظاهرة انتشار اإل -9

املوقف األديب، احتاد الكتاب، دمشق،  حبث منشور يف جملة ينظر:أثر ألف ليلة وليلة يف أدب فولتري.د شريفي عبد الواحد، 10-
 م.2000آاير/ ،349العدد  

 .712-711م: 1980جوته وألف ليلة وليلة، كاترينا مومسن، دمشق  -11
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ــاها ــرقية رائعة وكســــــــــ ــته أبلوان شــــــــــ ــاب اببلي مثقف، حمّب للعدل  مبنهجه لون قصــــــــــ املعروف. فبطلها شــــــــــ
ــاف، عاىن الويالت يف كلّ  ــرقي واإلنصــــ ــحراء   -مكان... أّما أحداثها فتجري يف إطار شــــ عريب )اببل، صــــ

أي قبل ظهور اإلسـالم(  امللك مؤبدار )ن اببل يف عصـر العرب(: تنطلق األحداث م مصـر، البصـرة، جزيرة
تنتقل إىل مصـر عرب صـحراء سـيناء، ثّ اجلزيرة العربية، ثّ تسـتمر األحداث إىل البصـرة حيث يذكر فولتري  ثّ 

 ،إىل جزيرة ســــرنديب -بعد البصــــرة-خصــــائص هذه املدينة... ومتتّد الرحلة  من دون تفاصــــيل كثرية بعض
مركزها  من حيث انطلق )أي اببل(، إهنا رحلة دائرية،  - هناية املطافيف-ليصــــل البطل    ؛ســــوراي ومنها إىل

 .(12)الفيايف العربية اليت تغىن هبا األبطال يف حكاايت شهرزاد
أصــــــــبح من املســــــــّلمات لدى الباحثني، أن كتاب القرن الثامن عشــــــــر من األوربيني بعامه والفرنســــــــيني 

ــة قد أطّلوا على ذخائر العرب ــراعيها  -بوابة الشـــرق حنو الغرب-فَتحت األندلس واملســـلمني، إذ خباصـ مصـ
من الباحثني  اً كثري   نّ أالســــــيما  و وجه األوربيني فتنصــــــتوا وانتهلوا وترمجوا واطلعوا على تلك النفائس الغالية،  ب

ابت من اليســـري على و يعدون فتح االندلس ابكورة احلركات االســـتشـــراقية، فبان صـــدى ذلك يف كتاابهتم،  
تري أن يطّلع على املؤثرات العربية اليت اعتمدها يف روايته، وقد اعرتف يف أديب رفيع كفولفرنســـــــــــي من طراز 

إذ ذكر أنه مل ُيصــبح قاصــا إال بعد أن قرأ ترمجة جاالن أللف ليلة وليلة أربع عشــرة  ،عدة مناســبات بذلك
 إنســــــانية غزيرة،تنضــــــب، ومضــــــامني  مرة، قراءة متأنية واعية، لكونه وجد فيها مادة للســــــرد القصــــــصــــــي ال 

ومل يكن أتثر فولتري يف زديج مقصـورا على ألف ليلة وليلة، بل تعداه إىل العديد ، (13)وأسـاليب فنية جديدة
ـــية للقران الكرمي يعود أترخيهـا إىل القرن الرابع عشــــــــــــــر ، وـقد (14)من املؤثرات األخرى، ـفإن الرتمجـة الفرنســــــــــــ

 األخرى.املؤثرات الكثرية استثمر ذلك يف كتابه، فضال عن 
 وميكن أن نشري إىل املواضع اليت عاجلها فولتري يف كتاب زديج، واليت جند فيها مؤثرات عربية ومنها: 

يســـــتعري فيها فولتري حكاية أســـــطورية شـــــرقية يف ســـــبيل شـــــّد القارئ لطرفة عربية كانت  :قصـــــة األنف -1
رّي وىل حكاية ســــرعة تغيف هذه القصــــة: األ، وأتثرت بثالثة مؤثرات (15)تروى يف األقاصــــيص الشــــعبية

ــعبيــة العراقيــة املعروفــة (17)، والثــانيــة: حكــايــة غــدر املرأة(16)وفــاء النســـــــــــــــاء ، والثــالثــة: القصـــــــــــــــة الشــــــــــــ
 .(18)بـ)اإلسكندر(

أتثر فيهـا حبكـاـية ذكـاء العرب اليت يرويهـا املســــــــــــــعودي يف أواـئل القرن الرابع  :قصـــــــــــــــة الكلـب واجلواد -2
 .(19)اهلجري

 
يف أدب فولتري،د شريفي عبد الواحد جملة املوقف األديب، جملة شهرية تصدر عن احتاد الكتاب العرب  أثر ألف ليلة وليلة -12

 م.2000، آاير/ 349دمشق، العدد
 .20ينظر: من آفاق األدب املقارن:  -13
 .19من آفاق األدب املقارن:  -14
 .231ينظر: أثر الفكر العريب واإلسالمي يف اآلداب األوربية:  -15
 .233. وينظر: أثر الفكر العريب واإلسالمي يف اآلداب األوربية: 155-154ينظر: غرائب النساء:  -16
 .240-235المي يف اآلداب األوربية: ينظر: أثر الفكر العريب واإلس -17
وينظر: ، 81، 68-66م:1970بريوت  –، د.داود سلوم، مكتبة األندلس ينظر: أرض الغيالن، ثالث مسرحيات عراقية -18

 .254 -240أثر الفكر العريب واإلسالمي يف اآلداب األوربية: 
 .263-259كر العريب واإلسالمي يف اآلداب: . وينظر: أثر الف81-79ينظر مقاالت يف األدب املقارن التطبيقي:  -19
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 25:  العدد

، وقد أثبتت املقارنة اســـــتعارته (20)--موســـــى واخلضـــــر  هللا يبنأتثر فيها بقصـــــة    :قصـــــة الناســـــك -3 
لتلك القصـــــــــة، لكنه مل يصـــــــــل إليها عن طريق القراءة املوثقة وإمنا وردت إليه عن طريق الســـــــــماع من 

 املنقول.
، وقد أثبتت املقارنة (21)وأتثر فيها حبكاية عربية تروى عن ذكاء القضـــــــــــاة العرب: قصـــــــــــة ذكاء زديج  -4

 ابلصخرة. طى األثر العريب،عدا استبداله الشجرةمتابعة فولتري خل
ــندابد الب :حيلة أملون يف زديج  -5 وتتحدث  ،ريحأتثر فيها أبحد مروايت ألف ليلة وليلة يف حكاية الســـ

سـتعارة . وقد أثبتت املقارنة ا(22)عن امرأة خدعت عددا من رجال الدولة وحبسـتهم يف خزانة املالبس
أتثر ابلرتاث إذ  تلك احلكاايت  زها إىل احلد األدىن. فاآلاثر واضــــــــحة يففولتري هلذه الرواية، لكنه أوج 

 العريب، وابلقرآن الكرمي، فهيكلها العام عريب إسالمي.
ــّم مـادة وُعقـدا مل أيلفهـا جيلـه، على أهنـا من إبـداعـه   ــهرتـه على هـذه الروايـة اليت تضــــــــــــ ففولتري بىن شــــــــــــ

ــرقوابتكاره،   ا الطرف عّما أفاد من األدب الشــ ــّ  . بدأها(23)ي العريب ابلقدر الذي ســــاعد على شــــهرتهغاضــ
ــد يف الرواية قائمني على اآلاثر العربية، ألن أحداثها  ــري الشــــ ــرقية وحكاية تراثية، وكان عنصــــ ــطورة شــــ أبســــ

ــتقطـاب انتبـاه القـارئ حيتـاج إىل النص الطريف ا ملبتكر وغري أحـداث عـاديـة تقع لكـل األبطـال ولكن اســــــــــــ
رتاثية العربية، فذكر أن الفصـــــل الثاين الذي لتري يف األســـــطورة الشـــــرقية والرواية الاملألوف، وهذا ما وجده فو 

يسـتعري فيه فولتري حكاية أسـطورية شـرقية يف سـبيل شـد القارئ الفرنسـي لطرفة عربية تروى  (األنف)عنوانه 
، --وسـى اية ذاهتا يسـتعري فولتري قصـة اخلضـر وميف األقاصـيص الشـرقية، ويف الفصـل العشـرين من الرو 

ــر، ولكنه يتطابق بعد ذلك يف بعض األحداث ويتصـــــــرف يف  مع شـــــــيء من التحريف فيما اجرتحه اخلضـــــ
القصــــة القرآنية يف أحداث أخرى، ويف قصــــة أخرى يســــتعري فولتري إلظهار ذكاء زديج يف القضــــاء حكاية 

وليلة   ألف ليلة امرأة يف  أخرى رويت عن  يســــــــــــتعري حكايةعربية تروى عن إايس بن معاوية القاضــــــــــــي، ث 
خلداع الوايل والقاضـي والوزير وامللك، عشـيقها من السـجن ويرويها بشـكل مقتضـب مع جتنب ما يكشـف  

 .(24)أصلها العريب ولكن العقدة يف احلالتني واحدة
معروف، ولكنها وجدت يف الرتاث الشــــــعيب وقد اســــــتعار فولتري حكاية شــــــرقية ليس هلا أصــــــل أترخيي 

ها املنفلوطي يف لكتب األدبية املختلفة، وقد ظهرت هذه القصــة يف مصــر، وســّجلوســّجلت بعد ذلك يف ا
 كتاب )النظرات(.

 
 .301 -297 : ه(774ينظر: قصص األنبياء لإلمام أيب الفداء إمساعيل بن كثري)ت -20
 .283 -282ينظر: أثر الفكر العريب واإلسالمي يف اآلداب األوربية:  -21
عريب واإلسالمي يف اآلداب األوربية: . وينظر: أثر الفكر ال593 -589ألف ليلة وليلة، الليايل، بريوت د ت: الليايل  -22

284- 293. 
 .227 -226أثر الفكر العريب واإلسالمي يف اآلداب األوربية:  -23
 .228-227:  املرجع نفسه -24



  

رلاُق    ت ش   ولأثـلُرُ  يف جمل موعلة  م ن  أع الم  األدلب  العلامللياالس 

291 

 (25)ثانيًا: تأثري االستشراق يف األديب الفرنسي الفونتني
االنســــــان ابالعتماد على أدب احليوان، حكاايت اخلرافية اليت تصــــــور ســــــلوك عرف الفونتني بكتابته لل

وقد ُكتبت شـــــعرا متأثراً فيها  ، وهي جمموعة مشـــــهورة يف قصـــــص احليوان وهي ذات مغزى نقدّي اجتماعيّ 
رافات اببلية وســـــــومرية، إذ اقتبس حكاية )الفيل والبعوضـــــــة( البابلية بعنوان الذاببة والثور، وميكن رصـــــــد خب

منهجه احلكائي، وتتبع العقدة والشــــــخصــــــيات واملغزى أمور تكاد التأثر بســــــهولة من خالل الوقوف على 
، وهـذا مـا يلمس من حكـايـة الفيـل والبعوضـــــــــــــــة، اليت حتوـلت إىل حكـايـة (26)واضــــــــــــــحـة يف احلكـايـةتكون 

البعوضة والثور عند أيسوب اليونين، وحتولت إىل حكاية الذاببة واجلمل عند فيداروس الروماين، ث حتولت 
ي عن غرور والنخلة لدى الثعاليب، وموضــــــــــوعها واحد يف كل هذه اآلداب فهو حيك  إىل حكاية البعوضــــــــــة

ــية أيســـــوب اليت  ــعيف، وقد عّلق احد الباحثني على شـــــخصـــ اســـــتحدث الكثري من احلكاايت البابلية الضـــ
ــومرية: ــبحت والســــ ــافوا إليه ما مل يقله، وأصــــ ــيل حياته مل تعد واضــــــحة للمؤرخني، كما أهنم أضــــ ))إن تفاصــــ
جحا، اليت أصـبحت ة الثلج تكرب وتضـخم كلما اسـتدارت متدحرجة، وإن قصـصـه تشـبه نوادر قصـصـه ككر 

ر األزمان واألجيال، وتشــبه كذلك شــعر اجملنون الذي تلتهم كل ما تنتجه عقلية أصــحاب النوادر على مرو 
 .(27)استضاف كل شعر حيمل اسم ليلى حىت وإن مل تكن ليلى العامرية((

رتات االتصــال إىل أيســوب كان أدابً شــرقياً انتجته الثقافة الشــرقية، ُأخذ يف ف  لذا فإن الكثري مما أضــيف
ال يوجد خمطوطة قدمية خلرافات أيســوب، وإن كل  االوريب ابلعرب والســيما بعد حركات االســتشــراق، وانه

ما موجود يقوم على خمطوطات ُكتبت خالل فرتة االتصـــــال ابحلضـــــارة العربية، وقد ســـــّجل بعض الباحثني 
. (28)كاايت ذات أصـــل شـــرقي((الغربيني ذلك بقوله:))حتتوي النســـخ املعاصـــرة حلكاايت أيســـوب على ح 

لذا فانه ميكن اجلزم أبن بعض حكاايت أيســــوب اليت أخذها الفونتني هي من أصــــل شــــرقي عريب ولذلك 
 :يتيرى إمكانية تصنيف مصادر حكاايت الفونتني كما أي

 إىل أيسوب من مصادر عربية. حكاايت أخذها عن أيسوب وقد أضيف -1
 وسجل الباحثون ذلك أيضا. ،ف نفسه بذلكاعرت  وقد ةة ودمنلحكاايت أخذها من كلي -2
ــرة، وهي من احلكـاايت املـتأخرة اليت مل  -3 حكـاايت أـخذهـا مسـاعـا أو ترمجـة عن األدب العريب مـباشــــــــــــ

وهنا ميكن ذكر  ..ولكن أصــــــــــــوهلا توجد يف األدب العريب ،وال يف كليلة ودمنة ،ترد يف حكاايت أيســــــــــــوب
: حكـاـية تـية القـدمي، ومنهـا احلكـاايت االيف األدب العريب احلكـاايت اليت أخـذهـا عن أيســــــــــــــوب وهلـا جـذر

 .(31)وحكاية احلصان وابنه احلمار (30)وحكاايت الديك والثعلب، (29)الدب واحلمل،
 

الفونتني جان دي، شاعر فرنسي ُولد يف شاتو تريي. مشهور بكتابه احلكاايت، صّور ال فونتني سلوك اإلنسان من خالل   -25
لطة والطمع والعنف، بواقعية وكتب احلكاايت بنظم شعري خفيف ، عاجل الفونتني هذه املوضوعات اجلدية، كالسُّ تصور سلوك احليوان

 (.19/112وطبيعي. )املوسوعة العربية العاملية:
كز القومي ، املر1، د. داود سلوم، طاً ينظر: التأثر والتأثري بني الرتاث الشرقي والعريب والرتاث اليونين حصان طروادة أمنوذج -26

 .10 -8م: 1999األردن أربد،  -للنشر
 .25قصص احليوان يف األدب العريب القدمي:   -27
 .51 -50. من آفاق األدب املقارن: 59دليل القارئ إىل األدب العاملي:  -28
 .51وينظر: من آفاق األدب املقارن:  1/349، وأمثال امليداين: 61. وقصص احليوان: 33حكاايت من الفونتني:  -29
 .51. وينظر: من آفاق األدب املقارن: 119/ 2ستطرف: ، امل81، وقصص احليوان: 59املرجع نفسه:   -30
 .51. وينظر: من آفاق األدب املقارن: 132. أخبار جحا: 70املرجع نفسه:   -31
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( وقـد ذكر الـدكتور حممـد غنيمي هالل حكـاايت الفونتني اليت اعتمـد فيهـا على كتـاب )كليلـة ودمنـة 
لها يف اجلزء الثاين من من كليلة ودمنة عشرين حكاية، قد أدخ البن املقفع، إذ ذكر أن الفونتني قد اقتبس  

 حكاايته، واستغراب من عدم قيام أي ابحث جلرد هذه احلكاايت ومقابلتها إىل هذا اليوم.
ــار إىل جهـد الـباحـثة ليلى حســــــــــــــن، اليت تـناوـلت مثلني من هـذا االقتـباس، مشـل ثالث  بعـد ذـلك أشــــــــــــ

ــايــــة الفونتني ونتني، واكتفــــت بــــذلــــك مثال، فقــــد ذكرت حكــــاايت من كليلــــة ودمنــــة، مؤثرة يف الف حكــ
)احليوانت املرضـى ابلطاعون( مؤلفة من حكايتني من كليلة ودمنه: حكاية اللبوة اليت قتل األسـود شـبليها، 

. وحكايته )النحلة واليمامة( املأخوذة من (32)وحكاية )الســــــــــــبع املريض والذئب والثعلب والغراب واجلمل(
االئتالف(، وحتتاج احلكاايت اليت اقتبســـــــها الفونتني من وان )الظيب وحبائل القّناص وقوة  حكاية عربية بعن

 .(33)كليلة ودمنه إىل دراسة مستقلة قائمة بذاهتا
ــموعة أو مرتمجة، وذكر أن هذا  ــاًل عن ذلك هناك حكاايت معتمدة على حكاايت عربية مســـــــــــ فضـــــــــــ

ه بعض األمثلـة،  يلتفـت إليـه البـاحثون، وأعطى عليـ  جـانـب آخر من األثر العريب يف تلـك احلكـاايت اليت مل
وتروي عن   ،(34)فذكر احلكاية اليت أمساها املرتجم )املاجن واألمساك(، هذه احلكاية مما يقع يف كتب األدب

 .(35)وقد نقلت يف خمتارات جماين األدب لألب لويس شيخو ،أشعب الطماع
أثير االســــتشــــراق في األدب الروســــي،  اني: ـت ث الـث بوشــــكين، المبـح

 وكراتشوفسكي انموذجان 

 تأثري االستشراق يف األديب الروسي بوشكنياًل: أو
( أنه اهتم 1837-1799) نعرف من خالل إطالعنا على ســـــــرية حياة الشـــــــاعر الروســـــــي بوشـــــــكني

وحاول تعلم األحرف العربية واألرقام العربية؛ النه اهتم منذ    وحضـــــــارهتم ابلشـــــــرق واطلع على اتريخ العرب
يعود إىل أثيوبيا، وكتب عن هذا املوضـــــوع يف قصـــــته "عبد بطرس ألن أصـــــله  ظافره بنســـــبه وأصـــــله،نعومة أ

 .1828العظيم" يف عام 
جتلت أتثريات الثقافة الشــرقية اإلســالمية لدى بوشــكني شــاعر روســيا العظيم يف أدبه وخاصــة جمموعته 

ر القرن أواخ  اليت ظهرت يف غة الروســيةالشــعرية )قصــائد شــرقية(، وذلك من خالل قراءته لرتمجة القرآن ابلل
الثامن عشـــــر، وكذلك من خالل معايشـــــته لشـــــعوب القوقاز املســـــلم طيلة أربع ســـــنوات هي مدة نفيه إىل 

، يقول بوشــــــكني عن أتثري العرب املســــــلمني يف الثقافة األوروبية )أن (36)اجلنوب بعد صــــــدور أمر القيصــــــر
. ويقول )هناك أمران أســاســيان (37)الوجدان والعفوية يف احلب( العرب يف إســبانيا وهبوا للشــعراء األوروبيني

 (38)أثرا أتثرياً حتمياً على روح احلياة يف أورواب ومها غزو العرب لألندلس واحلروب الصليبية(
 

 .53-52، وينظر: من آفاق األدب املقارن: 402حكاايت من الفونتني:  -32
 .53املقارن: . وينظر: من آفاق األدب 411 -409: كليلة ودمنة يف األدب العريب  -33
 .53، وينظر: من آفاق األدب العريب: 176حكاايت من الفونتني:  -34
 .53. وينظر: من آفاق األدب العريب: 310 -309جماين األدب يف حدائق العرب، لويس شيخو)األب(، بريوت:  -35
 .1989أكتوبر  2جريدة البيان، فر الوفا،  -36
 .1949طبعة  36ص  11فات الكاملة لبوشكني، جملد املؤل -37
 .131املرجع نفسه:   -38
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ــح أن  ــيما ابلقرآن الكرمي وأبلف ليلة وليلة،   بوشـــكنيومن الواضـ ــائده ابلرتاث العريب، والسـ أتثر يف قصـ
 ماله، منها:االهتمام من خالل عرض بعض أع وميكن استجالء ذلك

 م:1820القصة الشعرية "روسالن ولودميال"، اليت نظمها يف عام  -1
، كان يزف واضـح أتثري "ألف ليلة وليلة" فيها. تروي القصـة الشـعرية حكاية أمري شـجاع امسه روسـالن 

اجلن يف ليلة زفافها، يصــــف بوشــــكني   إىل أمرية مجيلٍة، يف مدينة كييف، وهي األمرية لودميال، اليت خيطفها
ري بذلك على تقاليد قصــــص اجلان يف "ألف ليلة وليلة" وال يف قصــــته الشــــعرية الرومنتيكية عامل اجلن، ويســــ 

ي يعيش فيه اجلن الذي اختطف لودميال ختتلف حياة اجلن كثرياً عن حياة األنس، ويشــــــــــــــبه القصــــــــــــــر الذ
ــور امللوك، فهو رائع وهبي وحماط حبديقةٍ  ــندر بوشــــــكني، أبنه أروع من  قصــــ ــاعر الكســــ ــفه الشــــ مجيلٍة، فيصــــ

من قصور األمري اتفريدي، ويوجد يف قصر اجلن، الذي خطف لودميال خدم،   قصور النيب سليمان، وأمجل
 وجوار.

ــعرها الذهيب أبنملها الرقيقة، و اقرتبت إحدى اجلواري من لودميال، و  ــيفات كان جدلت شــــــ عدد الوصــــــ
يلة وليلة" بوصــــف الوصــــيفات اجلميالت، صــــلة بتقاليد األســــاطري، وتزخر "ألف لثالث، وهو عدد وثيق ال

قالت: "ومما حيكى أن اســـحاق املوصـــلي قال: وإذا أبربع جواٍر يقلن يل  279على ســـبيل املثال، يف الليلة  
ــيـت بني يـدي جـاريـة، بيـدهـا مشعـة، حىت نزـلت إىل داٍر، فيهـا جمـالس  انزل على الرحـب وا ــعـة، ومشــــــــــــ لســــــــــــ

ية اجلدار، وإذا ، مل أر مثلها يف دار اخلالفة، فما شـــعرت بعد ســـاعٍة إال بســـتوٍر، قد رفعت يف نح مفروشـــة
در بوصـــــــــــيفات يتمايلن، ويف أيديهن الشـــــــــــموع ومباخر البخور، من العود القاقلي، وبينهن جارية كأهنا الب

 الطالع..".
ابملزج بني الواقع واخليال فنجد تشــــبه القصــــة الشــــعرية "روســــالن ولودميال" حكاايت "ألف ليلة وليلة"  

خيية مثل اخلليفة هارون الرشــــــــــيد، ووزيره الفارســــــــــي جعفر الربمكي يف "ألف ليلة وليلة" شــــــــــخصــــــــــيات اتر 
ريته شـهرزاد، اليت أصـبحت يف هناية وغريمها، وجند شـخصـيات خيالية، أييت يف مقدمتها امللك شـهراير وجا

جـداً يف أحـداث   وظيفـة مهمـةت الســــــــــــــحرـية حر واألدوااجلن والـســـــــــــــ  يؤدي"ألف ليـلة وليـلة" زوجـته، كمـا 
 حكاايت "ألف ليلة وليلة".

إن "روســــالن ولودميال" هي أول قصــــة شــــعرية رومانتيكية لبوشــــكني، وقد احتاج الشــــاعر عند كتابتها 
 إحدى خصائص الرومانتيكية اخليال اجملنح وهنا جند خيااًل ال حدود له. إىل "ألف ليلة وليلة" ألن 

 م:1824نظم بوشكني هذ  القصائد التسع يف عام  :آن الكر من القر  قبسات -2
ــائده املذكورة يف منفاه الثاين، يف قرية ميخائيل ــائد مرحلة الواقعية النقدية، نظم قصــــ  وهي من أوىل قصــــ

، وأهداها جلارته، اليت اهتمت به وامسها براسـكونيا اوسـيبافا. ويسـتلهم يف القصـيدة األوىل سـورة وفسـكيشـ 
. وقد أشـــــــار الكاتب فأما اليتيم فال تقهر، وأّما الســـــــائل فال تنهر، وأما بنعمة ربك فحدثحى: الـضــــــ 

ه القصـــــائد، اىل أتثر بوشـــــكني ابلقرآن والرتاث االســـــالمي يف هذ 1880الروســـــي دوســـــتيفســـــكي يف عام  
ــا عر حيث قال: "عندما نقرأ قصـــيدة الكســـندر بوشـــكني "قبســـات من القرآن" نشـــعر أبن الذي نظمها شـ
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ــرع على الباطل، وقوة   ــيف احلق املشــــ ــاطته، وســــ ــلم، ألننا نتحســــــس روح القرآن الكرمي بكربايئه، وبســــ مســــ
 .إلميان.."ا

تســع من القرآن الكرمي مباشــرًة، ولقد الحظت الدكتورة مكارم الغمري أن بوشــكني اســتلهم قصــائده ال
ة اخلامســــــة من ســــــورة لقمان، ومن تفاســــــري القرآن الكرمي، فعلى ســــــبيل املثال اســــــتلهم بوشــــــكني القصــــــيد

 والقصيدة السادسة من سورة الفتح، والقصيدة التاسعة من سورة البقرة.
 قصيدة النيب: -3

ى نظمه قصـــــيدة "قبســـــات من أي بعد مرور عامني عل 1826نظم بوشـــــكني قصـــــيدة "النيب" يف عام  
يا " من ســورة "املدثر": القرآن"، وأشــارت الدكتورة مكارم الغمري إىل أن بوشــكني اســتلهم قصــيدة "النيب

 .(39)وربك فكرب ،قم فأنذر ،أيها املدثر
 (:1826الليايل املصرية لبوشكني )-4
تب الشـــــاعر بوشـــــكني قصـــــًة قصـــــريًة بعنوان "الليايل املصـــــرية" يتحدث فيها الشـــــاعر عن كاتٍب امسه ك

إىل أن زاره موسـيقي  تشـارسـكي، كان ينظم الشـعر من الصـباح الباكر حىت املسـاء، واسـتمر على عمله هذا
يف مدينة بطرســــــــــــــربج، إيطايل، يعزف على القيثار عزفاً ارجتالياً. وينظم الشــــــــــــــعر ارجتااًل، ونظمت له حفلة 

وارجتل قصــيدة بعنوان "كليوبرتا وعاشــقها" واختارت إحدى الســيدات هذا املوضــوع، وطلب منها الشــاعر 
كليوبرتا كثريون، فاختار تشـــارســـكي موضـــوع أن تســـمي له العشـــيق، الذي تريد احلديث عنه، ألن عشـــاق  

جدت من يقدم على املوت بشجاعة، أن كليوبرتا اقرتحت على بعضهم املوت مثناً للحصول على حبها، فو 
 يف سبيل احلصول على حبها.

إن بوشـــكني أتثر ابلثقافة اإلســـالمية، وقد ظهر أتثره وإعجابه ابلقرآن الكرمي بوضـــوح يف القصـــائد اليت 
ن اآلايت القرآنية وضـمنها جمموعته الشـعرية )قصـائد شـرقية(، وبوشـكني مبا له من مكانة عظيمة اقتبسـها م

روسـي وأتثريه القوي يف األجيال املتعاقبة، ومبا له من مكانة هامة يف األدب العاملي، سـاهم لدى الشـعب ال
كذلك يف تصـويره للشـرقي املسـلم يف نشـر املعاين السـامية للمثل اإلسـالمية والقيم الرفيعة اليت تضـمنها أدبه و 

يت عنواهنا )قبســــات من كشــــخصــــية إنســــانية إجيابية فاعلة يف احلياة، يقول بوشــــكني يف إحدى قصــــائده ال
 :(40)القرآن(

ــر  ــوتــــــ ــع والــــــ  أقســــــــــــــــــم ابلشــــــــــــــــــفــــــ
 أقســـــــــــــــــم بـــــــنـــــــجـــــــمـــــــة الصـــــــــــــــــبـــــــ 

 

ـــيف واحلـرب املُـ    ةحـقــــــ  أقســـــــــــم ابلســـــــــ
ــاء   أقســــــــــــــــــــم بصــــــــــــــــــــالة املســــــــــــــــــ

 

ــورة )الفج  وليال عشررر، والشررفل وال  ر  والفجر،تعاىل: من قوله   ر(نلحظ هنا األثر واالقتباس من ســــ
)الواو( للقســــــم بكلمة أقســــــم مبتدرً هبا كل عبارة من ، ونرى كيف اســــــتطاع بوشــــــكني أن يســــــتبدل  (41)

 
 .3، 2، 1سورة املدثر: اآلايت  -39
 .20: قصائد شرقية -40
 .3، 2، 1سورة الفجر: اآلايت  -41
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ــورة الكرمية، وهذا يدل على فهم ملا قرأه وتذوقه وأنه  ــابقة بدالً من )الواو( اليت ترددت يف السـ العبارات السـ
 :(42)نفسها القصيدة إىل املعاين حىت من خالل الرتمجة ويقول يف استطاع أن ينفذ

ــاء الـــــــنـــــــيب الـــــــطـــــــاهـــــــرات  اي نســـــــــــــــ
 

ــيــــزات   أنــــ  عــــن كــــــل الــــنســــــــــــــــاء ممــ
 

ــيدة )(43)  يا نسرراا ال ل لسررح  أند لن ال سرراا فيكاد يكون ترمجة لقوله تعاىل:   ( 6. ويف القصــــــــ
 : يقول بوشكني

ــلــــم يل ــهــــر  يف احلــ ــثــــــًا أنــــكــــم  ــ ــبــ ــيــــس عــ  لــ
ــا ــيـــــــــــــــــــــــوف مـــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــ  ةوســـــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــة  ــركـــــــ ــعـــــــ ــة يف املـــــــ ــقـــــــ ــيـــــــ ــلـــــــ ــرؤوس حـــــــ  بـــــــ
 ( 44)وارســـــــــــ على األ ،على القالع ،يف األ ــال

 

املسـجد احلرام إن  لقد صـدق هللا رسـوله الرؤاي ابحلق، لتدخلنهذا املقطع مقتبس من قوله تعاىل:  نّ إ
شــــــــــــــاء هللا آمنني حملقني رؤوســــــــــــــكم ومقصــــــــــــــرين ال ختافون، فعلم ما مل تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً 

 .(45)قريبا
 كراتشكوفسكيثانيًا: تأثري االستشراق يف نتاج 

( حبق شـــــيخ املســـــتعربني الروس. ولد يف )فيلينوس( عاصـــــمة م1959-1833كراتشـــــكوفســـــكي)يعد  
(، وتعلم فيها، ث أهنى تعليمه اجلامعي يف جامعة م1888)ليتوانيا(، وعاش يف طشــقند مع أبيه حىت عام )

ــبورغ عام  ــم اللغة العر  1905بطرسـ ــتري  يف قسـ ــالته للماجسـ ــرقية، وكانت رسـ ــات الشـ عام بية يف كلية الدراسـ
ملاجســـتري وصـــل إىل بريوت يف رحلة إىل اعن الشـــاعر )الوأواء الدمشـــقي(، وخالل حتضـــريه لرســـالة   1906

 .(46)الشرق فالتقى ابلعديد من العلماء واألدابء واملفكرين العرب
لآلداب العربية وخدمتها وقد اهتم ابلدرجة ها كل  قلْ نكراتشـــكوفســـكي معظم آاثره العلمية إن مل    كرس

ــاف خمطوط )املنازل  ،األوىل ابملخطوطات العربية والكشـــــــــــف عنها وحتقيقها ــل يف اكتشـــــــــ فكان له الفضـــــــــ
والداير( لألمري الســــوري أســــامة بن منقذ وكذلك خمطوط )رســــالة املالئكة( أليب العالء املعري وقام بنشــــر 

 كتاب )البديع(، البن املعتز.
ــداقات أبدية مع خمطوطاته، ومع علماء وأدابء عرب ممن أبدعوا تلك اآلاثر كر   عقد اتشــــكوفســــكي صــ

الفكرية احلضــارية فيقول:)أولئك األصــدقاء الذين ال يســتطيع أحد أن ينتزعهم منك، حىت املوت نفســه ال 
ــواًل أبكملهــا من التــاريخ كـانـت جمهولـة ث انفتحــت لـك، وإن  ــلطــانً عليهم، إن فصــــــــــــ  من رياً كث  ميلــك ســــــــــــ

 .(47)الشخصيات قد خرجت من صفحاهتا وكأهنا حية وجتسدت أمامك فرأيتها رؤية العني(
، واألخرى عايشــــها من الزمن املاضــــييقدم كراتشــــكوفســــكي شــــخصــــيتني عربيتني إســــالميتني، واحدة 

 وتعامل معها: يقول: كراتشكوفسكي:
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 .239بية: ر العريب واإلسالمي يف اآلداب األور ينظر: أثر الفك -46
 .45: املخطوطات -47



  

296 

 25:  العدد

يف املدرســـة النظامية اجمليدة، وكيف    اً ذســـتا)وقد تذكرت اببتســـامة حياة التربيزي اليت قضـــاها يف بغداد أ 
أنه بعد موته، كان الناس يشــريون إىل معجم كبري قد محله أايم شــبابه على ظهره من تربيز إىل بالد الشــام، 
لكي يدرس عند شـاعر وعامل مشـهور أعمى هو أبو العالء يف املعرة ابلقرب من حلب، ويبدو ظهر املعجم 

 هذا يرجع إىل طول الفرتة اليت قضاها املعجم حممواًل على ظهر التربيزي ب يفلسبأصابه البلل ابملاء، وا  وقد
 .(48)حه ظهره(ضفأصابه العرق الذي ن

إن كراتشــكوفســكي يقدم لنا الشــخصــية اإلســالمية شــخصــية إنســان ســاع للعلم ال يتواىن يف ســبيله من 
العالء فاملســـــــلم طالب للعلم يب ي أجتشـــــــم عناء الســـــــفر، حاماًل كتبه من تربيز إىل الشـــــــام ليتتلمذ على يد

متابع له هذا عن عامل من املاضــــــــــي، وعن احلاضــــــــــر، حيدثنا عن العلماء املعاصــــــــــرين أحفاد أولئك العلماء 
ــلم  ــرق العريب املســــ ــروط التارخيية، فهو يصــــــف املكتبات العربية خالل رحلته إىل الشــــ ــمن الشــــ الدؤوبني ضــــ

إاتحـة فرص االنتفـاع ابملخطوطـات للبـاحثني دون  وعنيـة فيتحـدث عن مكتبـة األزهر وعن املكتبـة اخلـديو 
تعقيدات كثرية يف مكتبة األزهر قياســــــــاً إىل تعليمات املكتبة اخلديوية الصــــــــارمة )وها أن أســــــــرع إىل مكتبة 
ــاء ذهبت إىل  ــر للميالد. ويف املســ األزهر واألزهر هذا هو أكرب مدرســــة إســــالمية أســــســــت يف القرن العاشــ

 .(49)ابت كثرية بعض املخطوطات إىل منزيلصعو ال الشيخ وأخذت منه ب
إن كراتشــكوفســكي يعكس صــورة الشــرق املعاصــر املهتم ابلفكر واألدب والثقافة، اهتماماً رمسياً ودينياً 

 االهتمامات العلمية. يوشخصياً، وصورة الشرقي املنفتح على اآلخر، ذ
مكان، )ويف الصــــــيف عندما غادرت   النهضــــــة احلديثة للشــــــرق العريب املســــــلم تظهر بوادرها يف كل إنّ 

رى فهناك كان معلمو القرى وصـحفيو املدن الصـغرية ومراسـلو اجلرائد وأطباء بريوت ورحلت إىل أماكن أخ 
ول لقاء هبم القرى كل هؤالء قابلوين هناك بود وترحاب وكان احلوار بيننا يســـــــــــــتغرق عدة ســـــــــــــاعات بعد أ

 .(50)هم ويف خياهلم حلم ابلتحرر الوطين(وكانوا مجيعاً يتأججون والثورة تتقد يف نفوس
إن كراتشـــــــكوفســـــــكي يف حديثه عن الشـــــــرق املعاصـــــــر، الشـــــــرق العريب وهنا ميكن أن نلفت النظر اىل 

ــورة ختتلف اختالفاً كبرياً مما قدمه ورمسه األورويب الغريب، فاحلديث ع ــلم، يقدم صـ ــرقي املسـ ــية الشـ ن شـــخصـ
األوربيون فاً بيناً، بينه وبني أولئك، إذ غالباً كان املســــــــتشــــــــرقون املســــــــلم، وتقدميها إىل العامل اختلفت اختال

ــيـة واملتعـة. يف حني أن شــــــــــــــرق  ــلم على أنـه مكـان للمغـامرة اجلنســــــــــــ الغربيون ينظرون إىل الشــــــــــــــرق املســــــــــــ
ــكي هو الشــــرق الناهض الذي ميور ابحلركة واحليا ة، الشــــرق املتنور حيث الصــــحف والكتب كراتشــــكوفســ

ض ليمارس دوراً يف احلياة واألطباء، إن الشــرق مل ميت ابنتهاء حقبة حضــارية، إنه ينهواملكتبات واملعلمون 
ــاذ،  ــباته، الشــــ ــرق األورويب الغريب الذي مازال غارقاً يف ســــ ــرق من منط آخر خمتلف عن شــــ ــرية إنه شــــ البشــــ

حلياة. إن الشــــــرق املســــــلم عند كراتشــــــكوفســــــكي ليس الشــــــرق الذي الكســــــول، املنغلق، الذي ال يوحي اب
 ا يف بالدهم.يقصده األوربيون الغربيون للبحث عن متع جنسية مل يتذوقوه
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هكذا صــور املســتشــرقون األوروبيون الغربيون الشــرق املســلم، ومتت تقدمي هذه الصــورة للقراء ولألجيال 
ثه اليت ورثتها األجيال األوروبية عن مســتشــرقيها، فإن ما أور املتعاقبة. وإذا كانت هذه صــورة الشــرق املســلم  

 راتشكوفسكي يف حديثه عن أيب العالء املعري:املستعربون الروس خللفائهم كان أمراً خمتلفاً، يقول ك
ــديد أبيب العالء املعري من معلمي روزن الذي كان يف آخر أايمه  )وكنت قد ورثت هذا االهتمام الشــــــــ

عري ينفذ إىل أعماق النفس ســــــــوف املتشــــــــائم الالذع الســــــــخرية واحلقيقة أن أاب العالء املشــــــــغوفاً هبذا الفيل
ن وأ  ،(51)ئم، اببتسـامة سـاخرة لينة حياول أن يكتم مرارة اليأس وسـواد أفكاره(البشـرية بتحليله الدقيق املتشـا

ــيات العلمية العربية، كان يتقامس ــلمني، وابلشـــخصـ ــي هذا االهتمام ابملفكرين العرب املسـ ــتعرب الروسـ ه املسـ
 مع الباحثني العرب.

ــية العربإن كراتشـــكوفســـكي ق ــان ذدم الشـــخصـ ــية إنسـ ــلمة هنا، شـــخصـ يتحاور  ،عقل منفتح  يية املسـ
وينــاقش ويتفــاعــل اجيــابيــًا مع اآلخر ويطور نفســـــــــــــــه وينفتح على ثقــافــات اآلخرين من خالل تعلم لغــاهتم 

 الروســــــي والعريب املســــــلم ويقدم كراتشــــــكوفســــــكي  وحماولة التغلب على صــــــعوابهتا اليت كانت مشــــــرتكة بني
يب، فيتحدث عن املراسـالت اليت ربية لبيئة االسـتعراب الروسـي متثل دقة وتنظيم العقل العر شـخصـيةعلمية ع

كانت تتم بينه وبني العامل األديب أمحد تيمور ابشـــــــا بشـــــــأن خمطوط أيب العالء املعري )رســـــــالة املالئكة(، 
ار زمياًل يف العمل روابط العلمية الدولية بصـعوبة وإصـرار، وجدت على غري انتظفيقول: )وعندما جتددت ال

ن وتلميذه األصـــــــــغر. هذا الزميل هو أمحد تيمور ابشـــــــــا، املصـــــــــري متحمســـــــــاً وحمباً أليب العالء حتمس روز 
صــــاحب أحســــن جمموعة خاصــــة من املخطوطات يف القاهرة، كان قد مجعها حبب كبري وســــعة معرفة كان 

خمتلف البالد، وكان متواضـــــــــعاً ندر مل كرمياً لدرجة عجيبة فقد كشـــــــــف كنوزه ملختلف العلماء من هذا العا
ن نفســـــه زمياًل يف العمل ملن يراســـــله من العلماء إذا أحس أبن لدى هذا املراســـــل الوجود فقد كان جيعل م

الئكـة( فبـدأت بني تـذوقـاً لألدب العريب، وكـانـت جمموعـة هـذا العـامل حتتوي خمطوطـاً آخر عن )رســـــــــــــــالـة امل
يد اثرت مناقشــــــــــة حول خمتلف األشــــــــــكال وتبيان اإلشــــــــــارات القاهرة ولينغراد مراســــــــــالت حية. ومن جد

رتاضـــــات املتعلقة هبا. وعلى تلك القصـــــاصـــــات النظيفة املســـــتطيلة اليت كتبت خبط شـــــيخ عجوز لكن واالف
فكاره واقتباســاته يف رده على حبروف مجيلة واضــحة كان أمحد تيمور ابشــا من أســبوع ألســبوع يرســل إيل أب

تيمور   ر بفكره هو نفســـــه، ويف كل مرة بنشـــــوة مضـــــطرمة كنت أفتح خطابأســـــئليت، أو يرســـــل إيل ماخيط
ابشــــا الذي كنُت أجد فيه مراراً اجلديد من االكتشــــافات، بل كنت أجد أحيانً وبدون توقع شــــعراً وأمثااًل 

إليها لتوضــــــــــح تلميحات أيب العالء اليت تعبنا أعواماً وأقوااًل، كنت يف ذلك الوقت أشــــــــــد ما أكون حاجة 
 .(52)ة يف حماولة كشفها وتبينها(عديد

ن الفرق واضــح جلي بني تقدمي االســتشــراق األورويب الغريب للشــخصــية العربية املســلمة، أ من هنا يبدو
 .نفسها شخصيةللوبني تقدمي االستعراب الروسي 

 
 .40: خطوطاتامل -51
 .44-43: املخطوطات -52
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ه    اني، األدـيب غوـت أثير االســــتشــــراق في األدب األلـم ث: ـت اـل المبـحث الـث

 أنموذجاً 

لديوان الشـــرقي للمؤلف ( هو صـــاحب )ا1832واملتوىف1749أن جوته )املولودالبد أن يعرف القارئ  
 الغريب( الذي حيتوي على الكثري من املفاهيم اإلســـــالمية، واالقتباســـــات القرآنية، وأنه صـــــاحب )القصـــــيدة

ــاركة يف عملية خلق العقول النرية فالبد لنا من التمثل مبا هو وهو القائل: ،احملمدية( ــرقي ))إذا أردن املشــ شــ
ــاً  »إننا أهل أورواب جبميع مفاهيمنا، مل نصـــل بعد إىل ما وصـــل   :فالشـــرق لن أييت إلينا بنفســـه((، وقال ايضـ

إليه حممد، وســــــــــوف ال يتقدم عليه أحد، ولقد حبثت يف التاريخ عن مثل أعلى هلذا اإلنســــــــــان فوجدته يف 
ــع العــــامل كلــــه بكلمــــة  النيب حممــــد وهكــــذا وجــــب أن يظهر احلق ويعلو، كمــــا جنح حممــــد الــــذي أخضــــــــــــ

لدارســـــــني يقولون إنه مات مســـــــلًما، بيد أن ذلك غري مثبت يف أي ســـــــرية ، مما جعل بعض ا(53)التوحيد«
 حلياته.

م، وهو يف الثالثة والعشـــــرين من عمره، فقرأ أوال 1772أن أول اهتمام جلوته ابلقرآن الكرمي كان ســـــنة  
ية يف  ترمجة التينية كانت قد ســــــــــــبقت الرتمجة األملانترمجة أملانية قام هبا املســــــــــــتشــــــــــــرق مرجولني، ث قرأه يف

ن من عمره توجه  يوهو يف الرابعة والعشــــر  1773، ويف عام  (54)الظهور، إذ ظهرت يف القرن الســــابع عشــــر
، إذ قرأ كتاب )اتريخ حممد مشــــرّع العربية( للمســــتشــــرق --اهتمام جوته إىل شــــخصــــية النيب حممد 

ث حاول أن حيّول بعض قصــــص التوراة والقرآن إىل مســــرحيات، ووضــــع الفرنســــي )فرانســــوا هنري توبني(، 
، ومل تتم املسـرحية إال أنه قد وصـلت بعض قطع منها، --الرسـول الكرمي مشـروع مسـرحية عن حياة 

 ث إلطالع من يهمه معرفة ذلك.وذكر أبنه سيلحقها يف ملحق البح
ــنـة ويرى الـدكتور عبـد الرمحن بـدوي أن جوتـه مل يطلع على الق م بعـد أن اعرتاه 1782رآن إال يف ســــــــــــ

الغربية، وحاول أن يعاجل ذلك ابلســـفر والتغرب أو اهلروب بذهنه إىل الشـــرق، وكان يف الســـأم من احلضـــارة  
ويف الرابعــة والثالثني من عمره بــدأ أول جتربــة يف قراءة  م1783هــذه الفرتة قــد بلغ الثــانيــة والثالثني، ويف 

عة جوتنجن كي ترســـــــل إليه من مكتبتها نســـــــخة من ترمجة املعّلقات ابللغة األدب اجلاهلي إذ اتصـــــــل جبام
ــاعدة املعجماالجنليزية، وكا ــتطاع قراءة العربية مبســـ . ولكي نتلمس (55)ن جوته قد متكن من العربية حىت اســـ

 :وهي نتاجه البد أن نعرض أهم أعماله األدبية، أثر االستشراق يف
ــرقي للمؤلف الغريبّ  -  ي أـبدعـته أنمـله بعـد أن ألقى اـلدعـاـية الزائفـة والكالم الفـارغـلذا :اـلديوان الشــــــــــــ

خلف ظهره، ودأب يبحث عن احلقيقة، فحني أراد أن يطّلع على اإلســــــالم درســــــه عن كثب، فقرأ القرآن 
وفكره، ففي   --أنية واعية، واطلع على حياة رسـول اإلسـالم النيب حممدالكرمي أكثر من مرة قراءة مت

قى ابلســــيدة )مراين فون فليمر( اليت يســــميها زليخا يف اخلامســــة والســــتني من عمره التم( يف 1814عام )
م، أمـا التعليقـات على  1819اـلديوان الشــــــــــــــرقي، ويف هـذا العـام ـبدأ ظهور ذـلك اـلديوان، وانتهى مـنه عـام 

ينقسـم   م، فالديوان الشـرقّي من حيث قيمته األدبية والتوثيقية1818و 1816فقد ُكتبت بني عام   الديوان 
 

 .7: االستشراق يف الفن الرومانسي الفرنسي -53
 .14قاهرة د ت: -دار القلم ينظر: الشرق واإلسالم يف أدب جوته عبد الرمحن صدقي، -54
 .354ينظر: الديوان الشرقي للمؤلف الغريب، تر عبد الرمحن بدوي، بريوت د ت. ابب أشعار نشرت بعد وفاة املؤلف:  -55

 .306وينظر: األدب املقارن يف الدراسات املقارنة التطبيقية:
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: الديوان الشــــــعري، والثاين:التعليقات. وتعّد التعليقاِت اليت كتبها الشــــــاعر جوته أهم األولعلى قســــــمني،  
توضـــــيح وشـــــرح األشـــــعار من شـــــعره يف الديوان الشـــــرقي يف رســـــم الصـــــورة العربية، إذ أن التعليقات كتبها ل

خالصــــــــة ذكية ألفكاره اليت مل ختضــــــــع  املوجودة يف الديوان، فيمكن أن حيصــــــــل منها على اآلراء اليت يراها
 لتالعب الوزن والقافية.

من حالة عامة يف التوجه الغريّب حنو الشـــرق، الذي اكتشـــف فيه ويف كنوزه  اً إن جوته كان يف وقته جزء
ــرق األدبية ينبوعا جديدا يف فكر  ــارة اهليلينية والرومانية، وذكر ما يفعله أدب الشـــ ه خيتلف عما أورثته احلضـــ

عن احلياة اليومية، الغريّب ابن احلضـارة املتعبة واحلروب واملآسـي وينقله إىل عامل رومانتيكي يبتعد به   ابلقارئ
ــرق، فظهر مقدار ما د ــاعر بزليخا بعثت به كل هذا اخلزين من أدب الشــــــــ ان به جوته فكانت عالقة الشــــــــ

يت عرفها أو قبلها عن العرب، ث تناول األثر الشـرقّي يف جوته ابلصـورة ال  ، ومن(56)للشـرق يف هذا الكتاب
تمامه ابألدب اجلاهلّي، ومل يغض الطرف عن احلضــارة اإلســالمية العربية، بل ذكر أمساء فضــال عن هذا اه

لعرب من أفقني واســـعني، األول: قناعاته اخلاصـــة الشـــعراء العرب واملدن العربية عدة مرّات، وأنه كان يرى ا
ــأهـا من قراءاـته اـلدائـبة لإلســــــــــــــال م واألدب العريّب. والـثاين: آراؤه اليت كـان فيهـا صــــــــــــــدى مـلا قرأه اليت أنشــــــــــــ

رداً للجميل   -ة آلرائهم. ويعرتف جوته أبثر الشرق يف لغات الغرب، وذكر أنه دعا  لآلخرين، ومرآة عاكس
ابنتبــاههم إىل هــذا العــامل الــذي بقي جمهول احلقيقــة إذ رمســت لــه صــــــــــــــورة يف أذهــان قرّاءه أن يتوجهوا  -

كثري ممــا ني غري الصــــــــــــــورة احلقيقيــة لــه، ويقول يف التعليقــات:))يف الوقــت الــذي فيــه نثري لغتنــا ابلاألوربي
نه منذ آالف اسـتعرنه يف الشـرق، فأنه من املناسـب من نحيتنا أن نسـعى لتوجيه االنتباه إىل عامل وصـلتنا م

، وقد كان جوته داعية (57)ملزيد((السنني أشياء كثرية وعظيمة ومجيلة وخرية، وأنمل كّل يوم أن نظفر منه اب
لقراءة األدب العريّب يف لغته، على الرغم من اعتقاده أن الرتمجات ختدم القارئ األجنيب، فهو يقول: ))وإذا 

متازين فينبغي علينا أن نســـــــتشـــــــرق، وليس على الغرب أن شـــــــئنا أن أنخذ حبظنا من نتاج هؤالء العباقرة امل
، كان معجبا (58)يود أن يطّلع على هذه الكنوز يف مصــــــــــدرها األصــــــــــلي((أييت هو إلينا، ومن ذا الذي ال 

أبدب اجلاهلية، وأكد املقاييس األخالقية اليت حتويها املعلقات، فيقول أهنا تعرّب:))عن الشــــــــعور ابلشــــــــرف 
ن يتكلم عن أبيات أتبط شــــــرا إبعجاب ممتدحاً قوهتا يف التصــــــوير، ونقل الواقع إىل وكا  ،(59)والشــــــجاعة((

ــتوى ــاعر العريب حامت الطائي، كما أطلق على من (60)الفن الرفيع  مســـ ــم الشـــ ــه اســـ ، وحاول أن يتخذ لنفســـ
خياطبها اسم زليخا وهو اسم شرقي، يقول بدوي: ))إن سبب تسمية نفسه حبامت، ألن حب جوته إمنا هو 

 ذلك، ك(61)حب صــــــــويف، يهب ويعطي، وال يتوقع لذلك مثنا أو حســــــــااب، وهذا هو حال الكرم املطلق((

 
 -15، 14، 7، 6 رق واإلسالم لعبد الرمحن صدقي:وما بعدها. وينظر: الش 3ينظر: الديوان الشرقي، املقدمة التارخيية: -56

16 ،26 ،29 ،36 ،40 ،46 ،102. 
 .307، وينظر: األدب املقارن يف الدراسات املقارنة التطبيقية:373الديوان الشرقي، ابب التعليقات: -57
 .308. وينظر: األدب املقارن يف الدراسات املقارنة التطبيقية:436املرجع نفسه: -58
 .308رنة التطبيقية: دب املقارن يف الدراسات املقاينظر: األ -59
 .309ينظر: األدب املقارن يف الدراسات املقارنة التطبيقية:، و 381ينظر: املرجع نفسه: -60
 .311. وينظر: األدب املقارن يف الدراسات املقارنة التطبيقية: 25املرجع نفسه، مقدمة بدوي:  -61
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ــرقي، منها: ))من يلزم الصـــــمت ال يهاب إال   ذكر أمثاال عربية كثرية، أدخلها يف بعض قوالب الديوان الشـــ
 .(62)قليال، املرء خمبوء حتت لسانه((

ــول   ــل البحث فقد كان ومقدار أتثره    --أما موقف جوته من الرســــــ به فيكاد يكون أهم مفاصــــــ
ســـالمي واســـتعمله يف ا فعال، وأتثر ابلرتاث اإل، شـــخصـــية عظيمة، وقد أتثر هب--ينظر إىل الرســـول 

ــة وحمبة عن النيّب حممد ــعره وتعليـقاته ))ويـندر أن جند رجال غربـيا يتكلم حبماســــــــــــ كما يتكلم   --شــــــــــــ
يتفق مع غرضــــــــــــنا أن نذكر هذا الرجل العظيم اخلارق للعادة ن مما ا)) جوته، فهو يقول عنه يف التعليقات:

ذلك إن القرآن جيب أن يعد قانون إهليا، ال كتااب إنســــــــــــــانيا كتب من أجل انه نيّب وليس شــــــــــــــاعراً، وتبعا ل
 .(63)اع((التعلم أو اإلمت

يف فكر جوته تتمركز يف وضــعه ملشــروع مســرحية عن شــخصــية الرســول   --إنَّ شــخصــية الرســول
-وكتب منها بعض أجزاء فصــــــوهلا، وفكرة هذه التمثيلية الشــــــعرية عن النيب األكرم حممد  -- الكرمي 

 مل تزل ماثلة يف خميلة جوته حىت وضع مشروعها، وذكر اخلطوط العريضة لفصوهلا. -
 :(64)قولهمن حنو ماجنده يف  أما اقتباساته القرآنية فهي كثرية،

 حــــذار من النســـــــــــوان يف كــــل مــــدرج
 أن تثين تكســـــــــــرن فجـأةفـان شـــــــــــئـت 

ــلع ــر أضـــــــ  فال خري جتين أنت من كســـــــ
 

 اعـــوج  -اهلـــي -بـــراهـــن مـــن ضـــــــــــــلـــع 
 لنســـــــــــوان يف كـــــل مطلعحـــــذار من ا

 
ــيغ خمتلفة، ومنها حديث الرســــــــــول  ــول الذي ورد وبصــــــــ -وهو يف قوله هذا يدور حول حديث الرســــــــ

 .(65): ))استوصوا ابلنساء خريا فإهنن خلقن من ضلع أعوج((-
وقد ذكر الدكتور بدوي عالقة جوته ابإلســالم بقوله:))ولطاملا أظهر جوته إعجابه الشــديد ابإلســالم، 

ــيـئا واحـداحىت عـّده ه ، وهـذا واضــــــــــــــح من تعريف جوـته للتقوى ممـا حـدا ـبه ليقول:إذا كـان و والتقوى شــــــــــــ
بعد معركة بدر  --. ويصـــور النيب(66)اإلســـالم معناه التســـليم هلل، فعلى اإلســـالم حنيا ومنوت مجيعا((

 وقد وقف حتت مساء صافية مرصعة ابلنجوم يؤّبن الشهداء )فينشد جوته على لسان الرسول(:
ــر املؤمنني فال تبكوا إخواننـا، ألهنم كفـار مواتهم، فقـ ِك ال))ليبـ  د مـاتوا إىل غري رجعـه، أمـا أنتم معشــــــــــــ

 .(67)صعدوا إىل أعلى عليني يف جنات النعيم((
ويقول الدكتور بدوي:))وال يكاد اإلنســـان أن يصـــدق أذنيه وهو يســـمع جوته يقول:امسع إننا معاشـــر 

محاســـــــــته املقدســـــــــة، يكون هو وحده النشـــــــــوان ا هو يف نمبي املســـــــــلمني، جيب علينا أن نظل يف صـــــــــحو،
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ــلم ابآلخرة ،(68)ابإلميان(( ــلم احلق حني تتحدث عن الفردوس،  ،ث يتحدث عن إميان املســـــ  فيقول:))املســـــ
 .(69)وعلى هذا األساس تقوم العقيدة الطاهرة(( ويؤمن ابلقران وما يعد به، كما لو كان هو نفسه هناك،

قارئ للديوان الشــرقي خيرج برأي قاطع على يتبنّي لنا أن ال  ســابقةوص الالنصــ  االطالع على من خالل
ذلك األميان والورع يظهر بدرجة ســـــــــــواء يف  ،كما يؤمن املســـــــــــلم الورع  ،أن جوته كان يؤمن ابلقرآن الكرمي 

ــعر. ويرى جوته يف القرآن الكرمي  ــرية،  ل جامعاً التعليقات ويف الشـــــ  ذإ، املتعددةاألداين  وموحدا لكلمةلبشـــــ
ــار )) يقول: وكان على القرآن أن يوحدهم مجيـعا يف معرفة وعـبادة هللا الواحد األحد، الذي ال تراه اإلبصــــــــــــ

 .(71). وقال:))أيها القران الكرمي، أيتها الطمأنينة اخلالدة(((70)والذي خلق كل شيء بقدرته البالغة((
 خاتمة  ال

ــارف البحث على االنتهاء، وحاَن حّط الّرِحال م ــراق وأثره يف أعالم موضــــوع )ع اآلن وقد شــ ــتشــ االســ
لاألدب العاملي ن بنا أْن جُنِمل أهم النتائج اليت توصــــّ ــفر   نا( حَيســــُ إليها؛ لتكمل الفائدة ويعم النفع. فقد أســ

 البحث عن النتائج اآلتية:
يف هذا احلقل املعريف بتحديد مفهوم االســـتشـــراق، ولكن بصـــورة عامة أن كلمة   املهتمون لقد أختلف  −

اق مشـــــــتقة من الشـــــــرق، وتدل على االهتمام مبا حيويه الشـــــــرق من علوم ومعارف ومسات شـــــــر االســـــــت
حضـــارية متنوعة، وهبذا يكون املســـتشـــرق هو الشـــخص املهتم بدراســـة مايدور يف الشـــرق من جماالت 

 فكرية ومعرفية خمتلفة.
لفضـــــول ا هووإن أحد جوانب هذه املعرفة األســـــاســـــية   ،إن االســـــتشـــــراق معرفة ذات جوانب متعددة −

ــة اآلداب العربـية اإلســــــــــــــالمـية، واجملتمـعات اليت أنتجـت هـذه اآلداب  ياملعريف اـلذي  هـدف إىل دراســــــــــــ
واحلضـارة اإلسـالمية، وابلتايل فإننا عندما نتحدث عن االسـتشـراق فإننا لن نتحدث عن شـرق هندي 

 .ا نتحدث عن الشرق العريب املسلمأو شرق صيين، إمن
ق ابلقرن التاســــع عشــــر، وعلى أبعد حد هناايت القرن الثامن عشــــر رايؤرخ املختصــــون بداية االســــتشــــ  −

ــراق( ظهر ألول مرة يف قاموس  ــتشـــــــ ــطلح )اســـــــ ــر، لذلك نرى أن مصـــــــ ــع عشـــــــ وبداايت القرن التاســـــــ
ـــية عـام ) ــتشــــــــــــــرق( ابللغـة اإلنكليزـية حوايل عـام 1838األكـادميـية الفرنســــــــــــ م(، وظهرت كلمـة )مســــــــــــ

ــر عـام)ا ، ومنهم من يؤرخ ـله بـبداـية احلمـلةم(1779) ـــية على مصــــــــــــ م( حينمـا جـلب 1798لفرنســــــــــــ
ــر وقاموا مبـعاجلة أحباث عديدة ؛ وهذا الرأي هو املرجح لدى نبليون عدداً كبرياً من العلمـاء إىل مصــــــــــــ

من يرى أنـه بـدأ منـذ أن دقـت جيوش الفتح اإلســــــــــــــالمي أبواب األـندلس، يف حني  م، ومنهالبـاحـث
 ليبية على بالد املسلمني.لصيذهب آخرون اىل أن بدايته مع بداية احلروب ا

أما دوافع االســـــتشـــــراق فاملســـــتشـــــرقون أنفســـــهم يرون أن بداية االســـــتشـــــراق مت بدافع الفضـــــول املعريف  −
للشــــــعوب األخرى، فضــــــاًل عن دوافع اســــــتعمارية انبثقت من رحم احلروب الصــــــليبية اليت كانت أول 
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 25:  العدد

 اإلسـالمي حتت سـتار ديين غايته ريبجتربة اسـتعمارية خاضـتها أورواب خارج حدودها ابجتاه الشـرق الع 
ذلك الدافع العلمي، إذ أن هناك جمموعة من   فضــــــــــــاًل عن ،إقامة كنيســــــــــــة عاملية حتت ســــــــــــلطة روما

املســـــــتشـــــــرقني أقبلوا على دراســـــــة العلوم العربية واإلســـــــالمية بدافع علمي حمض بغية اإلفادة من تراث 
 وحضارة هذه األمة.

ــفون يعولون كثريًا على مــ  − ــاتــه األدبيــة-اعرتاف الغرب  دىابت املنصــــــــــــ بوجود املثــاقفــة  -يف دراســــــــــــــ
ر إسـهامات الفكر العريب اإلسـالمي يف مسـرية نظريه األورويب، والسـيما أتثريه يف املعكوسـة، واليت تقدِّ 

األفذاذ أمثال فولتري والفونتني وبوشــــكني وكراتشــــوفســــكي وغوته وغريهم   واشــــخاصــــهأعالمه الكبار، 
ــتشـــرقون يف نقل كنوز الشـــرق االســـالمي اىل الغرب.  ضـــخبســـبب اجلهد ال ؛الكثري م الذي قام به املسـ

فكان مســتوى اإلهلام كبرياً من الثقافة العربية اإلســالمية، ومقدار ما للعامل العريب من فضــل على أدابء 
 أورواب ومفكريها إميانً بقيم التعارف والتســــــــامح والتعايش والتعاون واألخوة اإلنســــــــانية اليت تضــــــــمنتها

 قافة ذلك الشرق.ث
ــر امليالدي ل امللحمة اإليطالية الكوميداي اإلهلية دتع − "دانيت إليجريى" اليت كتبت يف القرن الرابع عشـــــــــ

واليت تندرج حتت قائمة األدب الغريب املتأثر ابألدب العريب واضـــــحة التأثر ابلتيار اإلســـــالمي املتأجج 
 .إلسراء واملعراجا قبل فرتة كتابتها، ويبدو فيها التأثر الشديد بقصة

ــة قد أطّلوا على  − ــيني خباصــــ ــّلمات لدى الباحثني، أن األدابء األوربيني بعامه والفرنســــ ــبح من املســــ أصــــ
وجه األوربيني فتنصـــتوا بمصـــراعيها املســـتشـــرقون أبواب الشـــرق على  ذخائر العرب واملســـلمني، إذ فَتح 

قد ســــــــــــربوا أغوار  وان كثري من الباحثني  وترمجوا واطلعوا على تلك النفائس الغالية، الســــــــــــيما   وانتهلوا
فبان صـدى ذلك يف كتاابهتم، فبات من اليسـري على فرنسـي من طراز أديب  الثقافة الشـرقية اإلسـالمية

 رفيع كفولتري والفونتني أن يطّلع على املؤثرات العربية اليت اعتمدوها يف نتاجهم.
عر روسـيا العظيم يف أدبه وخاصـة جمموعته جتلت أتثريات الثقافة الشـرقية اإلسـالمية لدى بوشـكني شـا −

أواخر  اليت ظهرت يف شـــرقية(، وذلك من خالل قراءته لرتمجة القرآن ابللغة الروســـية  الشـــعرية )قصـــائد
ــنوا ــلم طيلة أربع سـ ــته لشـــعوب القوقاز املسـ ت هي مدة القرن الثامن عشـــر، وكذلك من خالل معايشـ

ــر، يقول ب ــلمني يف الثقافة نفيه إىل اجلنوب بعد صــــــــــدور أمر القيصــــــــ وشــــــــــكني عن أتثري العرب املســــــــ
أن العرب يف إســــــبانيا وهبوا للشــــــعراء األوروبيني الوجدان والعفوية يف احلب(. ويقول)هناك األوروبية )

ــيــان أثرا أتثرياً حتميــاً على روح احليــاة يف أورواب ومهــا غزو ا ــاســــــــــــ لعرب لألنــدلس واحلروب  أمران أســـــــــــــ
 الصليبية(.

تقل كلها لآلداب العربية وخدمتها وقد اهتم ابلدرجة   آاثره العلمية إن مل  وقف كراتشـكوفسـكي معظم −
األوىل ابملخطوطات العربية والكشـــــف عنها وحتقيقها فكان له الفضـــــل يف اكتشـــــاف خمطوط )املنازل 

وقام بنشــــــر كتاب ،  ئكة( أليب العالء املعريوكذلك خمطوط )رســــــالة املال ،والداير( ألســــــامة بن منقذ
 بن املعتز.)البديع( ال

 مصادر البحث ومراجعه

 القرآن الكرمي.   −
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ــلوم، ط − ــؤون الثقافية1أثر الفكر العريب واإلســـــالمي يف اآلداب األوربية، د داود ســـ بغداد    -، دار الشـــ
2008. 

 م. 1978القاهرة  -األدب الفرنسي يف عصر النهضة د. رجاء ايقوت، طبعة دار املعارف −
 .م1956مصر  -، دار الفكر العريب2حللوي، طاألدب الفرنسي يف عصره الذهيب،حسيب ا −
القاهرة  -، مؤســـــــــســـــــــة املختار1، د. داود ســـــــــلوم، طاألدب املقارن يف الدراســـــــــات املقارنة التطبيقية −

 .م 2003
م حســـــــــب اتريخ 1985  القاهرة -األدب املقارن منهجا وتطبيقا، الســـــــــيد العراقي، دار الفكر العريب −

 املقدمة.
 م.1987القاهرة -دار املعارف ه ومناهجه، الطاهر أمحد مكياألدب املقارن، أصوله وتطور  −
 .األدب املقارن، فان تيجم، تر)دار املعارف األدبية العاملية( القاهرة، د.ت −
  م.1980األدب املقارن، كلود بيشو وأندريه ميشيل روسو، تر رجاء عبد املنعم، الكويت  −
ــوا غوابر، تر د. هنري زغ − بريوت   -، منشــــــــــــــوران عويـدات2يـب، طاألدب املقـارن، مـاريوس فرانســــــــــــ

 م.1988
 م.1953األدب املقارن، حممد غنيمي هالل، القاهرة،  −
تعريب كمال أبو ديب، مؤســســة األحباث العربية، بريوت، الطبعة الرابعة،   االســتشــراق، إدوارد ســعيد، −

1995. 
 ارضني، ترمجة وإعداد هاشم صاحل، دار املاضي، بريوت. االستشراق بني دعائه ومع −
 م.2003دمشق  -، دار الفكر2اق األدب املقارن عربيا وعامليا، د حسام اخلطيب، طفآ −
 دار مكتبة احلياة، اجمللد الثاين.-ألف ليلة وليلة بريوت  −
 .ألف ليلة وليلة، بريوت، دار مكتبة احلياة، اجمللد األول −
أمنوذج، د. داود ســـــــــلوم، الرتاث الشـــــــــرقي والعريب والرتاث اليونين حصـــــــــان طروادة   التأثر والتأثري بني −

 .  م1999ن أربد، األرد -، املركز القومي للنشر1ط
اتريخ الرتاث العريب، فؤاد شــــــــكرين، اهليئة العامة للتأليف والنشــــــــر، ترمجة درعا. فهمي أبو الفضــــــــل،  −

 .1971القاهرة 
، يف العصـــــور الوســـــطى، د. ســـــعيد عاشـــــور، دار النهضـــــة العربية اتريخ العالقات بني الشـــــرق والغرب −

 .  1976بريوت، 
 .1965دراسات يف اتريخ األدب العريب، منتخبات، كراتشكوفسكي، دار النشر )علم(، موسكو،  −
 .1992القاهرة  -ومسرحيات أخرى، ترمجة حلمي مراد، دار مصر للطباعة  دكتور فاوست −
فالعدد  الدكتورة مكارم الغمري، مؤثرات عربية وإســـــــــالمية يف األدب الروســـــــــي، عامل املعرفة، الكويت −

 .155ص،155
 م.1979بريوت -، دار القلم3دور العرب يف تكوين الفكر األوريب، د. عبد الرمحن بدوي ط −
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م يف أورواب يف العصــــور الوســــطى، ريتشــــادر ســــودريه، تعريب د.رضــــوان الســــيد، معهد  صــــورة اإلســــال −

 .1984اإلمناء العريب، بريوت، 
 جديد، ابرابرا ابومان وبرجييتا أويرله، تر د هبةعصــــــــــور األدب األملاين، حتوالت الواقع ومســــــــــارات الت −

طين للثقافة والفنون واآلداب  شـــــــريف، مراجعة عبد الغفار مكاوي، منشـــــــورات دار املعرفة، اجمللس الو 
 م.2003الكويت –

يف األدب املقارن )دراســات يف نظرية األدب والشــعر القصــصــي(، الدكتور حممد عبد الســالم كفايف،  −
 م.1972بريوت 

ــات النقدية لنقديف ا − ــر، جامعة  املقارن والدراســـ ــة دار الكتب للطباعة والنشـــ ــســـ ــلوم، مؤســـ د. داود ســـ
 م.1976املوصل

كي، خمتارات يف عشــــرة أجزاء، كلمة دوســــتيفســــكي عن بوشــــكني، اجمللد العاشــــر، فيدور دوســــتيفســــ  −
 .1959موسكو، دار األدب اإلبداعي 

 .1999ء الدين، دمشق قصائد شرقية، بوشكني، ترمجة: طارق مردود، دار عال −
 م. 1996القاهرة  -، دار شرقيات1قصة األدب الفرنسي، أمينة رشيد، ط −
صــرية، خمتارات يف عشــرة جملدات، اجمللد اخلامس، موســكو، دار األدب  الكســندر بوشــكني الليايل امل −

 .1960اإلبداعي، 
العربية، القاهرة،   مع احملفوظات العربية، كراتشـــــكوفســـــكي، تعريب د.حممد منري مرســـــي، دار النهضـــــة −

1969  . 
   .م1981بريوت،  -مقاالت يف أتريخ النقد العريب د. داود سلوم، دار الطليعة −
 م.1984بغداد -دب املقارن التطبيقي، د. داود سلوم، دار الشؤون الثقافية للنشرمقاالت يف األ −
 .1993موسوعة املستشرقني عبد الرمحن بدوي، دار العلم للماليني، بريوت طبعة اثلثة  −
 .م1984القاهرة  -ليلى عنان، دار املعارف .الواقعية يف األدب الفرنسي، د −
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Party Divisions in the Light of Iraqi Parties' Law no 36 

in the year 2015: Reasons and Results  
                              Lect. Mohamed Abid Jery                  (1)م. محمد عبد جري

 الخالصة

مما الشك فيه أن االحزاب السياسية يف العراق اصبحت ذات أتثري واضح يف تشكيل النظام السياسي 
ــية   ــياســـــــ ــام على  وعمل احلكومة أال اهنا بدأت تتميز عن غريها من االحزاب الســـــــ االخرى بظاهرة االنقســـــــ

ت نفســــــــــها بشــــــــــكل ملفت للنظر من دون خطوات مدروســــــــــة بل غالباً ما تكون ارجتالية بســــــــــبب خالفا
شــخصــية بني قيادات احلزب وليس الختالف االفكار وااليدولوجيات او لغرض حتقيق مكاســب انتخابية 

شــــــــــــعارات ختتلف عن وخوض االنتخاابت أبحزاب ذات مســــــــــــميات جديدة وكســــــــــــب الناخب العراقي ب
االحزاب االسـاسـية خاصـة بعد فشـلها يف ادارة احلكم عندما تكون ذات اغلبية وتصـدت للعمل السـياسـي 

ن خالل تشــــــــــــــكيـل احلكومـات وترأس الوزارات ومـا يؤكـد هـذا االفرتاض عودة تلـك االحزاب لالئتالف م
ــتطيع من خالهلا احل صــــــــــــــول على االغلبية جمددا بـعد خوض االنتخاابت منفردة لتشــــــــــــــكل حتالفات تســــــــــــ
 بعد ان ختلص 2005وتشـكيل احلكومات وهذا هو النظام السـياسـي املتبع حبسـب الدسـتور العراقي لسـنة  

 عاماً وهذا ما ســــــــــــــيكون نظام احلزب الواحد ألكثر من ثالثنيالعراق وشــــــــــــــعبه من نظام دكتاتوري أعتمد 
ســباهبا ومناقشــة ااثرها القانونية وفق قانون موضــوع البحث إلجياد احللول املناســبة هلذه الظاهرة بعد حتديد ا
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 Conclusion. 
There is no doubt that the political parties in Iraq have had a clear impact 

on the formation of the political system and the work of the government, but 
it has begun to distinguish from other political parties, the phenomenon of 
division of itself in a remarkable manner without deliberate steps, but often 
improvised because of personal differences between the leaders of the party 
And not for the difference of ideas and ideologies or for the purpose of 
electoral gains and the election of parties with new names and gain the Iraqi 
voter slogans differ from the basic parties, especially after failing to manage 
the government when they are a majority and engaged in political action 
through the formation of governments and chaired the Walza This confirms 
the assumption of the return of these parties to the coalition again after the 
election alone to form alliances through which to get the majority and the 
formation of governments and this is the political system followed by the Iraqi 
constitution for 2005 after Iraq and its people rid of the dictatorship system 
adopted the one-party system for more than thirty years This will be the 
subject of research to find appropriate solutions to this phenomenon after 
determining the causes and discuss the effects of legal. 

 مقدمةال

يف كل نظام دميقراطي توجد احزاب تتنافس على الوصــــــــول اىل الســــــــلطة وخدمة املصــــــــلحة العامة من 
بعـد عـام خالل تقـدمي برنجمهـا احلكومي والعمـل على تنفـيذهـا بشــــــــــــــكـل صــــــــــــــحيح وجـدي ومبـا ان العراق 

قراطي الربملاين شـــــهد حتوال ســـــياســـــيا كبريا ابنتقاله من النظام الدكتاتوري الشـــــمويل اىل النظام الدمي 2003
الذي يتطلب وجود احزاب حترك العملية الســياســية من خالل تنافســها يف انتخاابت وكســب اتيد الشــعب 

الذي حيصــل يف العراق ان احلكومة  لتحظى ابألغلبية اليت على اســاســها يتم تشــكيل احلكومة العراقية لكن
ــة ــصـــ ــاس التوافق بني الكتل الربملانية )حكومة حماصـــ ( وذلك يثبت ان مجيعها تشـــــرتك يف تتشـــــكل على اســـ

ومات االئتالفية تتشـــــــــــــكل مبدة حمددة يف حاله عدم تشـــــــــــــكيل احلكومة العراقية واذا كانت مثل هذه احلك
 العراق يتم العمل به يف كل دورة ينشــــــــــأ عرفا برملانيا يففان ذلك ال يعين ان   احلصــــــــــول على اغلبية برملانية

ــلبـيا انتخـابـية ــاركـة يف احلكوـمة ابلتزاـماـته  حـيث ان نـتائج ذـلك تكون ســــــــــــ مىت ـما اخـل احـد االطراف املشــــــــــــ
وتعهداته اليت قطعها على نفســه قبل تشــكيل احلكومة وهذا ما حيصــل يف الوقت احلاضــر حيث ان احلراك  

جهات النظر الســـياســـية تؤدي اىل تعطيل عمل احلكومة العراقية بشـــكل ملفت الســـياســـي واالختالف يف و 
شـــــــعب بشـــــــكل مباشـــــــر بل ا على االداء احلكومي مما يؤثر ابلنتيجة على الللنظر وكل ذلك ينعكس ســـــــلب

ــهــا من خالل  وحىت على مكــانــة العراق الــدوليــة واالقليميــة لــذلــك تلجــا االحزاب اىل اعــادة هيكلــة نفســــــــــــ
 مرحية هلا يف الربملان العراقي وكذلك ملنح املواطن فرصــــــة اكثر لتحصــــــل على اغلبية يق اوانقســــــامها اىل طر 

مشـــاركة يف ادارة الدولة من خالل انتمائه اىل حزب معني او بصـــورة غري مباشـــرة من خالل انتخابه اكرب لل
او    اليةاحد مرشـــــحي تلك االحزاب وهذه االنقســـــامات احلزبية اليت حتصـــــل نتيجة اســـــباب ســـــياســـــيه او م
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ــواء كانت قـبل االنتخـاابت من خالل حتريك الـناخب العراقي او بعد  قانونـية كبرية اً اجتمـاعـية ترتك ااثر  ســــــــــــ
  ان لتكوين حكومــة عراقيــة توافقيــة كمــا هواالنتخــاابت من خالل االئتالفــات اليت تتشــــــــــــــكــل داخــل الربملــ 

يء من التفصـــــيل مبعاجلة لذلك ســـــنحاول يف هذا البحث ان نناقش ذلك بشـــــ  2003معمول به بعد عام 
 ملية االنقسامات احلزبية يف العراق وااثرها على العملية السياسية.املشاكل اليت تصاحب ع
 مشكلة البحث

ــام على  ــية ابالنقســـــ ــياســـــ يناقش البحث مشـــــــكلة مهمة تتمثل بقيام االحزاب والتيارات واحلركات الســـــ
حلزب االصــــــــــل والغاية من ذلك تغطية فشــــــــــل نفســــــــــها اىل عدة احزاب وبنفس الكوادر احلزبية اليت تقود ا

ب يف ادارة العملية الســياســية والســيما اليت حصــلت منها على مقاعد نيابية تؤهلها للمشــاركة إبدارة االحزا
الـدولـة العراقيــة واحلصــــــــــــــول على أكرب عـدد ممكن من املؤيـدين من خالل كســـــــــــــــب النــاخـب العراقي قبـل 

تخاابت ددا بعد االنميات جديدة والعودة لالئتالف جماالنتخاابت حيث يتم زج احزاب ســــــــياســــــــية مبـســـــــ 
ــاب  وكأهنا حزٌب واحدٌ  ــاحل احلزب على حســــــ ــع لرئيس كتلة واحد داخل الربملان والنتيجة تكون لصــــــ ختضــــــ

 2003شـكل كبري يف العراق بعد العام بالشـعب مما يسـتلزم تسـليط الضـوء على هذه الظاهرة اليت انتشـرت 
على امكانية احلد منها عن طريق  انونية وأتثريها على النظام السـياسـي والوقوفومناقشـة أسـباهبا وااثرها الق

 معاجلة الضعف يف التشريعات القانونية.
 منهجية البحث

أعتمد البحث على املنهج التحليلي االســـتقرائي للنصـــوص الدســـتورية العراقية وقانون االحزاب العراقية 
ــياســـــي لألحزاب العراقية مع املقارنومدى معاجلتها حلاالت اال 2015لســـــنة   36رقم   ة ببعض نقســـــام الســـ

 االحزاب يف االنظمة السياسية االخرى.
 المبحث األول: مفهوم االنقسام الحزبي

من خالل حتديد مفهوم االنقســـــــام احلزيب، البد من تعريف االنقســـــــام أواًل وكيف تناولته معاجم اللغة 
ــنعرج بشـــكل خمتالعربية ولنتعرف بشـــكل واضـــح على وصـــف احلالة اليت ــام احلزب فعلياً وسـ صـــر  تعين انقسـ

على تعريف احلزب السياسي كما اورده الفقه الدستوري ث بعد ذلك نسعى لتعريف االنقسام احلزيب مبعناه 
 الواسع للوصول اىل مفهوم االنقسام احلزيب.

  االنقسام  تعريف  :االول املطلب
  ءالشــيمفصــل ومبدلوله العام الذي يعين تقســيم  ورد تعريف االنقســام يف معاجم اللغة بشــكل واضــح و 

املوضــــع مقســــم مثال جملس وقســــمه جزأه وهي القســــمة و او جتزئته وقســــم الشــــيء يقســــمه قســــما فانقســــم  
ابلكســر النصــيب واحلظ واجلمع اقســام وهو القســيم واجلمع اقســماء واقاســيم األخرية مجع اجلمع   والقســمة

قسـما: جزأه وجعله وقسـم الشـي (2)وظ املقسـومة بني العباد  يقال هذا قسـمك وهذا قسـمي واالقاسـيم احلظ
القسـام ويقال قسـم القوم الشـي بينهم اخذ كل منهم نصـيبه وقسـم الشـيء  فهونصـفني يقال قسـم هللا الرزق 
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 .(3)جزأه اجزاء يقال قسموا املال بينهم و القوم فرقهم قسما هنا وقسما هناك ويقال قسمهم الدهر 
ــار اىل اما معجم اتج العروس  ــمه يقســـمه قســـما  اللغوي فقد اشـ ــيما: قسـ ــمه تقسـ من حد ضـــرب وقسـ

ومن (4)جزأه فانقســــم ويقال هذا ينقســــم قســــمني ابلفتح اذا اريد العدد وابلكســــر اذا اريد احلظ والنصــــيب 
خالل ما تقدم اعاله من التعريفات نســــــتطيع القول ان االنقســــــام يعين التجزئة وهذا ما نريد ان نبحثه من 

 .2003ذه احلالة بشكل ملفت للنظر بعد عام الدراسة عن االحزاب العراقية وظهور ه خالل هذه
 : تعريف األحزاباملطلب الثاني

مل يتفق الفقهاء على تعريف جامع مانع للحزب الســـــــــــــياســـــــــــــي وذلك الختالفهم يف حتديد العنصـــــــــــــر 
ــاســــــــــــــي الذي يقوم علـيه احلزب ولذلك يالحظ تـعدد التعريـفات وتنوعهـا مع اتفـ  اق اجلميع على ان االســــــــــــ

سـائل اهلدف االسـاسـي ألي حزب الوصـول للسـلطة،إال أهنم اختلفوا يف الوسـيلة فمنهم من يشـرتط إتباع الو 
الدســتورية دون غريها واخر ال يعري امهية لنوع الوســيلة اليت توصــل للهدف )االســتيالء على الســلطة(ســواء 

ــتورية ــتورية ام غري دسـ ــالةاوكان ابرز من عرفوا   (5)اكانت دسـ ــي واهتموا مبسـ ــياسـ التعريف بشـــكل   حلزب السـ
ب االحزاب الســـياســـية صـــدر من مباشـــر او شـــككوا يف جدواه الفقيه الفرنســـي موريس ديفرجيه اال ان كتا

كـذـلك الفقـيه االيطـايل جيوفـاين ســـــــــــــــار ثوري يف كـتاـبه االحزاب والنظم   (6)دون تعريف واضــــــــــــــح للحزب 
أل عن جدوى تعريف احلزب وامه يته بعد ان اســـــــتعرض التعريفات اليت وضـــــــعها عدد من الســـــــياســـــــية تســـــــٌ

كما عرفه   (8)املعلنني يف مواقع احلكم(( ومنهم من عرفه ))تنظيمات تســعى اىل وضــع ممثليها   (7)الدارســني 
ــتقالل ذايت تقوم بتعيني املرشـــــحني وخوض املعارك االنتخابية على  اوســـــك رين ابنه مجاعة منظمة ذات اســـ

وكذلك انتهج جانب من الفقه  (9)اصـــــــب احلكومية وللهيمنة على خطط احلكومة امل احلصـــــــول على املن
لديهم ان تعريفه عدمي   اذ كانت احلجة (10)احلزب السـياسـي  احجموا عن تعريف حيث  الغريب ذات النهج 

تعريفات فقد عرفه الفقيه   ةاالخر من الفقه القانوين والدســـــتوري قد عرفه عد اجلدوى يف حني جند اجلانب
اما ابرز التعريفات  (11)مجاعه من الناس تعتنق مذهبا ســــــياســــــيا واحدا(( رنســــــي بنيامني كواتنات ابنه ))الف

من االفراد متحــدين  ك والــذي عرف احلزب ابنــه ))جمموعــةب كــانــت تعريف ادمونــد بري الشــــــــــــــــائعــة للحز 
ويالحظ  (12) اتفقوا عليها(( س مبادئ موحدةمبســــعاهم املوحد مســــتهدفني حتقيق الصــــاحل العام على اســــا

 عامعلى هذا التعريف انه اعطى األولوية للمبادئ الذي يؤمن هبا اعضـــاء احلزب من اجل حتقيق الصـــاحل ال
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من األفراد وتربطهم مصـــــــــاحل ومبادئ مشـــــــــرتكة يف ظل اطار منظم لغرض   وميكن تعريف احلزب ابنه مجاعة
ــاحل ــاركة فيها لتحقيق اهدافهم خدمة للصـــــــــ ــلطة او املشـــــــــ ــائل   الوصـــــــــــول اىل الســـــــــ العام ومن خالل الوســـــــــ

ومن خالل ما مت اسـتعراضـه لبعض التعريفات للحزب السـياسـي نسـتطيع القول ان اغلبها   (13) الدسـتورية
املعتمدة على اســـــــاس الوصـــــــول اىل الســـــــلطة وفق الطرق الدســـــــتورية يف االنظمة الدميقراطية وهذا االمر ما 

عتبار ان احلزب امر واقع ومســــــلم به وهو  يفســــــر عدم وجود تعريف جامع مانع للحزب الســــــياســــــي على ا
 .(14)عرف نفسه بنفسه وابلتايل ان التعريف عدمي اجلدوى من الناحية العملية ي

 تعريف االنقسام الحزبي  املطلب الثالث:
بعد ان عرفنا االنقســــــام واحلزب يف املطلبني الســــــابقني صــــــار البد ان نعرف االنقســــــام احلزيب كمفهوم 

ليؤســـــــــس حزاب جديدا او لينظم اخر   او فصـــــــــيل من احلزب  ه خروج فرد او جمموعةنحيث مت تعريفه على ا
على احلزب   اً او انقسام  اً وابلتايل عندما يقدم العضو استقالته وينظم اىل حزب اخر ويعد ذلك انشقاق  (15)

اما اذا بقي العضو من دون انضمام اىل حزب اخر او قام بتأسيس حزب جديد فان ذلك ال يعد انقساما 
حيث ان االنشـقاق مير بعدة مراحل قبل تنفيذ وال يصـار الية على احلزب وخيتلف االنقسـام عن االنشـقاق 

افكار وقيادات احلزب وهذه املعارضـــــة حتول اىل صـــــراع داخلي    ل مفاجئ تبدأ اوىل مراحله مبعارضـــــةبشـــــك
ــقـاق امـا  االنقســــــــــــــام فغـالـبا مـا يكون بني قـيادات احلزب وهـذه املرحـلة الـثانـية امـا الـثالـثة فتؤدي اىل االنشــــــــــــ

ا حيصل ابألحزاب العراقية حيث يكون نتيجة التصدع يف العالقة بني قيادات االحزاب بشكل مفاجئ وكم
ــية مما ي ــياســـ ــتوى االنتخايب بني الناخبني واالحزاب الســـ ــتقطاب على املســـ ؤدي اىل التشـــــظي وظهور واالســـ

ــلية كما ســـــــــــنرى ذلك   احزاب جديدة منقســـــــــــمة الحقا من خالل البحث والبد من عن االحزاب األصـــــــــ
 ةعد تعددية احلزبية واليت تعينىل ان االنشـــقاقات اليت حتدث يف العراق ال ميكن ان نطلق عليها الارة ااإلشـــ 

وان كانت  (16)خبصـــوص احدى املســـائل املهمة   قوى متســـاوية وكل فيها ميثل ســـياســـة حمددة احزاب ذات
ــادية واالتعددية ختتلف من بلد اىل االخر حبســـــــــب الظ ــاع االجتماعية واالقتصـــــــ ــية روف واالوضـــــــ ــياســـــــ لســـــــ

وهذه اجلوانب اثرت بشـكل كبري يف انشـقاق االحزاب العراقية بعد عام   (17)والعنصـرية واالثنية لذلك البلد 
كانت حتاول انت جتعل فكرة التعددية هي االمر الذي جعل االنشـقاقات حتصـل بشـكل كبري وان   2003

امات يف غطاء دميقراطي اذ ان التعددية تعين توزيع الســـــــلطة عن طريق االســـــــاس يف احداث تلك االنقـســــــ 
ويف النهاية نسـتطيع القول ان االنقسـامات   (18)وهي عماد النظام الدميقراطي   ترتيبات واشـكال مؤسـسـاتية

ر القة بني القيادات احلزبية واالرجتال بقرار االنقســــام من دون املرو اليت حتصــــل ابلعراق مبفهوم التصــــدع ابلع
احلزبية يف العراق فلن نسـتطيع ان   ه أتثري سـليب كبري جدا على احلياةابملراحل اليت مير هبا االنشـقاق احلزيب ل
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ســـاس النظام داخل الربملان وهذا ا ل األغلبية احلزبية واخرى معارضـــةتدير الســـلطة من خال   قويةجند احزاابً  
 الربملاين.

 ات الحزبيةالمبحث الثاني: األسباب التي تؤدي لالنقسام

هناك عدة أســباب وعوامل تؤدي اىل انقســام االحزاب الســياســية وتشــظيها وغالباً ما يكون االنقســام 
ــياســــي مهم ــية لذلك يعد العامل الســ ــياســ  اً بســــبب التنافس على قيادة احلزب ملا هلذا املنصــــب من أمهية ســ

يه احلزب من متويل ســــواء أكان من يف عملية االنقســــام أضــــافة اىل العامل املايل وما حيصــــل عل اً  ومؤثر جداً 
عات أو اعانة مالية من املوازنة العامة للدولة أو تربعات من مصـــــادر أخرى اعضـــــاء احلزب على شـــــكل ترب 

ليني الســــابقني ألن طبيعة حيصــــل عليها احلزب فضــــاًل عن العامل االجتماعي الذي ال يقل أتثريه عن العام
وســـنبحث هبذا .  ي وتشـــكيل االحزاب الســـياســـية وانقســـامهااجملتمع تؤثر بشـــكل كبري على العمل الســـياســـ 

 املبحث تلك االسباب والعوامل اليت نراها اساسية وتؤدي اىل انقسام االحزاب.
 ياملطلب االول: العامل املال

واملقصــود ابلعامل املايل هو التمويل الذي حيصــل عليه احلزب بعد تشــكيله والتمويل اصــطالحا خيتلف 
لذي مت من اجله والتمويل يعين احلصـــول على االموال واســـتخدامها يف غرض معني معناه حســـب الغرض ا

تكون عدة ملشـروع على افضـل مصـادر التمويل واسـهلها وقد لتطوير مشـروع معني ودائما يبحث صـاحب ا
املوارد  رجيه التمويل ))هو الوســـــيلة لتعبئةمصـــــادر متويل وليس مصـــــدرا واحدا وقد عرف الفقيه موريس ديف

امـا الكـاتـب بيش فعرفـه على انـه ))االمـداد ابألموال املالزمـة لتعبئـة املوارد احلقيقيـة  (19)( يقيـة القـائمـة(احلق
ـلذـلك ـفان من  (20)دفع وتطوير مشــــــــــــــروع خـاص وعـام(( القـائمـة وكـذـلك اـنه توفري املـبالغ النقـدـية الالزمـة لـ 

ســياســية فرص متكافئة للمشــاركة الالزم على النظام الســياســي احلديث ان حيرص على ان مينح االحزاب ال
وهذا ما جيعل  (21)لتمويل االحزاب الســــياســــية    يف العملية الســــياســــية وذلك من خالل تطوير نظام عادل

قش موضــــوع التمويل بشــــكل واضــــح ألمهيته يف عمل االحزاب ودميومتها قوانني االنتخاابت اليت تشــــرع تنا
عن االخرى حبســب نظامها  ســياســية يف كل دولةال يف احلياة الســياســية وختتلف مصــادر التمويل لألحزاب

السـياسـي واالجتماعي والثقايف فضـال عن التشـريعات االزمة للتمويل وعلى هذا االسـاس سـنرى كيف كان  
 .2003ث كيف اصبح بعد  2003ل عام متويل االحزاب قب

 2003متويل االحزاب يف التشريعات العراقية قبل عام  -اوال:
ات العراقية البد من مناقشــــة قانون اجلمعيات الصــــادرة عام ل االحزاب ابلتشــــريععند احلديث عن متوي

ابلتربعات واالشـرتاكات اليت منه والذي حدد التمويل  21والذي نقش موضـوع التمويل يف املادة  1922
لى  ربيه سـنواي وهذا املبلغ النقدي هو احلد االع 300ها مبا ال يزيد عن ئحتصـل عليها اجلمعيات من اعضـا

يف املال غري املنقول بعد  اهلبة والوصية    الشرتاك االعضاء اما اذا كانت اجلمعية ذات نفع عام فلها ان تقبل

 
  www.acc4arab.com/acc/showthread-phiدليل احملاسبة العربية على الرابط االلكرتوين  -19
 لعريب على املوقع ذاته.مفهوم التمويل وامهيته شبكة احملاسبني ا -20
 20ص  2007االحزاب السياسية من منظور عاملي مقارن ابملركز اللبناين للدراسات، -21
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ــروري لعمل اجلمعية  اذا وجدت ان املال احلكومة، موافقة ــندوق   ضـــــــ ــلم اىل صـــــــ ــه يباع املال ويســـــــ وبعكســـــــ
ي نص على عدم اعتبار والذ 1954( لســــــنه 19ث حدد بعد ذلك مرســــــوم اجلمعيات رقم ) (22)اجلمعية  

ــية من اجلمعيات ذات ا ــياسـ ــاء فقط  (23)لنفع العام االحزاب السـ وجعل متويل االحزاب من اشـــرتاك االعضـ
 .وهو مصدر التمويل الوحيد هلا

ــور قانون االحزاب العراقية رقم  ــنه   20اما بعد ان صـــــــــ ــادر التمويل حيث   1991لســـــــــ اختلفت مصـــــــــ
 -اوال: -لى ان ))تتكون مالية احلزب الســـــــــــــياســـــــــــــي من ( من القانون وقد نصـــــــــــــت ع13نظمت املادة )

ذا عوائد صـــــــحافته ومطبوعاته...(( وهب  -اثلثا: -عوائد اســـــــتثماراته.    -اثنيا: -االشـــــــرتاكات والتربعات. 
اخر لتمويل االحزاب الســياســية حيث وســع من مصــادر التمويل كما انه   اً يكون املشــرع العراقي اخذ اجتاه

يدفعها العضـــــو كحد اعلى وبذلك يكون قد جعل االشـــــرتاكات حبكم التربعات  مل حيدد االشـــــرتاكات اليت
ــدور قانون االح (24)كامها اليت حدد القانون اح  ــية وكان هذا القانون نفذاً حىت صــــ ــياســــ زاب واهليئات الســــ

اال ان الواقع يشـــري اىل ان العراق كان يشـــهد   2004لســـنة   97الصـــادر مبوجب امر ســـلطة االئتالف رقم  
اىل انه كان مدعوما بشـكل كبري   ا احلزب من اشـرتاكات اعضـائه اضـافةزب الواحد وكان متويل هذنظام احل

من موازنـة الـدولـة وميكن مالحظـة ذلـك من امكـانيـة احلزب واليـاتـه وتبنيـه للكثري من الفعـاليـات اليت حتتـاج 
 ه.ضخمة فضال عن امتيازات كبار اعضائاىل موازنت 
 2003بعد عام  اسية يف التشريعات العراقيةمتويل االحزاب السي -اثنيا:

اصــبح من الصــعب جدا ان نتصــور احلياة الســياســية  2003شــهده العراق بعد عام بعد التحول الذي 
ابلعراق من دون احزاب الن نظـام احلزب الواحـد ال ميكن ان يقـاس مع اـلدميقراطـية ـفالنظـام اـلذي ميكن ان  

ن فيه االختالف يف الرأي ليس فقط متقن وامنا منظما بواسطة يوصف ابنه دميقراطي هو النظام الذي يكو 
اذ ال ميكن تصـور نظام دميقراطي بدون احزاب   (25) سـات السـياسـية نفسـها وقوانني واضـحة وصـرحيةاملؤسـ 

لتنظيم االحزاب  2004لســـنه  97لذلك ســـارعت ســـلطة االئتالف اىل اصـــدار االمر املرقم  (26)ســـياســـيه  
التمويل او  م متويل االحزاب الســــياســــية حيث صــــدر خاليا من أي نص يشــــري اىلالســــياســــية اال انه مل ينظ

 /ب( والذي نص على ))ال جيوز ألي كيان ســـــــياســـــــي احلصـــــــول على4/3احكامه اال من نص القســـــــم )
(( ومن حتليل هذا متويل مباشــــــر او غري مباشــــــر من اية قوة مســــــلحة او مليشــــــيا او وحدة عســــــكرية متبقية

من اجلهات اخلارجية  التربعات واهلبات سـواءاملخالفة جند ان القانون يسـمح بقبول النص من ابب مفهوم 
كان مصـدر األجنبية او من االشـخاص الطبيعية او املعنوية العراقية من دون قيود او شـروط ابسـتثناء اذا ما  

 
 .1922لعراقية الصادر عام ( من قانون اجلمعيات ا25املادة ) -22
املنافع   على ان ))ال جيوز اعتبار اجلمعيات السياسية من1954لسنه  19( من مرسوم اجلمعيات رقم 14نصت املادة ) -23

 العامة وال جيوز هلا قبول التربعات او ال..... او الوصااي كما ال جيوز إن يوقف عليها املال((.
على ان ))ال جيوز للحزب السياسي ان يقبل من اي  1991لسنه  30العراقية رقم  ( من قانون االحزاب18نص املادة ) -24

خلارج اوال عينيه او نقديه اال مبوافقة جملس الوزراء ويعاقب املخالف ابلسجن حزب او اية مجعيه او منظمه او شخص او ايه مجعيه من ا
 املؤبد وتصادر هذه االموال يف مجيع االحوال. 

 277. ص1977دار املطبوعات اجلامعية مصر،  19فهمي، الدستور املصري فقها وقضاء، ط  د.مصطفى ابو زيد -25
 399ص - 2005سياسي، املكتب اجلامعي احلديث اإلسكندرية، ا.د.حممد نصر مهنا. يف النظام الدستوري وال -26
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 25:  العدد

ــيات او قوة مســــــلحة  ــتمر عمل االحزاب يف ظل هذا القانون حىت صــــــدور قا (27)  التمويل ميليشــــ نون واســــ
ن منه لألحكام املالية وقد حددت  ل الثامحيث خصــــــــص الفـصـــــــ  2015لســــــــنه 36االحزاب العراقية رقم 

واليت جاءت ابجتاه مغاير ملا الحظناه ســـــــــــابقا حيث جعل   (28)( منه مصـــــــــــادر متويل االحزاب 22املادة )
االجتاه يؤخذ عليه تندرج ضــــــــــمن املوازنة العامة للدولة وهذا   حزاب من خالل تقدمي اعانت ماليةمتويل اال

اد وان العراق يعاين يف الوقت احلاضـــــــــــر من نقص االيرادات احل يثقل كاهل املوازنة العامة وخاصـــــــــــة انه قد
اذا ما كان عدد االحزاب يتضــاعف بشــكل كبري يف العراق للحصــول   وضــعف يف البىن االقتصــادية خاصــة

( من القانون اىل ان تتوىل دائرة شـــــــؤون 44)على املكاســـــــب املالية اليت متنحها الدولة وقد اشـــــــارت املادة  
ابلتســـــــــــــــاوي على   %20بلغ الكلي لإلعـانـة املـاليـة على االحزاب وفقـا للنســـــــــــــــب األتيـة االحزاب توزيع امل

على االحزاب املمثلـة يف جملس النواب على وفق  %80االحزاب املســــــــــــــجلـة على وفق احكـام القـانون و 
ادة النتخـاابت النـيابـية وامللفـت للنظر ان الفقرة الـثالـثة من املـ عـدد املقـاعـد اليت حـاز عليهـا مرشــــــــــــــحوهـا يف ا

ــارت اىل ))يعمل أبحكام هذه املادة يف الدورة االنتخابية النيابية القادمة(( وعلى ما يبدو ان   هانفـســــــــ  اشـــــــ
واملتعارف  %80املشـــــــــرع العراقي اراد ان يعطي االعانت املالية لألحزاب بعد فوزها يف االنتخاابت وبواقع 

يف عمليات الدعاية االنتخابية ألعضـــائه   عليه ان كل حزب حيتاج اىل االعانت قبل االنتخاابت لتســـاعده
 لإلعانة الكلي املبلغ توزيع االحزاب دائرة املرشــــــــحني لالنتخاابت وكان من املمكن أن يكون النص )تتوىل

 ذلك الن .....(التالية النســـــب قوف النواب جملس يف  ســـــابق متثيل  هلا اليت  الســـــياســـــية االحزاب على  املالية
 متثيل للحزب يكون  أن  بعد اال االعانت تصـرف ال حيث لألحزاب العشـوائية االنقسـام  عملية  من سـيحد

وقد يكون ذلك اكثر انسـجاماً مع الوضـع السـياسـي ابلعراق، اضـافه اىل ذلك فان   سـابقة  انتخابية  دورة يف
منع على   نح الداخلية اليت حيصــــــل عليها اال انهعات وامله والترب ئالقانون قد نظم احكام اشــــــرتاكات اعضــــــا

لكن املشــرع عاد يف املادة (29)احلزب ان يســتلم التربعات املرســلة من أشــخاص او دول او تنظيمات اجنبية
اوال(واشــــــــــــرتط موافقة دائرة االحزاب لقبول اموال عينية أو نقدية من أي حزب أو مجعية أو منظمة -41)

يف النصــــني حيتاج اىل مراجعة ومن كل ما تقدم   اً جنبية ولرمبا جند أن هناك تناقضــــ أو شــــخص أو أية جهة ا
ــباب املهمة  جند ان االعانت اليت تقدمها الدولة من خالل موازنتها العامة لألحزاب قد تكون احد االســـــــــ

ن يف أيدولوجيتها للحصــــــــــــــول على اكرب قدر م  ام االحزاب اىل عدة احزاب متقاربةاليت تؤدي اىل انقـســـــــــــــ 
 مشاركتها يف االنتخاابت النيابية.االعانت املالية لتوسيع دائرة 
 السياسي املطلب الثاني: العامل

ـــية، واجلمـاعـات الكـيانت كـل  يف توجـد واليت الـثابـتة واالجتـاهـات احلقـائق من ـــياســــــــــــ   حقيقـة هـناك الســــــــــــ
 البـدائيـة اجملتمعـات من بـدءً  اجملتمعـات كـل  ففي العـابرة للعني حىت ظـاهرة جتعلهـا درجـة اىل جـدا واضــــــــــــــحـة

 
 174غامن عبد رهش الكرعاوي. مصدر سابق. ص  -27
 -اشرتاكات اعضائه اثنيا  -على متويل االحزاب ب اوال  2015لسنه    36اقية رقم  من قانون االحزاب العر   33نصت املادة    -28

االعانت املالية من املوازنة العامة للدولة مبوجب املعايري  -ه وفقا هلذا القانون. رابعاعوائد استثمار اموال -التربعات واملنح الداخلية اثلثا
 الواردة يف هذا القانون.

 ب السياسية اعانت ماليه مباشرة وغري مباشرة.وهبذا يكون قد منح االحزا
 .2015لسنه  36من قانون االحزاب رقم  37الفقرة اثنيا يف املادة  -29
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 طبقة البشــــــــر  من طبقتان   تظهر  وقوة تقدما اجملتمعات اكثر وحىت  احلضــــــــارة فجر  زوغب ابلكاد ادركت واليت
 حىت متسـاوي غري كان   وان  للحكام مؤثر سـياسـي نفوذ خلق تطلب احلقيقة  وهذه (30) كمحتُ  وطبقة حتكم
 بعضـهم مع  السـياسـيني بعالقة  واجيابيا  سـلبيا ثريتأ  السـياسـي  النظام جيعل الذي االمر ،انفسـهم احلكام  يبني

 تلعب كبرياً   دوراً  الســياســي لالســتقرار ان  القول ميكن لذلك اخلارجي حميطها مع الدولة  عالقات او البعض
 دسـتور من بدء  العراقية الدسـاتري ان  جند لذلك االسـتقرار هذا ترسـيخ   يف مهما اً دور  فيه  السـياسـية االحزاب

 سـواء  السـياسـية االحزاب  عمل احكام حددت 2005  لسـنه العراقي  الدسـتور  غايةلو  1925  لسـنه العراق
  االحزاب  جتربة  خالل  ومن  (31)  الدساتري  اليها  اشارت  اليت  املسميات  ومبختلف  مباشر  غري  او  اً مباشر   أكان 

 حســـب حاكم واحد حزب اىل تنحصـــر وقد ما مرحلة يف  ســـياســـيا وتتكاثر  مرة  تتســـع اهنا نالحظ العراقية
  االحزاب ان  جند العراق  يف السـابق السـياسـي  النظام سـقوط وبعد االن  اما املرحلة تلك يف السـياسـي  ظامالن

 مشاهبة احزاب  لتكوين  نفسها على  ابالنقسام االحزاب واخذت جدا  واضحة  بكثرة  تنمو  بدأت  السياسية
 يف دائما انه الا (32) املرحلة  ومتطلبات الســـــــــياســـــــــي الواقع مع لتنســـــــــجم االصـــــــــل احلزب قيادات ومن  هلا

 ولكن (33) مطلقـة دكتـاتوريـة اقـامـة اىل يهـدف الواحـد احلزب الن  احلزبيـة التعـدديـة جنـد اـلدميقراطيـة األنظمـة
 التعددية ويقوي الدميقراطي النظام خيدم ســياســية  ألســباب نفســها على االحزاب انقســام هل  هنا  التســاؤل

ــية ة من خالل معرفة أهم االوميكن ان نســــتخلص االجابأم يؤدي اىل عكس ذلك   احلزبية ــياســ ســــباب الســ
 -اليت تؤدي لالنقسام وهي:

الصراع على زعامة احلزب وشخصنة السلطة وهيمنة القيادة اليت تؤدي اىل دكتاتورية داخل احلزب   -1
احلزب واالنقســـام الواحد مما يؤثر ســـلباً على تشـــكيلة احلزب وابلتايل جتعل القيادات االخرى تفكر مبغادرة 

 عنه.
ــهاًل  -2 قــاعــدة تكوين احلزب حيــث أن التــأثري طردي يف ذلــك فكلمــا كــان أتســــــــــــــيس احلزب ســــــــــــ

يكون   كانت قواعد واجراءات تكوينه صـعبة ومعقدة  وسـريعاً.كان االنقسـام بنفس السـهولة والسـرعة وكلما
 .اذاهت لصعوبةاباالنقسام 

جلمهور، الـقدرة على الـتأثري اب اجلمـاهريـية كبرية وـلدـيهـقابلـية احلزب على الكســــــــــــــب احلزيب والتعبـئة  -3
ــامه أقل من االحزاب االخرى الن ذلك يكون  يكون متماســـــــك أكثر من غريه وابلتايل تكون فرص انقســـــ

 نتيجة تفاهم وتناغم القيادات احلزبية والنخب الفاعلة فيه.
 ملطلب الثالث: العامل االجتماعيا

االحزاب  ياســــية وشــــيوعها ومن هنا جند ان للتأثري على طبيعة االحزاب الســــ للمجتمع دور كبري وفعال  
ــالم ــالميةالعراقية اخذت االجتاه االســ لمانية وحســــب  واخرى ذات طبيعة ع  ي يف اغلبها او ذات طبيعة اســ

 
، القاهرة 5. دال. التحليل السياسي احلديث، ترمجة د. عالء ابو زيد، مراجعه ا.د. علي الدين اهلالل.طرت.انقال عن روب -30

 .73ص - 1997مركز االهرام للرتمجة والنشر 
 33ونص املادة  1963من دستور عام  31او نص املادة  1925من دستور العراق لسنه  12ميكن مراجعه نص املادة  -31

 .2005من دستور العراق لسنه  39واخريا نص املادة  1970من دستور عام  26ملادة نص او  1986من دستور 
 على سبيل املثال انقسام اجمللس االعلى االسالمي والتيار الصدري وحزب الدعوة العراقي. -32
 .139ص  -1994املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر،  -بريوت  -  2،ط1الوسيط يف القانون الدستوري ج  -زهري شكر    -33
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 25:  العدد

ــأ  ــاء   النســـــيج اجملتمعي ينشـــ احلزب فيه ولكون اجملتمع العراقي حديث العهد ابلدميقراطية ادى ذلك اىل انشـــ
بعد    ك اكثر من مائيت حزب وحركة ســـياســـيةاصـــبح هنا ية اىل درجةركات واالحزاب الســـياســـ ري من احلالكث

ــائد   ــاحة  (34)ان كان نظام احلزب الواحد هو الســـ ــافه اىل بروز العديد من القوى االجتماعية على الســـ اضـــ
كبري يف اجملتمع العراقي بعد   اليت كان هلا أتثري (35)الســياســية العراقية مثل العشــائر واملرجعيات الدينية العليا 

معية اليت ظهرت مثل البطالة والفســـــــــاد االداري واملايل الذي بلغ اعلى كما ان املشـــــــــاكل اجملت  2003عام 
مسـتوايته حىت اصـبح من اخطر املشـاكل اليت تواجه النظام السـياسـي يف العراق بعد ان تشـكل على اسـاس 

كل ســـــريع من اجل اســـــية اىل االنقســـــام والتكاثر بشـــــ احملاصـــــصـــــة كل تلك العوامل دفعت ابألحزاب الســـــي
 املكاســب يف ظل نظام ســياســي هش اســاســه التوافقات وليس األغلبية احلزبية كما هو احلصــول على اكرب

معروف يف االنظمة الدميقراطية النيابية الربملانية ومن اجلدير ابلذكر أن املؤســــســــات الســــياســــية ذاهتا هي يف 
وهذا التأثري يتجه اىل ســــــلوك الناخبني  (36)ســــــياســــــية  ثر يف البىن االجتماعية غري الالواقع بىن اجتماعية وتؤ 

من اجملتمع الذي تنشــــأ من خالله االحزاب وتؤثر فيهم أبيدولوجياهتا الســــياســــية وال ننســــى ان  كوهنم جزءً 
ــعى االحزاب اىل قراءة اجملتمع وا ــا لذلك تسـ لعوامل املؤثرة فيه اجملتمع يتأثر كثريا ابأليدولوجيات الدينية ايضـ

ــياســــي والبشــــكل جيد ل ــتقرار الســ ــل اىل االســ ذي يتوقف بدوره على ادىن حد من االتفاق على بعض تصــ
ويف حال عدم احلصــــول على ذلك احلد االدىن من االتفاق يربز االنشــــقاق   (37)املبادئ والقيم واملعتقدات 

ياســــــــــــي يعتمد على الســــــــــــلوك  والصــــــــــــراع بني القوى واالحزاب الســــــــــــياســــــــــــية مما يعين ان الســــــــــــلوك الـســـــــــــ 
ــياســـــية ابلعراق على أســـــاس عي،وهذا ما جعل قانون األحزاب االجتما النافذ يســـــمح بتشـــــكيل أحزاب ســـ

ــكيل  (38)االثنية )األقليات(  ــة من ذات القانون واليت منعت تشـ وهذا النص جاء خمالفاً لنص املادة اخلامسـ
قي أو القومي  كري أو التعصب الطائفي أو العر األحزاب السياسية على أساس العنصرية أو اإلرهاب أو التف

ن احلزب الذي ااملواطنة ومبا ال يتعارض مع أحكام الدســــــــــــتور لذلك ميكن القول   بل يكون على أســــــــــــاس
 يتأسس على أساس اثين سوف مييل أعضاؤه للتعصب ابجتاه القومية أو الطائفة أو العرق.

 لالنقسامات الحزبيةالمبحث الثالث: االثار القانونية 

فكانت االنتقالية من نظام ســياســي برملاين اعتمد يف   عدة  عراق ابنعطافاتالســياســية يف المرت احلياة  
ــاســـــــه على النظام الربملاين يف بريطانيا وكان يشـــــــهد مســـــــاحة من الدميقراطية والتعددية احلزبية اىل نظام  اســـــ

يع  من النظـام امللكي ورئيس مجهورـيه جيمع بيـده مجاحلزب الواحـد يف زمن اـلدكتـاتوريـة ونظـام مجهوري ـبدال
يف اتريخ االحزاب الســـياســـية حيث ظهرت التعددية احلزبية الســـلطات اىل ان وصـــل العراق اىل اهم مرحله 

أحزاب أو أكثر من ذـلك كمـا يف دول  ةوالتعـدديـة احلزبيـة تعين وجود ثالثـ  2003أبوج عظمتهـا بعـد عـام 
ن دون مشـــــــاركة االحزاب ســـــــتطيع حزب من هذه االحزاب تويل الســـــــلطة لوحده مأوراب الغربية وغالبا ال ي

ــنبحث   ــامات احلزبية قبل العملية االخرى معه ولذلك ســ يف هذا املبحث االاثر القانونية املرتبة على االنقســ
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ــليط الضـــــــــوء على بعض  االنتخابية ابلعراق و بعدها يف حني ســـــــــنخصـــــــــص جانب من هذا املبحث لتســـــــ
 ة.االن كنموذج للدراسمنذ أتسيسها واىل  ية اليت انقسمت ملرات عديدةالسياساالحزاب 

 اآلثار القانونية النقسامات األحزاب العراقية قبل االنتخابات. -املطلب األول:
الســلطة واليتها يف   ملية الســياســية اليت تتغري مبمارســةارتبطت نشــأت االحزاب الســياســية يف العراق ابلع

حيث عرف  (39)رن التاســــع عشــــر مع ســــياســــيا وقد بدأت هذه العملية منذ بداية القاجملتمع أي ادارة اجملت
ولو انه جاء خاليا يف  (40) 1925العراق الدميقراطية الربملانية والتعددية احلزبية مبوجب القانون االســـــاســـــي  

ية يف واقع االحزاب السـياسـ   جلهات وال نريد ان نسـهب يف مناقشـةذكر االحزاب السـياسـية واكتفى بذكر ا
هذه  وهو موضـــــــوع الدراســـــــة ومبا ان  2003شـــــــأت بعد عام تلك الفرتة بل نقتصـــــــر على االحزاب اليت ن

واهم هذه العوامل االنتخاابت اليت تســـــــــــعى االحزاب من خالهلا   االحزاب نشـــــــــــأت بســـــــــــبب عوامل عدة
ــياســـي اما منفردا او عرب االئتال ــاســـي ألي حزب سـ ــلطة والذي يعد اهلدف االسـ فات مع للوصـــول اىل السـ

راق تلجأ اىل االنقســامات واالنشــقاقات زاب الســياســية يف العيف حني جند ان االح  (41)االحزاب االخرى 
على ذلك حيث   2015لســــنه  36على نفســــها اىل عدة احزاب وقد ســــاعد قانون االحزاب العراقي رقم 

ل اخلامســـــة ( اىل ))يشـــــرتط يف من يؤســـــس حزب او تنظيم ســـــياســـــي ان يكون قد اكم9اشـــــارت املادة )
رين وكامل األهلية (وهذه املادة اجازت لكل من أكمل اخلامسة والعشوالعشرين من العمر ومتمتعا ابألهلية

ســـنه  30يف حني ان قوانني االنتخاابت العراقية النافذة حددت عمر   اً ســـياســـي  اً او تنظيم ان يؤســـس حزابً 
ــيح للربملان وهنا جند تناقـضــــــ  يف املادتني من حيث عمر مؤســـــــس احلزب وعمر املرشـــــــح   اً كحد ادىن للرتشـــــ

ن االحزاب السـياسـية وهذا  الربملانية كما ان ذلك سـيسـاهم و بشـكل كبري يف أتسـيس العديد ملالنتخاابت  
جدا بشــــكل ملفت للنظر فضــــال عن التشــــريعات العراقية اليت   اً واصــــبح عدد االحزاب كبري ما حصــــل فعال 

 قانون ادارة  الحزاب العراقية منهانظمت العملية الســــياســــية ابلعراق واليت ســــاعدت كثريا على تزايد اعداد ا
ون وقان 2004لســــــــــــنه  97وقانون االحزاب والكيانت الســــــــــــياســــــــــــية رقم  2004الدولة العراقية لســــــــــــنه 

ــنه  96االنتخاابت رقم   ــياً مؤهال للتنافس  2004لســـ ــياســـ والذي اعطى احلق لكل فرد ابن يُكون كيانً ســـ
ــار قانون االحزاب احلايل اال  نخب مؤهل وبذات االجتاه 500ابلعملية االنتخابية اذا مت أتييده بتوقيع  ســــ

ــيس مرفقاً بقائمة ابألمساء بعدد ال يقل ــو من خمتلف   أنه اشــــــــــــرتط ان يكون طلب التأســــــــــ عن الفي عضــــــــــ
مة أعضـــــــــاء ومل حيدد القانون نســـــــــبة متثيل املرأة يف قائ  (42)احملافظات على ان يتم مراعاة التمثيل النســـــــــوي 

ا املســتمرة على نفســها قبل رها من خالل انقســاماهتأتســيس االحزاب وتكاث  احلزب وكل ذلك ســهل عملية
تكررة لألحزاب ذاهتا املوجودة ابلســــــاحة العراقية تؤثر الدخول اىل العملية االنتخابية وهذه االنقســــــامات امل

ضعيفاً منقسماً على نفسه يف اغلب املواقف   سلباً على العملية السياسية يف العراق حيث ينتج عنها برملانً 
 

ص  - 2001ايض الريس للطباعة والنشر، ر  - 1لسرية والعلنية، طهادي حسن عليوي،االحزاب السياسية يف العراق ا -39
17. 

أتليف اجلمعيات واالنضمام اليها  -على ان للعراقيني حريه  1925( يف القانون االساسي العراقي لسنه 12نصت املادة ) -40
 ضمن حدود القانون. 

 .316ص  - 2013مال مطبعة ك -الدكتور داود مراد حسني.االنظمة السياسية.اقليم كردستان  -41
 .2015 لسنه 36 رقم  العراق يف السياسية االحزاب قانون أ( من-اوال -11ملادة )ا -42



  

316 

 25:  العدد

ــية ا  ــياســــ ــروع قاالســــ نون املوازنة العراقية اليت تتعرض هناية ليت حتتاج اىل قرارات حامسة ومثال ذلك اقرار مشــــ
نة مالية اىل التجاذابت الســياســية بني الكتل الربملانية للحصــول على مكاســب حزبية على حســاب كل ســ 

ــريع قانون املوازنة وتعطيل احلكومة عن اداء ــلحة العامة مما يؤدي اىل أتخري تشـــــــ اعماهلا وابلنهاية يتم  املصـــــــ
ــنـة لـذلـك نرى ان  االحزاب اليت تفوز  اقرارهـا على اســـــــــــــــاس التوافقـات احلزبيـة وهـذا املثـال يتكرر كـل ســــــــــــ

رف عكس ما كانت تقوم ابالنتخاابت تسـعى للبحث عن شـركاء لتشـكيل ائتالفات فيما بينهم وهذا التصـ 
ـــنه  36عراقي رقم ـقانون االنتخـاابت ال ـبه قـبل مرحـلة االنتخـاابت وعـند مراجـعة جنـد اـنه هـناك   2015لســــــــــــ

فيما  (43)بشــــــكل حتالف ســــــياســــــي  بعض النصــــــوص اليت اشــــــارت اىل حرية االحزاب للتحالف فيما بينها  
( على )للحزب السـياسـي االندماج مع أي حزب سـياسـي اخر لتشـكيل حزب سـياسـي 30نصـت املادة )

ــجما مع نص املادة جديد ويتم اتباع اجراءات التســـجيل وفقا ألحكام هذا القانون  ( وهذا النص جاء منسـ
ــتور العراق - 39 ــنه اوال من الدســــ ــيس اجلمعيات واالحزاب   ةواليت نصــــــت على ))حري 2005ي لســــ أتســــ

وينظم ذلك بقانون(( وبعد اسـتعراض النصـوص الدسـتورية والقانونية مل  لسـياسـية او االنضـمام اليها مكفولةا
 يس واالندماج.اقتصرت النصوص على التأسيعاجل انقسام االحزاب و  اً جند ان هناك نص
 -الخاتمة:

 -جات والتوصيات وكما مبني ادنه:بعد أن اكملنا خطة البحث ظهرت جمموعة من االستنتا
 االستنتاجات -أوال 

ــية يف العراق بعد علم  -1 ــياســ ــيس احزاب وتيارات ســ ــيات وليســــت  2003أتســ تعتمد على شــــخصــ
 برامج سياسية.

ــا -2 ــار ظاهرة انقســــــ ــية يفانتشــــــ ــياســــــ  2003العراق بشــــــــكل ملفت للنظر بعد عام  م االحزاب الســــــ
االنقســــــــامات اليت حدثت حيث تتجاوز مراحل االنقســــــــام املعروفة لتصــــــــل اىل  وبشــــــــكل مفاجئ ألغلب 

 االعالن عن تشكيل حزب مباشرة.
أتثري االنقســــــامات احلزبية بشــــــكل واضــــــح على الواقع الســــــياســــــي العراقي من خالل التجاذابت  -3

 لنية لقيادة االحزاب املنقسمة مع بعضها البعض.الع
ــنة   36العراقية رقم ان قانون االحزاب  -4 حيتاج اىل بعض التعديالت لينســــجم مع الواقع   2015لســ

 السياسي يف العراق وكما مشار اليه ابلتوصيات.
اابت غياب الوعي الســياســي ألغلبية الشــعب الســياســي العراقي حيث جند يف كل مرة قبل االنتخ -5

يدولوجياهتا أب ألحزاب جديدةتخاابت حتت مســــــميات  تلجأ االحزاب اىل االنقســــــام شــــــكليا ودخول االن
 .هانفس السياسية وقيادهتا البارزة

 التوصيات -ثانيا 
العمل مع دائرة االحزاب ابملفوضــــية على نشــــر الوعي الســــياســــي وثقافة االنتماء لألحزاب ليكون  -1

 
 .2015لسنه  36اوال من قانون االحزاب السياسية يف العراق رقم  - 29املادة  -43
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ربنمج ره ابالنتمـاء للحزب اـلذي يراه منســــــــــــــجمـاً مع تطلعـاـته من خالل اختـيار الالفرد ـقادراً على اختـاذ قرا
 السياسي للحزب وليس زعامة احلزب.

ليكون عمر مؤســــــــس 2015لســــــــنة  36اثنيا( من قانون االحزاب العراقية رقم  -9تعديل املادة ) -2
 ية.سنة ليتساوى مع عمر املرشح لالنتخاابت النياب 25سنة بداًل من  30احلزب 
ــادة ) -3 ــادة-11حـــذف الفرع )ب(من املـ ــارض مع نص املـ ــا تتعـ ــا( أذ ال جيوز -5) اوال( كوهنـ اثنيـ

أتسـيس حزب على اسـاس العنصـرية أو االرهاب أو التعصـب الطائفي او العرقي او القومي وابلتايل احلزب 
 السياسي ال يشكل على اساس االقلية االثنية.

خـالفـة للشــــــــــــــروط الواردة ابملـادة اعاله من حـل االحزاب امل اوال( ليكون  -32تعـدـيل نص امـلادة ) -4
االحزاب كوهنا اجلهة املعنية إبجازة التأسيس وابلتايل ال حيتاج احلل اىل قرار حمكمة املوضوع  صالحية دائرة

 ومن املمكن جلوء احلزب اىل القضاء يف حالة حله ال سباب تعسفية.
عـية او  قبول اموال عينـية او نـقدـية من اي حزب او مجاوال( لتكون )عـدم -41تـعدـيل نص امـلادة ) -5

اثنيا( الن ترك االمر للســـــلطة - 37ية جهة اجنبية( حىت تنســـــجم مع نص املادة )منظمة او شـــــخص او ا
 التقديرية لدائرة االحزاب ابلقبول غري كافية.

ة املـــاليـــة على  ( لتكون )تتوىل دائرة االحزاب توزيع املبلغ الكلي لإلعـــانـــ 44تعـــديـــل نص املـــادة ) -6
ــابق يف جملس النواب ــية اليت هلا متثيل ســ ــياســ ــيحد من  االحزاب الســ وفق النســــب التالية.....(الن ذلك ســ

عملية االنقســــــام العشــــــوائية لألحزاب حيث ال تصــــــرف االعانت اال بعد أن يكون للحزب متثيل يف دورة 
 انتخابية سابقة.
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  النفط على السياسة النقدية في العراقاثر تقلبات اسعار 

The effect of fluctuations oil prices on monetary policy 

in Iraq 
 (1)علي إسماعيل عبد المجيد م.م 

Assist. Lect. Ali Ismael Abd Al-Majeed                                                                                          

 المستخلص

ــياســــــة النقدية يف العراق للمدة ) (  2015-2004يهدف البحث التعرف على الدور الذي لعبته الســــ
(  56 متثل بصدور قانون )يف ظل التقلبات املستمرة ألسعار النفط، اذ شهدت السياسة النقدية حتواًل كبرياً 

كزي االسـتقاللية التامة يف رسـم سـياسـته النقدية لكن يف ظل نظام مايل والذي منح البنك املر 2004ة  لسـن
ــعوبة انتقال ااثر هذه الســــــياســــــة اىل القطاع احلقيقي، لذ كانت االداة الرئيســــــة   ايفتقر للتطور، وابلتايل صــــ

 للسلطة النقدية هي اداة سعر الصرف.
قطاع النفطي دور الذي لعبه الوال 2003يف العراق بعد عام  تناول البحث الســــــــياســــــــة النفطيةايضــــــــاً 

ه القطاع القائد واملســـــــــــــؤول عن متويل املوازنة العامة للبلد وتكوين الناتج احمللي االمجايل والصـــــــــــــادرات عدب
 الكلية وما هي املعوقات اليت تواجه هذا القطاع يف جانيب االنتاج والتصدير.

قتصــــــــادية ومنها عرض النقد الذي النفط على بعض املتغريات اال  ك مت تناول اثر تقلبات اســــــــعاركذل
ــبح رهينة االيرادات النفطية واالحتياطيات  ــعر الصــــرف وكيف اصــ ــعار النفط وســ يرتبط بعالقة دالية مع اســ

 االجنبية من العملة واليت ترتبط بعالقة طردية مع اسعار النفط.
Abstract  
The research aims to determine the role played by the monetary policy in 

Iraq to the period (2004- 2015) in the light of the continuous fluctuation of oil 

 
 .جامعة كربالء/ كلية االدارة واالقتصاد/ قسم االقتصاد - 1



  

 النقدية يف العراق اثر تقلبات اسعار النفط على السياسة  

321 

prices. such as monetary policy is a major transformation represented by 
the issuance of law (56) of the year 2004 at which was grant the central bank 
of full independence in drawing its monetary policy, but under a financial 
system of lacks for development, and therefore the difficulty of moving the 
effects of monetary policy to the real sector, if the main instrument of 
monetary authority is the exchange rate instrument. 

Also dealt with oil policy research in Iraq after 2003 and the role played 
by the oil sector as the leader sector and responsible for financing the public 
budget and the composition of gross domestic product and total exports and 
what are the obstacles facing this sector in both sides of production and 
export. 

Well done address the impact of fluctuations oil prices on some economic 
variables including the money supply that was linked to the relationship with 
the prices of oil and the exchange rate and how to become hostage oil 
revenues and foreign reserves of the currency which is linked directly to the 
price of oil. 

 المقدمة

ــادية الكلية حيث  ــة االقتصــــ ــياســــ ــة النقدية تعد جزاً مهماً من الســــ ــياســــ تودي دوراً مهماً يف حتقيق الســــ
ادية يتم معاجلتها معاجلات نقدية، ان تدخل الدولة قتصادي اذ ان الكثري من املشاكل االقتصاالستقرار اال

يف النشــــاط االقتصــــادي عرب الســــياســــة النقدية يهدف اىل تنظيم عرض النقد واحملافظة على اســــتقرار ســــعر 
ضــخمية وتشــجيع ســتوى العام لألســعار واحلد من الضــغوط التصــرف العملة احمللية ومن ث الســيطرة على امل

 طالة.االستثمار وخفض معدالت الب
ويف ظــل اقتصـــــــــــــــاد ريعي مثــل االقتصـــــــــــــــاد العراقي يهيمن فيــه القطــاع النفطي على اجلزء االعظم من 

ــادرات الكلية وكذلك يعتمد متويل املوازنة العامة فيه على االيرادات املتأتية من قطاع النفط ــافة  الصـــ ابإلضـــ
ــبة مســــامهة هذا ا ويف ظل هذه االختالالت اهليكلية  ،لقطاع يف تكوين الناتج احمللي االمجايلاىل ارتفاع نســ

ــطلع بدور اكثر فعالية من خالل التحكم بعرض النقد والرقابة على  ــة النقدية ينبغي ان تضــــــ ــياســــــ فان الســــــ
ــاً الرـقاـبة على عملـيات بيع اـلدوالر عرب الـناـفذة ا ــيق مع  الصــــــــــــــرف وايضــــــــــــ ليومـية، وكـذـلك الـبد من التنســــــــــــ

 التقلبات اليت حتصل يف اسعار النفط. ةاجهسات االخرى وخصوصاً السياسة املالية ملو السيا
 أهمية البحث 

تكمن امهية البحث يف توضــيح دور الســياســة النقدية يف العراق وما هي اهم املشــاكل اليت تواجهها يف 
ــياســـة النفطية يف العراق بعد عام ؟ظل تقلبات اســـعار النفط ــاً تناول البحث السـ وما هي اهم  2003 ايضـ

 ؟املشاكل اليت تعاين منها
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 مشكلة البحث  

ابملتغريات االقتصـــــادية واليت  تتأثر  فهي ايضـــــاً  لنقدية تؤثر يف النشـــــاط االقتصـــــاديكما ان الســـــياســـــة ا
صــــــــــــــادي من دون معـاجلـة االختالالت  تضــــــــــــــعف من دورهـا، اذ ال ميكن لوحـدهـا ان تؤثر يف املـيدان االقت

سـاندة للسـياسـة النقدية،  ها االقتصـاد العراقي وتفعيل دور السـياسـات االخرى لتكون اهليكلية اليت يعاين من
اىل اي مدى جنحت الســـلطة النقدية يف العراق يف الســـيطرة على بعض املتغريات   ،ري تســـاؤلثاالمر الذي ي

 ؟تصادية يف ظل تقلبات اسعار النفطاالق
 فرضية البحث 

النقدية يف العراق مل تتمكن من ممارســة دورها يف حتقيق   ياســةالســ   نَّ أَ ينطلق البحث من فرضــية مفادها 
جعلت من اســتقرار ســعر صــرف الدينار العراقي اهلدف االول للمحافظة على    كوهنااالســتقرار االقتصــادي  

قدر كبري من  المر الذي ادى اىل اسـتنزافاسـتقرار املسـتوى العام لألسـعار واحلد من الضـغوط التضـخمية ا
 لة الصعبة.جنبية من العماالحتياطيات اال

 هدف البحث 

  2003يهدف البحث اىل توضــــيح اهم التحوالت اليت شــــهدهتا الســــياســــة النقدية يف العراق بعد عام 
 التأثري ت الســــــــلطة النقدية يف اســــــــتخدام هذه االدوات يفحوحدود ادواهتا التقليدية واملســــــــتحدثة وهل جن

 ؟تقلبات اسعار النفطعلى بعض املتغريات االقتصادية السيما يف ظل 
 منهجية البحث 

ــة النقدية يف ظل  ــياســـــــــ ــتقرائي للتعرف على الدور الذي تلعبه الســـــــــ لقد مت االعتماد على املنهج االســـــــــ
حث ابملنهجية تقلبات اســـــــــعار النفط ومتت االســـــــــتعانة يف حتليل البيانت واملعلومات املتعلقة مبشـــــــــكلة الب

 التحليلية والوصفية.
 هيكلية البحث 

ل اىل هدف البحث والتحقق من مدى صــــــــحة فرضــــــــيته، اشــــــــتمل البحث على ثالثة الوصــــــــو لغرض 
مباحث، تضــمن املبحث االول االطار املفاهيمي للســياســة النقدية واســعار النفط، يف حني تناول املبحث 

ــة ا ــياســـ ــة النقدية والنفطية يف العراق، اما املبحث الثالث فقد تناول دور الســـ ــياســـ ة يف لنقديالثاين واقع الســـ
ظل تقلبات اســـــــعار النفط، واختتم البحث مبجموعة من االســـــــتنتاجات واســـــــتناداً اليها مت تقدمي عدد من 

لب اسـعار النفط قالتوصـيات اليت ميكن االسـتفادة منها إلعطاء دور اكرب للسـياسـة النقدية خاصـة يف ظل ت
 العاملية.
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 لنفطعار السياسية النقدية واساالطار المفاهيمي لالمبحث االول: 

 اواًل: مفهوم السياسة النقدية 
 يف كمللتح املركزي البنك الســــــياســــــة النقدية أبهنا جمموعة االجراءات اليت يتخذها ميكن حتديد مفهوم

أتثريات يف كمية النقود  املصــــــــريف، وتتم من خالل احداث  االئتمان  وحجم الفائدة ومعدالت النقود عرض
 االقتصادية.م مع ظروف البلد ءمبا يتال

وهناك معنيان، للســــياســــة النقدية، ضــــيق، وواســــع، فاملعىن الضــــيق تعين ))االجراءات اليت تســــتخدمها 
الســــلطات النقدية ملراقبة عرض النقد بقصــــد حتقيق اهدافاً اقتصــــادية معينة((. اما املعىن الواســــع للســــياســــة 

قد املتيســــــــر يف اقبة حجم النر مؤثر يف مر النقدية فيشــــــــمل مجيع التنظيمات النقدية والصــــــــريفة ملا هلا من دو 
ــد التأثري يف حجم  ــمل مجيع االجراءات اليت يتخذها البنك املركزي بقصـ ــادي وهبذا املعىن تشـ النظام االقتصـ

اىل ارتفاع  توســــــــــــــائل الدفع واليت يهدف من خالهلا حتقيق زايدة يف النشــــــــــــــاط االقتصــــــــــــــادي حىت لو اد
اىل زايدة  نفســه انه ســيؤدي يف الوقتاالســعار اال ي اىل زايدة  معدالت التضــخم مبعدل مقبول والذي يؤد

ــتثماري،وحتقيق مســــتوى اعلى للتشــــغيل. وهذا ال يتحقق اال اذ قام  يف القوة الشــــرائية، وزايدة الطلب االســ
 .(2) البنك املركزي بزايدة حجم وسائل الدفع وخفض سعر الفائدة وتشجيع االئتمان 

ن مكونت الســياســة االقتصــادية للبلد وكان  ا واســاســياً مية جزءاً مهموهلذا فقد عدت الســياســية النقد
ــة النقدية  ــياسـ ــادية عرب املراحل املتعاقبة اثرها الواضـــح يف تطور مفهوم السـ لتطور االفكار والنظرايت االقتصـ

(3). 
 ثانيًا: اهداف السياسة النقدية 

كل دولة إىل تاليف حتقيق اسـتقرار األسـعار: وهو من أهم أهداف السـياسـة النقدية، حيث تسـعى   -1
من خالل جتنب التغريات املؤثرة على قيمة العملة   التضـــخم، واحتواء حتركات األســـعار إىل أدىن مســـتو هلا،

ن ث حتقيق االســـــــــتقرار الوطنية داخلياً وخارجياً واليت تنشـــــــــأ عن التغريات يف املســـــــــتوى العام لألســـــــــعار وم
 .(4) النقدي واالقتصادي

ويتم ذلك يف اطار اتباع   ات وحتســـــــــــــني قيمة العملة:توازن يف ميزان املدفوعاملســـــــــــــامهة يف حتقيق ال -2
ســياســة حترير وتعومي ســعر الصــرف، يف ظل الســيطرة على التضــخم وحتقيق االســتقرار الســعري الذي حيافظ 

ر، وعموماً  ميكن ان تســــــــاهم الســــــــياســــــــة النقدية يف اصــــــــالح وختفيض بدوره على قيمة العملة من التدهو 
يؤدي هذا بدوره اىل قيام ميزان املدفوعات عن طريق قيام البنوك املركزية برفع سعر اعادة اخلصم فالعجز يف  

البنوك التجارية برفع اســـــــــــــعر الفائدة على القروض، ويودي رفع اســـــــــــــعار الفائدة اىل تقليل حجم االئتمان 
ســــــعار داخل الدولة، ب احمللي على الســــــلع واخلدمات مما خيفض من حدة ارتفاع املســــــتوى العام لألوالطل

تشجيع صادرات الدولة واىل تقليل إقبال املواطنني   ويؤدي خفض مستوايت االسعار الداخلية )احمللية( اىل
على   األجانباىل إقبال  على شــراء الســلع االجنبية، ومن نحية اخرى يؤدي ارتفاع اســعار الفائدة داخلياً 

 
  200، ص 2007امعية اجلديدة، مصر، ت النقود واملال،دار اجلزينب حسني عوض هللا، اقتصاداي -2
 .218، ص1971يوسف عبد الوهاب نعمة هللا، النقود يف النشاط االقتصادي، شركة مطابع اجلزيرة،  -3
 .297، ص 1988نظم حممد نوري الشمري، النقود واملصارف، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة املوصل،  -4
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تقليل خول مزيد من رؤوس االموال إىل الدولة مما يســـاعد على ايداع أمواهلم ابلبنوك والوطنية وابلتايل اىل د 
العجز يف ميزان امـلدفوعـات. وهكـذا جنـد أن تقلـيل كمـية النقود )االئتمـانـية داخـل االقتصــــــــــــــاد القومي ورفع 

 .(5)العجز يف ميزان املدفوعات اسعار الفائدة يلعب دوراً كبرياً يف خفض
مة السـياسـة النقدية حدود الرقابة واالشـراف على ى مهتتعد حتقيق مسـتوى عال من االسـتخدام: -3

بني االقتصــــــــــاديني على ان  اً العملة يف التداول واســــــــــتخدام االئتمان املصــــــــــريف وتنظيمه، اذ ان هناك امجاع
يكون ضـمان مسـتوى مرتفع من التشـغيل من بني االهداف اليت تسـعى اليها السـياسـة النقدية. ويراد بذلك  

ــلطات ا ــتوى ممكن من التوظيف هو ان حترص الســ ــادي عند اعلى مســ ــاط االقتصــ لنقدية على تثبيت النشــ
ءات الكفيلة بتجنيب االقتصـاد من البطالة وما للموارد البشـرية، وعلى السـلطات النقدية اختاذ مجيع االجرا

ــيــة يف االنتــاج والــدخــل واضــــــــــــــطراابت يف العالقــات االجتمــاعيــة ومن هــذه  يرافقهــا من عوامــل انكمــاشــــــــــــ
 .(6) ت رفع الطلب الكلي اىل املستوى الالزم لتشغيل املوارد االنتاجية غري املستغلةاالجراءا

ــة ا:  تشـــجيع النمو االقتصـــادي -4 ــياسـ ــناعية متقدمة أم دولة تســـعى السـ ــواء كانت لدولة صـ لنقدية سـ
ــفه واحداً من أهم  ــتثمار بوصـــــــ ــادي وذلك من خالل أتثريها على االســـــــ ــجيع النمو االقتصـــــــ نمية إىل تشـــــــ

فالتغريات اليت حتدثها الســـياســـة النقدية يف االحتياطيات النقدية لدى املصـــارف التجارية وابلتايل  ،اتهحمدد
 .(7)رة تغريات مقابلة يف سعر الفائدة واليت حيددها حجم االستثمار اخلاصيف عرض النقد تنعكس يف صو 

ــتمرة يف كمـية النقـد ا ملـتداول مع تزاـيد اإلنـتاج ومبـا إن النمو االقتصــــــــــــــادي يف البـلد يتطـلب زايدة مســــــــــــ
ــادي والدخل فأن تقليص كمية النقود عن طريق بيع ا ــلبية يف النمو االقتصـ ــندات قد تؤدي إىل نتائج سـ لسـ

 ضل يف هذه احلالة زايدة كمية النقود بنسب منخفضة ومبا يوازي معدالت النمو االقتصادي.ويف
 ثالثًا: أدوات السياسة النقدية 

ك املركزي يف التأثري على عرض النقد او للتأثري على قدية اليت يسـتخدمها البنتتنوع ادوات السـياسـة الن
ــة نقدية وائتمانية مع ــياسـ ــاع االئتمان يف اطار سـ ينة بغرض حتقيق اهداف معينة، وهذه االدوات تكون اوضـ

 على نوعني:
لتحكم األدوات العــامــة)االدوات الكميــة(: من خالل هــذه االدوات يتمكن البنــك املركزي من ا -1

ــر واحملـدد حلجم االئتمـان الـذي ميكن للبنوك التجـاريـة أن متنحـه، ومن ا لتـأثري على حجم االئتمـان املبـاشــــــــــــ
ــرة بتغري نســــــبة االحتياطي ال(8) املوجه لقطاع معني أو اكثر ــعر . وتتمثل االدوات املباشــــ نقدي القانوين، ســــ

ــو  ــم وعمليات الســـــ ــعر اخلصـــــ ــم، عمليات الســـــــوق املفتوحة، ويؤثر ســـــ ق املفتوحة على احلجم الكلي اخلصـــــ
ــتخدمها البنك  ــريف، أذ يســــــــ املركزي للتأثري على القاعدة النقدية أما التغري يف لالئتمان املتاح للجهاز املصــــــــ

 
 .275، ص 2009النقود والبنوك، الدار اجلامعية، االسكندرية، عبد املطلب عبد احلميد، اقتصادايت  -5
 .586، ص 1990عوض فاضل امساعيل الدليمي، النقود والبنوك، مطبعة دار احلكمة، املوصل، -6
 .587املصدر نفسه، ص  -7
 .205زينب حسني عوض هللا، مصدر سابق،ص  -8
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لودائع املصــــرفية والنقود واالئتمان املصــــريف، ولكنه االحتياطي القانوين فيؤثر على هيكل واملســــتوى املتوقع ل
 .ل االحتياطات كما هي ظ، وت(9)النقدية  ال يؤثر على القاعدة

كافة، اىل جوار ادوات الرقابة العامة)الكمية(   الدول)االدوات النوعية(: تستخدم البنوك املركزية يف    -2
صــريف وتســتهدف االســاليب النوعية للســياســة النقدية اســاليب نوعية او كيفية يف مراقبة وتنظيم االئتمان امل

ت االقتصــادية اليت متثل امهية اســرتاتيجية والتأثري على حجم القروض توجيه االئتمان صــوب بعض القطاعا
قطاعات خاصـــــة يف االقتصـــــاد وكلفة احلصـــــول عليها وامد اســـــتحقاقها، وهبذا املعىن تتضـــــمن املمنوحة اىل 

ــة   ــياسـ النقدية جمموع االجراءات اليت تتخذها الســـلطات النقدية بقصـــد تشـــجيع انواع االدوات النوعية للسـ
 غوب فيهااالنفاق او االســـــــــــــتثمارات املنتجة وتوجيه تدفق االئتمان اليها واحداث التوســـــــــــــع املر   معينة من

(10). 
 :(11) ومن اهم االدوات النوعية هي

فرتة زمنية وينتهي العمل هبا بعد ســـياســـة الســـقوف االئتمانية بغرض الســـيطرة على التضـــخم خالل   -أ
 حتقيق الغرض منها.

 ع القرض حتديد اسعار فائدة حسب نو  -ب
ـــناعـة على   -ج حتـدـيد حصــــــــــــــص معيـنة لكـل نوع من انواع القروض، مـثل زايدة القروض املوجـه للصــــــــــــ

 حساب القروض املوجهة لتمويل بيع السلع ابلتقسيط مثالُ.
 .يم االئتمان املمنوح لغرض البناءتنظ -د
ــتخـدم البنـك املركزي نفوذه يف اقنـ  -ه اع البنوك التجـاريـة التـأثري او االقنـاع االديب والـذي مبوجبـه يســــــــــــ

ــية او توســــعية حســــب وبقية املؤســــســــات املالية الوســــيطة بضــــرورة التعاون لتنفيذ ســــ  ــة ائتمانية انكماشــ ياســ
 الظروف االقتصادية.

 : مفهوم سعر النفط رابعاً 
يعّد النفط سـلعة سـرتاتيجية ومادة حيوية أسـاسـية للصـناعة والتجارة على حد سـواء، فقد ارتبط التاريخ 

احلديث هبذا املورد، الذي يطلق عليه ألمهيته مصــــــــطلح »الذهب األســــــــود«، والذي كان له   االقتصــــــــادي
ة ندرة وحمدودة  عامل االقتصــــــاد العاملي، فليس مصــــــادفة أن جتد ســــــلعة أســــــاســــــياألثر األكرب يف تشــــــكيل م

 ت قائمة ولتحدث حركةايتتحكم يف اقتصــادات أبكملها، فقد تكفي صــدمة نفطية واحدة لتشــّل اقتصــاد
 .(12) فاعلة فيها

 
 ،1987هللا، عبد الفتاح عبد الرمحن، دار املريخ للنشر، الرايض، د والبنوك واالقتصاد، ترمجة: طه عبدابري سيجل، النقو  -9

 .249ص
  597 - 589للمزيد حول ادوات السياسة النقدية الكمية انظر: عوض فاضل امساعيل، مصدر سابق، ص  

 .612عوض فاضل امساعيل، مصدر سابق، ص  -10
 284مصدر سابق، ص عبد املطلب عبد احلميد،  -11
-2000سة تقلبات أسعار النفط وأثرها يف التنمية االقتصادية: قراءة نظرية حتليلية يف حالة اجلزائر للفرتة ) عٌلة مراد، درا -12
 .92، ص 2017(، 13(، العدد ) 4(، جملة رؤى اسرتاتيجية، مركز االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، اجمللد )2014
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ويعرف ســــــــــعر النفط ))على انه القيمة النقدية او الصــــــــــورة النقدية لربميل النفط اخلام املقاس ابلدوالر  
حدة النقدية االمريكية((. و ان هذا السـعر خيضـع لتقلبات ( لرت معربا عنه ابلو 159االمريكي املكون من )

ــتقرار، مما انعكس ذلك مســـــتمرة، بســـــبب طبيعة ســـــوق النفط الدولية اليت تتســـــم اب لديناميكية وعدم االســـ
رة حىت اصـــبحت ظاهرة التقلبات على اســـعار النفط وجعلها اســـعار غري مســـتقرة وختضـــع للتقلبات املســـتم

سـتوى العاملي منذ اوائل عقد سـبعينيات القرن املاضـي و اسـتمرارها حىت االن، و ظاهرة مثرية للقلق على امل
العاملية اليت عصــــــــــفت ابالقتصــــــــــاد العاملي، و اليت تركت ااثرا ســــــــــلبية على الســــــــــبب يف ذلك االزمة املالية  

 اضـح على سـوق النفط الدولية، متمثال برتاجع مسـتوى اسـعاراالقتصـاد النفطي مما انعكس ذلك بشـكل و 
 .(13)النفط تراجعا دراماتيكيا

حىت  1973نذ ســــــنة من هذا املنطلق فإن ما تعرضــــــت له الســــــوق البرتولية العاملية من هزات متتالية م
يف النهاية على أسـعار البرتول هبوطا أو  نتيجة أتثرها سـلبا أو إجيااب بعوامل متعددة انعكسـت 2015سـنة  

لى ذلك كله نتائج تراكمية على االقتصــاد العريب وعلى صــعودا وأفضــت إىل حالة عدم االســتقرار وترتب ع
ــبحت الدول البرتولية العربية ت ــة التنمية بكل أبعادها وأصــــ ــاســــ ــواق الطاقة العاملية فهي حســــ رتقب يوميا أســــ

أنه بواسطة عنصر السعر "البرتويل" يقوم   لكل تغيري يطرأ على األسـعار واقتصادها رهني لسلعة البرتول كما
االقتصـــــــــادية ببناء توجهاهتم وتوقعاهتم املســـــــــتقبلية نظرا ملا ميثله قطاع الطاقة يف هيكل   مؤطري الســـــــــياســـــــــة

ــة إذا ع ــادها خاصــــ ــتهلك أكثر من ربع إنتاجها من البرتول املوجه اقتصــــ لمنا أن الدول العربية ككل ال تســــ
  أكرب احتياطي.ة لوحدها على ربع االحتياطي العاملي يليها العراق كثاينمعظمه للتصدير وترتبع السعودي

 : العوامل املؤثرة يف أسعار النفط خامساً 
ــبـاب واملتغريات اليت تؤثر يف ــعـار النفط وجتعلهـا عرض للتقلبـات، هـذه  هنـاك العـديـد من االســــــــــــ اســــــــــــ

ات بعضـــها اقتصـــادية وبعضـــها ســـياســـية واخرى مناخية وميكن اجياز اهم العوامل اليت تؤثر يف اســـعار املتغري 
 :ابآليتالنفط 
 حجم االحتياطي النفطي -1

ــعار النفط،، حيث ان اكتشـــــــاف  يعد حجم االحتياطي النفطي احد العوامل الرئيســـــــة املؤثرة على اســـــ
لنفط احتياطيات نفطية جديدة ومؤكدة ميكن اســتخراجها بتكاليف اقتصــادية تنســجم مع مســتوى اســعار ا

 .(14)اخلام السائدة يف اسواق النفط تؤثر يف مستوى االسعار

 
شكاليات اخنفاض أسعار النفط يف اعداد املوازنة العامة يف العراق وضرورة سهام حسني البصام ومسرية فوزي شهاب، خماطر وا  -13

 3، ص2013(، السنة 36تفعيل مصادر الدخل الغري نفطية، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد )
سة حتليلية وقياسية(، جملة اداء سعر النفط واالستقرار النقدي يف اجلزائر )درا حممد بو زاين، عبد احلميد خلدميي، تغريات -14

 .187ص  2012السنة  2املؤسسات اجلزائرية، العدد 
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 غريات املناخية: الت -2
ــتوايت الطلـــب على النفط، حيـــث لوحظ مثاًل أن  تؤثر التغريات املنـــاخيـــة على مـــدار العـــام يف مســــــــــــ

ت الطلب يف الدول املســـــــتهلكة تنخفض خالل فصـــــــل الصـــــــيف نتيجة ارتفاع درجات احلرارة يف مســـــــتواي
 .(15)اع طلبها يف فصل الشتاءمقابل ارتف
 عامل التكنولوجيا:  -3

ــتمر يؤدي اىل التقنيات احل ــناعة النفط االســـتخراجية و التحويلية و تقدمها املسـ ديثة املســـتخدمة يف صـ
ــاليب العمليا ــتخالص حتســـــني منط و أســـ ت النفطية مبراحلها املختلفة و ختفيض الكلف و زايدة كفاءة اســـ

 .(16)  التأثري اإلجيايب على جممل األسعار أيضاالنفط من احلقول و املكامن النفطية تؤّدي إىل
 سعر صرف الدوالر االمريكي:  -4

، و نظراً هلذا هواســتقرار ر والالديتم تســعري النفط اخلام يف االســواق العاملية ابلدوالر االمريكي نظراً لقوة 
ــعر النفط،لذا فان مجيع التبادالت النفطية جتري بعملة الدوالر. لذى  ــعر الدوالر وسـ االرتباط الوثيق بني سـ

ندما تنخفض عر الدوالر سـيؤثر سـلباً أو اجياابً على اقتصـادايت الدول املنتجة، ففان اخنفاض او ارتفاع سـع
، وعليه فأن ارتفاع او اخنفاض سـعر الصـرف يؤثر على سـعر (17) ابلدوالرقيمة الدوالر ترتفع اسـعار النفط  

 النفط اخلام.
 معدل النمو االقتصادي:  -5
زايدة النمو االقتصــــادي تطلبت زايدة اســــتهالك النفط، خاصــــة يف ظل التطور التكنولوجي الكبري،  إنَّ 

ايل هناك عالقة طردية بني النمو واخنفاض النمو االقتصـــــــــادي يؤدي إىل اخنفاض الطلب على النفط، وابلت
 .(18) االقتصادي والطلب على النفط

 العوامل اجليوسياسية: -6
سـاط احملللني على أن أسـاسـيات السـوق من طلب وعرض ومسـتوايت املخزون كان هناك إمجاع يف أو 

ت غري كافية لتعليل االختالل يف مســـــــتوايت األســـــــعار خاصـــــــة خالل الســـــــنوات األخرية، فقد كان لألزما
النفطية والعوامل اجليوســـياســـية والكوارث الطبيعية دور أســـاســـي يف التأثري يف أســـعار النفط، حيث مل يكن 

العامل التقليدي الرئيس وراء أي ارتفاع أو اخنفاض  دتوى االمدادات النفطية اليت تعيف مسـ  هناك أي شـح 
 .(19)قد يطرأ على األسعار

 
 .103علة مراد، مصدر سابق، ص  -15
 www.pdffactory.comعبد الوهاب الشيخ قادر، العوامل املؤثرة يف اسعار النفط، متاح على الربط:  -16
فرج، العوامل املؤثرة على اسعار النفط العاملية وأتثريها على اقتصادات جملس التعاون لدول اخلليج العربية للمدة سكنة جهية    -17

 .46( ص 2015( السنة )26(، جملة االقتصادي اخلليجي، العدد )2003-2014)
 .102عٌلة مراد، مصدر سابق، ص -18
باب والنتائج،املؤمتر االول )السياسات االستخدامية للموارد الطاقوية بني راهم فريد، بوركاب نبيل، اهنيار اسعار النفط: االس  -19

 .5، ص2015متطلبات التنمية القطرية وأتمني االحتياجات الدولية( جامعة سطيف، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسري،



  

328 

 25:  العدد

 املضارابت والتوقعات: -7 
النفط العاملية دوراً مؤثراً يف حتديد أســـعار النفط، الســـيما وان تلك حيانً يف بورصـــة تلعب املضـــارابت ا

ــارابت قد تكون مبنية عل ــتهلكة للنفط املضـــ ــات الدول املنتجة او املســـ ــياســـ ــاربني حيال ســـ ى توقعات املضـــ
 .(20) والعديد من العوامل االخرى

 دة ستوروامل صدرة: أثار انخفاض اسعار النفط على الدول املسادساً 
يعّد النفط مصـدراً لتمويل النشـاط االقتصـادي، وتتضـح أمهيته بصـفة جلية يف اقتصـادات الدول املنتجة 
ــة على إيراداته لتوليد الدخل الوطين وإحداث الرتاكم  ــفة رئيســــــ ــادها بصــــــ واملصــــــــدرة له، واليت يعتمد اقتصــــــ

وهذا ما  بري على ايرادات النفط،الرأمسايل ومتويل خطط التنمية االقتصــــادية وتعتمد بعض الدول بشــــكل ك
 لصدمات حادة نتيجة لتقلبات اسعار النفط. ةجيعلها عرض

النفط قد يؤدى اىل اضـــطراابت يف البلدان املصـــدرة ولكّن ذلك ســـيكون بدرجات  ض أســـعار  ااخنف نَّ إ
 ،هلذه الدولمتفاوتة، حبســـب نســـبة مســـامهة النفط يف الناتج احمللي اإلمجايل، ويف مداخيل املوازنت العامة  

لك ضـغوط، وكذالبوجه عاّم سـتنخفض مداخيل الدول املصـدرة وسـتكون موازنهتا وحسـاابهتا اجلارية حتت 
أســـــــــعار الصـــــــــرف يف بعض هذه الدول ويف هذا اجملال توجد خماطر على االســـــــــتقرار املايل ولكنها حمدودة 

 .(21) والبسبب االنكشاف والتداخل املايل والتحول يف وجهات تدفقات رؤوس األم
ناً يف موازين معامالهتا اجلارية من خالل  ــُّ ــهد حتســـ ــتشـــ ــتوردة للنفط ســـ اخنفاض يف حني ان البلدان املســـ

 10فواتري الواردات، ويف موازين ماليتها العامة بفضـــل اخنفاض تكاليف دعم الوقود اليت يصـــل بعضـــها إىل 
ــعـار النالخنفـاض  اً اجيـابيـ  اً % من إمجـايل الـناتج احمللي. لكن هـناك جـانبـ  فط يتمـثل برتاجع التضــــــــــــــخم اســــــــــــ

ــواء، وقد ي ــتوردة للنفط على الســ ــتورد يف البلدان املصــــدرة واملســ عود ابلنفع على الفقراء وذلك حبســــب املســ
حجم اآلاثر غري املباشــــرة على معدالت التضــــخم احمللية. وســــتســــهم الزايدة الطفيفة يف االســــتهالك النامجة 

وهنا سـيتم اسـتعراض أثر تقلبات اسـعار النفط على بعض املتغريات  عن اخنفاض األسـعار يف انتعاش النمو.
 االقتصادية يف الدول املصدرة للنفط:

 أثر اخنفاض أسعار النفط على الدين اخلارجي  -1
من الصعب تبنّي طبيعة أتثر إمجايل الدين اخلارجي للدول املصدرة للنفط بتغريات سعر النفط ال سيما 

ســياســية،  و  إذ إّن قرارات االســتدانة اخلارجية تتحدد بعدة اعتبارا ت اقتصــادية ،ديف الفرتات القصــرية األم
االعتبارات اسـرتاتيجية طويلة املدى ومن ثّ من الصـعب ربط التغريات القصـرية األمد وعادة ما تكون هذه 

ــري.  ــعر النفط بتغريات قيم الدين اخلارجي يف األمد القصــ ــعر النفط تؤ و يف ســ ثر يف قدرة لكن أّن تغريات ســ
ن قســــــم كبري من على ســــــداد التزاماهتا املتمثلة يف أعباء فوائد الدين ال ســــــيما عندما يكو الدول املســــــتدينة  

ــلباً يف  الديون مســـتخدمة لتمويل عمليات قطاع النفط وأنشـــطته، ومن ثّ يؤثر اخنفاض عوائد بيع النفط سـ

 
 .14تشرين الثاين، السنة اخلامسة، ص (، 57ق النفط العاملية، جملة جسر التنمية، العدد )احسان خضر، اسوا  -20
خالد بن راشد اخلاطر، حتدايت اهنيار اسعار النفط والتنويع االقتصادي يف دول جملس التعاون، املركز العريب لألحباث ودراسة   -21

 .9، ص 2015السياسات، الدوحة، مارس 
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ــتمر االخنفـاض لفرتات طويلـة على  قـدرة اـلدول على اإليفـاء أبعبـاء اـلديون وقـد يؤثر يف مرحلـة مـا إن اســــــــــــ
 .(22)مستوى االستثمار يف قطاع النفط

 لنفط على احلساب اجلاري أثر اخنفاض أسعار ا -2
تعتمد الدول املصــدرة للنفط، بشــكل رئيس على عوائد تصــدير النفط يف دخلها القومي؛ فأي تغريات 

يل صـــادراهتا، ومن ثّ على أرصـــدة حســـاهبا ملموســـة يف ســـعر النفط من شـــأهنا أن تنعكس على قيمة إمجا
اخنفاض الســــعر يف ما لو بقيت كميات التصــــدير اجلاري. وال شــــك أّن عوائد تصــــدير النفط تتناقص عند 

السـعر، وتضـمحل عندما تنخفض مسـتوايت   دت بنسـب معينة أدىن من نسـب اخنفاضااثبتة أو حىت لو ز 
ميكن تلّمس األثر املباشـر لتغريا ت سـعر النفط يف . و 2012السـعر بشـكل كبري كما حصـل مع هناية عام 

ــا ــدرة له، ومبا أّن الصــــ ــاب اجلاري يف الدول درات النالدول املصــــ ــدر الرئيس إليرادات احلســــ فطية هي املصــــ
املعتمدة بشـــكل رئيس على النفط، فإّن اخنفاضـــها ســـينعكس ســـلباً على أرصـــدته. وهذا ابلفعل ما حصـــل 

 2012جعت نســــــــب فوائض حســــــــاهبا اجلاري إىل الناتج احمللي اإلمجايل عام ملعظم الدول النفطية اليت ترا
 .(23) ع أن يتعّمق الرتا جع إىل عجزبشكل ملحوظ. ومن املتوق

 واإلنفاق  أثر اخنفاض أسعار النفط على الدخل  -3
ــتمرارية اإلنفاق احلكومي يف هذه  ــيشــــكل حتداًي الســ ــعار يف املدى البعيد ســ ــتمرار اخنفاض األســ إّن اســ

تضـــــــــطر يف إثرها بعض الد ول إىل خفض برامج اإلنفاق االجتماعي.  ةلدول، ورمبا يضـــــــــع ضـــــــــغوطًا كبري ا
ولكن من املفرتض أن ال ينخفض اإلنفاق احلكومي بنفس نسـبة اخنفاض اإليرادات العامة، بسـبب ارتباط 

نفقـات العـامـة ترتبط اإليرادات بعوامـل خـارجـية أي العواـئد البرتولـية والســــــــــــــوق العـاملي للنفط يف حني أن ال
 .(24)خلية تتمثل يف برامج التنمية االقتصادية وابلضغوط التضخمية يف االقتصادبعوامل دا
 أثر اخنفاض أسعار النفط على سعر الصرف -4

عند التثبيت اجلامد لســعر الصــرف أمام الدوالر األمريكي، فإّن أتثري الصــدمات اخلارجية، ســواء كانت 
دوالر أمام العمالت األخرى، ميّرر على حنٍو لنفط أو من تقلبات ســـعر صـــرف النجتة من تقلبات أســـعار ا

ــادات احمللية؛ إذ ال ميكن اســــتخدام ســــعر الصــــرف أداة تصــــحيح اقتصــــادي المتصــــاص  كامل إىل االقتصــ
الصـــــدمات أو لتخفيف حدَّهتا. ففي هذه احلالة إن اخنفضـــــت مداخيل النفط من الدوالر األمريكي، فهذا  

ا موازايً يف مداخيل النفط يعين اخنفا ابلعملة احمللية. ولكن يف حالة مرونة ســــــعر الصــــــرف، فإّن اخنفاض ضــــــً
قيمة العملة احمللية، أو خفضـها، أمام الدوالر األمريكي يعين ارتفاًعا نسـبي ا يف مداخيل النفط ابلعملة احمللية 

حلكومية، لنســبة إىل املوازنت العامة امقابل الدوالر األمريكي، وهذا خيّفف حّدة اخنفاض مداخيل النفط اب
ويُتيح ســـقًفا أكرب لإلنفاق احلكومي من شـــأنه أن يدعم النشـــاط االقتصـــادي احملّلي، ولكن ينبغي اإلشـــارة 
أيضـًا إىل أّن هذا االحتمال ميكن أن تكون له تكلفة متمثّلة ابرتفاع التضـخم املسـتورد يف احلاالت العادية؛ 

 
، 2015اث ودراسة السياسات، الدوحة، اذار يف أسباب اخنفاض أسعار النفط، املركز العريب لألحب أسامة جنوم، قراءة -22

 .15ص
 .17املصدر نفسه، ص -23
 .13خالد بن راشد اخلاطر، مصدر سابق، ص  -24
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 25:  العدد

يح كّفة من إحدى الكفتني. وجتدر اإلشـارة إىل أّن املتوقعة مقابل التكلفة، وترج ولذلك جيب قياس املنفعة  
 .(25)إجيابية اخلفض املتحكم فيه من جهيت الدرجة او لتوقيت قد أييت بنتائج 

الســــياســــة النقدية والنفطية في العراق بعد عام واقع المبحث الثاني:  

2003 

  2003: السياسة النقدية يف العراق بعد عام اوالً 
ت عمل السـياسـة النقدية آكمرحلة حتول جذري يف قانون وأدوات والي  2003اليت تلت عام   دةامل تعد

والذي اعطى للبنك املركزي اســـــــتقاللية اتمة عن الســـــــلطة  2004لســـــــنة   56خاصـــــــة بعد صـــــــدور قانون  
ــتقالل مبا   القانون اعاله على متتع البنك املركزي ( من2( من املادة )2ونصـــــــــــت الفقرة ) التنفيذية، ابالســـــــــ

حتقيق اهـدافـه وال يتلقى البنـك املركزي اي تعليمـات من اي جهـة مبـا يف ذلـك يقوم بـه من مســـــــــــــــاع بغيـة 
( من القانون يف اعاله فقد حظرت على البنك املركزي إقراض 26احلكومية، وانسجاماً مع املادة )  جلهاتا

يف  مباشـــر ابســـتثناء شـــراء األوراق احلكومية عامة مملوكة للدولة بشـــكل مباشـــر أو غري احلكومة أو اي هيئة
أطار عمليات السـوق، ومبوجب هذا القانون ابت البنك املركزي مسـتقاًل أبدواته ايضـاً ومل يعد الرافعة املالية 

 .(26)لتمويل العجز يف املوازنة العامة 
حتواًل   2004البنك املركزي على االســـــتقاللية عام   شـــــهدت الســـــياســـــة النقدية يف العراق بعد حصـــــول

يفتقر للتطور وارتفاع الســــــــيولة املصــــــــرفية تكون القنوات املعتادة النتقال أثر   كبرياً، لكن يف ظل نظام مايل
السـياسـة النقدية اىل القطاع احلقيقي غري فاعلة، وابلتايل فإن االداة الرئيسـة املتاحة للبنك املركزي هي سـعر 

مدت على ســعر تبين ســعر صــرف مثبتاً امسياً وايضــاً اعتحيث قامت الســياســة النقدية يف العراق ب الصــرف،
ــلوب مزاد بيع  الصــــــــرف املعوم )املدار( وألجل النجاح يف تطبيق هذا النظام اتبع البنك املركزي العراقي اســــــ

اية االن، واصـــبح ســـعر  ولغ 2004العملة )الدوالر( ومتكن املزاد من اشـــباع الطلب على الدوالر منذ ســـنة 
ــة النقدية للبنك املركزي قي يتحدد وفق هذا املزاد والذي اعطى)مز صـــــــرف الدينار العرا ــياســـــ اد العملة( الســـــ

القدرة يف احملافظة على اســـــــــتقرار قيمة الدينار العراقي واحلد من التضـــــــــخم لكن هذا االســـــــــتقرار كان على  
 .(27) العملة الصعبة حساب استنزاف قدر مهم من االحتياطيات االجنبية من

ان يتخـــــذ جمموعـــــة من االجراءات واخلطوات لتتالءم مع   ك املركزي العراقيلـــــذى كـــــان البـــــد للبـنــــ 
هبدف تعزيز االســـــــــتقرار االقتصـــــــــادي واملايل  2003التحوالت اليت شـــــــــهدها االقتصـــــــــاد العراقي بعد عام 

اىل الية السـوق   وتطويره فضـاًل عن احملافظة على اسـتقرار مسـتوى االسـعار احمللية خللق بيئة اقتصـادية تسـتند
 :(28)االجراءات مبا أييت ميكن ان حندد تلك و 

 
 .13، ص املصدر نفسه -25
اق، صندوق النقد العريب، امانة حمافظي سنان الشبييب، مالمح السياسة النقدية يف العراق، مالمح السياسة النقدية يف العر  -26

 .17، ص 2007ركزية ومؤسسات النقد العريب،ابو ظيب، املصارف امل 
، ص، 2016حسني عطوان مهوس، جملة أحباث يف السياسة النقدية، البنك املركزي العراقي، العدد االول، تشرين الثاين،  -27

66. 
 )قانون البنك املركزي العراقي( 2004 اذار 1/ 56سلطة االئتالف املؤقت / االمر رقم  -28
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 االجراءات التشريعية والقانونية  .1
والذي منحه اســــتقالاًل قانونياً وتفويضــــاً  2004لســــنة   56تشــــريع قانون جديد للبنك املركزي رقم  -أ

 عمل وفقاً للمعايريواضــــحاً للســــعي لتحقيق اســــتقرار االســــعار والذي يعد خطوة رئيســــة حنو ارســــاء نظام ي
 الدولية.
ــرفية خارج امليزانية العمومية  -ب ــارف من تنويع عملياهتا املصـ ــدار اللوائح التنظيمية اليت متكن املصـ اصـ

ــوهلـا على موارد مـالـية آبجـال خمتلفـة وخفض املخـاطر يف جمـاالت  ـــية عـالـية وحصــــــــــــ مبـا حيقق ـقدرات تـنافســــــــــــ
 االستثمار.

افه يف رسـم السـياسـة النقدية، يمي مبا يتفق واهدإعادة هيكله التنظحتديث البنك املركزي العراقي و  -ج
حيـث مت مبوجبـه الغـاء املـديريـة العـامـة لالعتمـادات والتـأدايت اخلـارجيـة وكـذلـك الغـاء املـديريـة العـامـة للرقـابـة 
على التحويل اخلارجي واسـتحداث مكتب ملكافحة غسـل االموال والذي جاء منسـجماً مع سـياسـة البنك  

ود واليت جاءت لتنسجم مع مضمون املادة الثامنة من اتفاقية اخلارجي دون اي قيالق حرية التحويل  يف اط 
 صندوق النقد الدويل املتعلقة بتحرير احلساب اجلاري مليزان املدفوعات.

 االجراءات الفنية والتنظيمية  .2
بعملة دينار عراقي قدمي ترليون  4حيث مت اســتبدال  ،2004ين اكانون الث  15اســتبدال العملة يف  -أ

 لت هذه اخلطوة العديد من املزااي اهلامة.جديدة وقد مح
اعلن البنك املركزي ختليه   2004/ 1/3ففي  ،حترير القطاع املايل والســــــيما حترير اســــــعار الفائدة -ب

 عن حتديد اسعار الفائدة اليت تتقاضاها او تدفعها املؤسسات املالية الوسيطة لزابئنها.
ــارف االمنح ت -ج ــريف جنبية، وتعد هذه اراخيص للمصــــــــ خلطوة احد اخلطوات اهلامة لبناء قطاع مصــــــــ

نشـــط وتنافســـي كون تلك املصـــارف ســـتســـاعد على تعزيز املنافســـة يف القطاع املصـــريف اضـــافة اىل ان تلك 
ــرفية متطورة وتنفذ  ــارف من املتوقع ان جتلب راس مال جديد وتكنولوجيا حديثة وتقدم خدمات مصـــ املصـــ

 امج اقراض جديدة.بر 
عادة جدولة الدين العام الداخلي املرتتب ملصــــلحة البنك املركزي العراقي على وزارة املالية والناجم إ -د

ــادرة عن وزارة املالية واململوكة للبنك املركزي  ــوف وحواالت اخلزينة الصــ ــاب الســــحب على املكشــ عن حســ
 ار عراقي.( ترليون دين5،4) وهو موعد جدولتها 2005/ كانون االول  31غة يف الوالب

هبدف  4/10/2004دارة مزاد يومي للنقد االجنيب وهو االمر الذي ابشــــــــر به البنك املركزي منذإ -ه
 تقليل تقلبات سعر الصرف والسيطرة على السيولة.

قيام البنك املركزي العراقي بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة املالية على اعادة هيكلة مصـــــرف الرافدين  -و
% من النشـــــــــــاط املصـــــــــــريف التجاري العراقي عن طريق اهليكلة  90منان على حوايل والرشـــــــــــيد اللذين يهي

 التشغيلية واهليكلة املالية.
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 االدوات النقدية املستحدثة. 3 
 على القاعدة النقدية ادوات السيطرة  -أ

مالت مزادات العملة االجنبية: اتبع البنك املركزي العراقي اســـلوب املزادات اليومية لبيع وشـــراء الع -1
لكلي  ، وعد ذلك واحداً من االســــــــــــاليب النقدية املؤثرة يف اســــــــــــتقرار الطلب ا4/10/2004االجنبية يف 

ــتقرار املســــــتوى العام لألســــــعار وخفض ال ــيولة وتلبية طلب واملؤدية اىل اســــ تضــــــخم وضــــــبط مناســــــيب الســــ
ــلطـة النقـدـية والزال العمـل هبـا  املصــــــــــــــارف واملواطنني. وهـذه األداة هي اول أداة مت تطبيقهـا من قـبل الســــــــــــ

 مستمر.
التســـــــهيالت القائمة: اســـــــتخدم البنك املركزي هذه االداة هبدف منح االمان للمصـــــــارف ال دارة  -2

من اســــعار الفائدة، واليت توســــع من اهداف الســــياســــة النقدية   فائض الســــيولة لديها ضــــمن معدل معتدل
)سـعر السـياسـة النقدية( بوصـفه سـعراً  ذات الصـلة أبسـعار الفائدة قصـرية االجل وذلك ابعتماد سـعر بنك

القتصــار ابلتعامل أتشــريايً وكذلك هذه االداة تشــجع املصــارف على التعامل فيما بينها بصــورة اوســع من ا
 ي.مع البنك املركز 

(، اذ  2004تســـــــهيالت االقراض القائمة: بدأ العمل هبذا النوع من التســـــــهيالت يف شـــــــهر اب ) -3
ئتمان اىل املصــــارف اســــتناداً لألهداف االســــاســــية للســــياســــة النقدية للمحافظة يقوم البنك املركزي مبنح اال

 ل على أنواع هي: ة على مناسيب السيولة ويكون هذا التسهيعلى نظام مايل منتظم وسليم يضمن السيطر 
: مينح البنك املركزي ائتمانً أولياً كمصــدر دعم لتمويل املصــرف الذي يكون يف وضــع االئتمان األويل −

ــل ــتثمار الليلي ويســــتخدم املصــــرف هذا االئتمســ ان يم من وجهة نظر البنك املركزي على اســــاس االســ
فقة مســـــــــــبقة من البنك املركزي % من رأمساهلا وقد يزيد هذا املبلغ عند احلصـــــــــــول على موا 20لغاية  

 يضاً.وملدة ال تزيد عن مخسة عشر يوماً من الشهر او ملدة اضافية بعد احلصول على موافقة البنك ا
االئتمان الثانوي: مينح البنك هذا النوع من االئتمان على اســــــــاس ائتمان قصــــــــري اآلجل تصــــــــل مدة  −

الذي يكون غري قادر على تدبري   اســـــتحقاقه لغاية شـــــهر واحد، ويعد مصـــــدر دعم لتمويل املصـــــرف
 التمويل من السوق.

نح االئتمان اىل املصـــرف، يف تســـهيالت امللجأ األخري لإلقراض:يقوم البنك يف الظروف االســـتثنائية مب −
ــمانً مالئماً  اً حالة اذا كان املصـــــــــرف قادر  على اداء التزاماته، من وجهة نظر البنك املركزي،ويوفر ضـــــــ

ه. وان سـعر الفائدة املفروض على هذه التسـهيالت هو سـعر البنك مضـافاً هبدف حتسـني السـيولة لدي
 %(. 3،5اليه نسبة )

ي قبول ودائع ابلـدينـار العراقي  وه 2005/ 3/ 31العمـل هبـا يف  تســــــــــــــهيالت االيـداع القـائمـة: بـدأ −
ة والدوالر االمريكي حصــراً هبدف امتصــاص العرض الفائض من الســيولة واســتثماره لديه يف حالة رغب

 املصارف ابالستثمار.
 ادوات التأثري يف مضاعف االئتمان  -ب
تنســــجم مع متطلبات اقتصــــاد  ةات جديدتبىن البنك املركزي توجه  متطلبات االحتياطي القانوين: -1

السـوق بقصـد السـيطرة على السـيولة العامة من خالل التأثري يف مضـاعف االئتمان، وعليه مت التأكيد على 
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% من  10والذي أكد على ايداع ما نســـــبته  2004( لســـــنة 94التزام املصـــــارف بقانون املصـــــارف رقم )
موع الودائع تبقى كنقود سائلة يف خزائن املصرف من جم %5  امجايل الودائع لدى البنك املركزي، اضافة اىل

 ذاته.
مزاد حواالت اخلزينة: تعد حواالت اخلزينة من الدين العام احمللي القصــــــــــري االجل، ويتم يف العادة  -2

 اصدارها من وزارة املالية لتمويل العجز املؤقت يف املوازنة العامة للدولة وهي ملدد خمتلفة.
 اسعار النفط على االقتصاد العراق ات تقلب : انعكاسثانياً 

 يالنفط قطاع مالم  ال -1
ــاد العراقي، أذ انه يشـــــــــــكل املورد الرئيس للموازنة العامة  يعد القطاع النفطي القطاع القائد يف االقتصـــــــــ

ــناعة النفطية يف العراق اال ان ه ــاهم االكرب يف تكوين الناتج احمللي االمجايل وابلرغم من قدم الصــــــ ذا واملســــــ
نه شـأن القطاعات االقتصـادية االخرى بسـبب التخبط واالرجتال يف أالقطاع عاىن من االمهال والتخلف شـ 

 وما حلق به من تدمري جراء احلروب. قطاعال اإدارة هذ
مليار برميل، ويكمن املقدار األعظم من هذا النفط  115ميتـلك العراق احتـياطـيات نفطية مؤكدة تبلغ 

رات اخلرباء تتفاوت بدرجة كبرية دون االســــتكشــــافات النفطية اليت مل تصــــل اال قدييف جنوب البالد لكن ت
% من األراضـــــــــــــي العراقية، لكن بعض اخلرباء يرى إن املكامن النفطية العميقة الواقع معظمها يف  10إىل 

أو   مليار برميل أخرى 100قد تصــــــل إىل   اً إضــــــافي  اً نفطي اً در الصــــــحراء الغربية ميكن أن تكون مصــــــ منطقة  
ترليون قدم مكعب، ويصــــنف االقتصــــاديون   110ق من الغاز الطبيعي ب أكثر، كما يقدر احتياطي العرا

حقول النفط العراقيـة يف املرتبـة األوىل يف العـامل من حيـث اخنفـاض تكلفـة اإلنتـاج واليت ال تتعـدى دوالرين 
 .(29) لوجيةربة من السطح وعدم وجود عقبات جيو للربميل الواحد لوجود اخلام على مق

 أمهية قطاع النفط العراقي -2
يف حتــديــد حجم املوارد املــاليــة للقطر، وبعــد   ابرزٌ  اخلــارجي على النفط العراقي دورٌ  لقــد كــان للطلــب

وابلتحديد يف النصــف الثاين من هذا العام مت اســتئناف تصــدير النفط اخلام واخذت   2003أحداث عام  
ــاعـداي مع اإلي املتحــدة قرارهـا املرقم ، وقـد أصـــــــــــــــدرت األمم 2003هنـايـة عـام رادات النفطيــة منحنــاً تصـــــــــــــ

الذي أتســـــــــــس مبوجبه ما عرف بصـــــــــــندوق تنمية العراق لغرض إيداع عائدات   2003( يف مايو 1483)
مقـاـبل مبيعـات النفط اخلـام العراقي والغـاز الطبيعي، ابإلضـــــــــــــــافـة اىل األموال الفـائضـــــــــــــــة من برنمج النفط 

 .(30) لكها احلكومة العراقيةواألصول املالية األخرى اليت متت الغذاء، وكذلك مجيع األموال
اخذ الطلب العاملي على النفط العراقي يتزايد بوترية عالية خصـــــوصـــــاً من الدول األوربية ودول الشـــــرق 

ا، ولقد كانت هل  األقصــى وبعض الدول االســيوية، إذ حققت مســتوايت الطلب على النفط أعلى مســتوى
الصـــني، من العوامل الرئيســـة وراء   لنمو خصـــوصـــاً عة يف حجم النفط من الدول ســـريعة االزايدات غري املتوق

 
29- OAPEC, Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, Annual Statistical 

Bulletin,(2008),P 8 
، (12نغم حسني نعمة، أدارة العوائد النفطية ودورها يف تعظيم ثروات العراق، جملة الغري للعلوم االقتصادية واالداري،اجمللد )  -30
 25،ص 2015(، 35العدد )
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تلك الزايدات، وهذا راجع اىل احلاجة الفعلية للنفط واســــتخداماته املتنوعة يف هذه الدول وايضــــاً ملا يتمتع  
ــواق به النفط العراقي من مزااي تفوق غريه من نفط العامل ــعاره يف األســـــــ ــعاراً  بناًء على كون أســـــــ العاملية أســـــــ

( 1واجلدول )يعد من اجود انوع النفط يف العامل الخنفاض نســبة الكربيت املتواجدة فيه.  تنافســية، وكذلك
 يوضح معدالت االنتاج والصادرات النفطية العراقية.

 (2015- 2004) ( معدل االنتاج وصادرات النفط اخلام السنوية للعراق للمدة1جدول )
ليون برميـل ي لإلنتـاج )ماملعـدل اليوم السنة

  يوم( /
ــدير )مليون   املعــــدل اليومي للتصـــــــــــــــ

  برميل / يوم(
2004 2,107 1,225 
2005 1,853 1,400 
2006 1,953 1,500 
2007 2,035 1,600 
2008 2,281 1,850 
2009 2,346 1,590 
2010 2,359 1,900 
2011 2,653 1,900 
2012 2,942 2,109 
2013 2,980 2,150 
2014 3,110 2,500 
2015 3,600 3,100 

 املصدر: اجلدول من عمل الباحث ابالعتماد على: منظمة االقطار املصدرة للنفط ))اوبك(( 
ــتثنــاء عــامي 1نلحظ من خالل اجلــدول ) و  2005( تزايــد كميــة االنتــاج خالل مــدة البحــث ابســــــــــــ

مليون  2,1) ومي لإلنتاج منالبالد من اعمال عنف، حيث ارتفع املعدل اليبســــــــبب ما شــــــــهدته   2006
، وكذلك معدل التصــــــدير للنفط 2015مليون برميل / يوم( عام   3,600اىل ) 2004برميل / يوم( عام  

  حىت وصــــــــــــــــل اىل 2004مليون برميــل/ يوم( عــام 1,2اخلــام هو االخر كــان يف تزايــد حيــث ارتفع من )
مل تصل كمية االنتاج ومعدالت   ، لكن على الرغم من كل ذلك2015عام    (/ يوم  مليون برميل  3,100)

 .ير ملا كانت عليه قبل احتالل العراقالتصد
وتتسـم الطاقة التصديرية للنفط اخلام العراقي بتدين مستوايهتا وعدم انسجامها مع ما ميتلكه العراق من 

 :(31)احتياطات هائلة وهذا راجع اىل عدة عوامل من امهها 
 قته للخطط املوضوعة.تذبذب حجم اإلنتاج النفطي وعدم مطاب -أ

 
، ابو ظيب،  1ل الصناعة النفطية العراقية، مركز االمارات للبحوث والدراسات االسرتاتيجية، طعلي حسني، مستقبل متوي -31
 114، ص 2006



  

 النقدية يف العراق اثر تقلبات اسعار النفط على السياسة  

335 

ــرر حمطات  -ب ــبب عدم حتقق الســــــعات اخلزنية وتضــــ ــدير النفط اخلام بســــ انعدام املرونة الالزمة لتصــــ
الضـخ الرئيسـة والبينية للخط االسـرتاتيجي ابإلضـافة اىل مشـكالت منظومات التصـدير )الشـمالية، الغربية، 

رها اىل جانب ضـــــــــعف مولدات القدرة آتكل أجزاء من مكونت هذه املنظومات وانداث اجلنوبية( بســـــــــبب
ــريف للمرونة يف تصـــدير النفط الكهرابئي ة واالعتماد على الشـــبكة الوطنية املتقطعة وفقدان منظومات التصـ

 .اخلام من املنفذ اجلنويب اىل املنفذ الشمايل او ابلعكس نتيجة االضرار اليت حلقت مبحطات الضخ 
ــلل كبري يف تعرض األنبيب الناقلة للنفط اخلام لل -ج ــدير عرب تخريب الذي أدى اىل احداث شــ التصــ

 املنفذ الشمايل.
ــر على منظومـــة رأس البئر -د ممـــا يعيق  تعرض اآلابر النفطيـــة للتخريـــب عن طريق االعتـــداء املبـــاشــــــــــــ

اخلام من رأس البئر اىل  قلة للنفطعمليات احلفر واالســتصــالح أو إكمال هذه اآلابر وختريب األنبيب النا
 ل الغاز.حمطات عز 

عدم اســـــــــــــتفادة العراق من احلقول احلدودية واســـــــــــــتغالهلا من قبل دول اجلوار، وذلك نتيجة عدم  -ه
 التنسيق مع الدول اجملاورة.

 برانمج االستثمار النفطي يف العراق وجوالت الرتاخي : -3
احل السـابقة انتهاج سـياسـة نفطية أملتها عليه ظروف املر  اىل 2003اجتهت احلكومة العراقية بعد عام  

ال وسـوء ادارة من خالل حصـر عدد من احلقول العمالقة املنتجة واحلقول وما عانه القطاع النفطي من امه
ــارعت بتقدمي   املكتشـــــــــــفة وغري املطورة و االعالن عن جوالت الرتاخيص مع الشـــــــــــركات االجنبية اليت ســـــــــ

واسـتلمت وزارة  2009ران عام جوالت، عقدت اجلولة األوىل للرتاخيص يف حزي ةعروضـها من خالل اربع
عقدت يف أواخر فقد أما جولة الرتاخيص الثانية  تثمـار يف مثانـية حقول للنفط والـغازالنفط عروض لالـســـــــــــــ 

لتطوير ثالـثة حقول غـازـية، واخرياً مت توقيع  10/2010/ 20يف حني كـاـنت اجلوـلة الـثالـثة يف  2009عـام 
ــابقـ وكـاـنت ختتل 2013جلوـلة الرابعـة يف ـبداـية عـام ا ألهنـا تضــــــــــــــمـنت وللمرة االوىل   ةف عن اجلوالت الســــــــــــ

استكشاف حقول نفطية جديدة على عكس اجلوالت السابقة اليت اقتصرت على تطوير حقول مكتشفة، 
شــــــــــــراف وعقود جوالت الرتاخيص البرتولية هي عقود خدمة تعمل فيها الشــــــــــــركة املتعاقدة كمقاول حتت إ

ر خدمة(  ذ ما تصــــــــرفه من كلف اســــــــتثمارية أو مكافآت )اجو وســــــــيطرة اجلهات املالكة )احلكومة(، وأتخ 
حســـــــــب ما تقوم إبنتاجه من كميات إضـــــــــافية من النفط املســـــــــتخرج، وال عالقة هلا مبلكية االحتياطي أو 

ــيغ ــيغة عقود اخلدمة صـــ ــائعة يف العامل، وتكون الشـــــركات امل ةالبرتول املنتج. أن صـــ تعاقدة عادة شـــــركات شـــ
ــافة ات البرتولية الكبرية ال تقدم على هذه العقو متوســــــــطة احلجم اذ ان الشــــــــرك د ألهنا ال تســــــــمح هلا إبضــــــ

، وهناك جدل كبري حول جوالت (32)االحتياطي اىل موجوداهتا املعلنة لتحســني قيمة اســهمها يف االســواق
 العراق، يف حني يرى البعض ان الثروة النفطيةالرتاخيص فالبعض عدها ضرورية لتطوير الصناعة النفطية يف  

بد من التطرق إلجيابيات هذه اجلوالت وســـــلبياهتا على  ســـــتبقى حتت ســـــيطرة الشـــــركات االجنبية، وعليه ال
 االقطاع النفطي.

 
 .35نغم حسني نعمة، مصدر سابق، ص  -32
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 (:33االاثر اال ابية جلوالت الرتاخي  ) -أ 
قطاع النفط يف العراق شـــأنه شـــأن القطاعات االقتصـــادية االخرى يف البالد عاىن االمهال والدمار  -1

ســــابقة جتعل من إمكانية مســــامهته يف عملية إعادة األعمار حمدودة بســــبب ضــــعف بســــبب الســــياســــات ال
نية النفطية لتايل ضـــــــــــعف اإليرادات الالزمة لتأهيل وإصـــــــــــالح البمقدرته على زايدة اإلنتاج والتصـــــــــــدير واب

وابلتايل ضــــــــعف اإليرادات املتوقعة وعلى هذا األســــــــاس حيتاج القطاع النفطي إىل مســــــــاعدات مالية وفنية 
 .تكنولوجية كبرية من اخلارجو 

تصـل اىل   إن الطاقة اإلنتاجية والتصـديرية لنفط العراق املسـتقبلية سـوف تصـبح حبالة مذهلة وكبرية -2
 مليون برميل يوميا. 20

يعين إن  وهذا حقالً  15حقال مكتشــــــــفا وان اإلنتاج قاصــــــــر على  80 العراق أكثر من يوجد يف -3
تكــاليف تطوير احلقــل  اب املخــاطرة يف مرحلــة االكتشــــــــــــــــاف واخنفــاضتطبيق قــانون النفط والغــاز مع غيــ 

 حقال جديداً. 15 النفطي سيحقق للعراق عوائد نفطية من خالل طرح إنتاج جديد من
التحتية   ال شـــــــــــك إن العراق حباجة إىل مســـــــــــامهة اخلربة والتكنولوجيا األجنبية إلعادة أعمار البنية -4

األجنيب هبدف اســــــتغالل   حيتم إاتحة مناخ اقتصــــــادي موائم لالســــــتثمارللقطاع النفطي وتطوير احلقول مما  
 اقل ملوارد النفط والغاز.

طـية و غـازـية يف العراق يعود اىل عواـمل ان تـنافس الشــــــــــــــركـات االجنبـية للحصــــــــــــــول على عقود نف -5
لدول عديدة من امهها امتالك العراق الحتياطيات نفطية ضــــــــخمة و حقول عمالقة ال يوجد مثيل هلا يف ا

( دوالر يف حني تصل هذه 2املنتجة ابإلضافة اىل اخنفاض كلف انتاج الربميل الواحد اليت ال تتجاوز عن )
 كثرية من العامل.يف بلدان   ( دوالر20التكلفة اىل )

 :(34)االاثر السلبية جلوالت الرتاخي   -ب
مشــــــــــــــروع قـانون النفط  /أوال: من19لقـد خـالفـت جوليت الرتاخيص األوىل والثـانيـة نص املـادة /  -1

قول ابلشـركة الوطنية العراقية اخلاصـة وليس اسـتثمارها والغاز االحتادي الذي حدد اسـتثمار وتطوير تلك احل
 . الساري املفعول اىل أالن.1967لسنة 97بية وكذلك قانون من قبل شركات أجن

ل أعلى بكثري من األجور تكون الرواتب واألجور املدفوعة للعراقيني املستخدمني لدى هيئة التشغي  -2
قد يفتح ابب للمحاابة والوســـــاطة والرشـــــوة لتعني املوظفني اليت تدفع إلقراهنم يف الشـــــركات احلكومية وهذا 

 ف وقد يكون ذلك مفضي إىل الفساد.يف تلك الوظائ
إن اجناز تلك العقود أبفضل كفاءة يتوقف على مدى هتيئة وزارة النفط ملتطلبات وخربات وأنظمة  -3

 .لعمل اإلدارية واكمال البنية التحتية لقطاع النفط واألساليب املثلى يف املتابعة والتنفيذا
قــد متــت بنــاء على تكليف وزارة النفط  (ألجــلعقود اخلــدمــة طويلــة ا)إن كتــابــة عقود الرتاخيص  -4

 نفيذ.عند الت هنفســــ الشــــيء لشــــركات عاملية متخصــــصــــة وذات خربة واســــعة بصــــياغة العقود بينما مل تفعل  
 

جملة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية، العدد   منتظر سعد البطاط، االاثر االقتصادية لتطبيق قانون النفط والغاز يف العراق، -33
 .82(، ص 2010(، السنة )3(، اجمللد )17)

(، العدد 1رحيم حسوين زايرة، الصناعة النفطية يف العراق بني االستثمار احمللي وجوالت الرتاخيص، جملة الدننري،اجمللد ) -34
 118 - 117، ص ص 2013( 3)
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وذلك خللو الوزارة ومؤســـــســـــاهتا من الكفاءات القيادية ذات اخلربة واحلنكة لتأدية كامل األدوار اليت يتحتم 
 القيام هبا.

اإلضـــــرار الكبري يف البيئة العراقية والســـــيما يف املناطق القريبة من احلقول ولعدم وجود قانون عراقي  -5
 حيمي البيئة احمللية.

 تصادية ملؤشرات االقالنفط وبعض ا - ثالثاً 
يؤدي القطاع النفطي دوراً مهماً يف االقتصـــــــــاد العراقي، فإيراداته تعد املصـــــــــدر االهم يف تكوين الناتج 

 لي االمجايل ورفد االقتصاد احمللي ابلعملة االجنبية وكذلك متويل املوازنة العامة.احمل
 أمهية النفط يف تكوين الناتج احمللي االمجايل: -1

ــح من خالل  اً كبري   ورد النفط يف تكوين الناتج احمللي االمجايل العراقي حتدايً تماد على ميتمثل االع يتضــ
( يوضـــــح مســـــامهة االيرادات 2لزراعية والصـــــناعية واخلدمية واجلدول )ضـــــيق القاعدة اإلنتاجية للقطاعات ا

 .النفطية يف تكوين الناتج احمللي االمجايل
ــعــــار اجلــــاريــــة يف العراقالنــــاتج احمللي االمجــــايل ابأل ( دور القطــــاع النفطي يف تكوين2جــــدول )   ســــــــــــ

 ( )مليون دينار(2015-2004)للمدة
النـــــاتج احمللي االمجـــــايل  السنة

ــعـار اجلـاريـة مع  ابألســــــــــــ
 النفط

 

النــــــاتج احمللي االمجــــــايل 
ابألســــــــعار اجلارية بدون 

 النفط

حصـــــــــــــــــــــة اـلـنفـط مـن 
 الناتج احمللي االمجايل

نســبة مســامهة 
ــفـــــــط يف  ــنـــــ الـــــ

تج تكوين النــا
 احمللي %

2004 53235358.7 22426817.1 30808541.6 57.87 
2005 73533598.6 31153813.9 42379784.7 57.63 
2006 95587954.8 42736143.9 52851810.9 55.29 
2007 111455813.4 52437718.9 59018094.5 52.95 
2008 157026061.6 69859660.4 87166401.2 55.51 
2009 130643200.4 74645152.3 55998048.1 42.86 
2010 162064564.5 89159565.4 72905000.1 44.99 
2011 217327107.4 102070683.7 115256423.7 53.03 
2012 254225490.7 127789933.2 126435557.5 49.73 
2013 273587529.2 147913639.7 125673889.5 45.94 
2014 258900633.1 141960567.8 116940065.3 45.17 
2015 191715791.8 130088891.2 61626900.6 32.14 
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  -(2015-2004للســــــنوات )  والتعاون االمنائي، اجلهاز املركزي لإلحصــــــاءاملصــــــدر: وزارة التخطيط   
 .النسب مت احتساهبا من قبل الباحث

(، نالحظ التأثري الذي تلعبه أســـــعار النفط يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل، مما 2من خالل اجلدول )
عدم اســـــــــــتقرار منو الناتج احمللي والواضـــــــــــح هو أن أصـــــــــــل  يدل على وجود عالقة قوية تربط بني املتغريَين،

شــــــــهدت   2008إىل   2004االمجايل يف العراق يرجع إىل تذبذب أســــــــعار النفط، فخالل الفرتة من عام 
(  53235358.7قيمة الناتج احمللي اإلمجايل ابألســـــــــــــعار اجلارية ارتفاعاً متواصـــــــــــــاًل، حيث ارتفعت من )

، وذلك بسـبب ارتفاع أسـعار 2008ر عام  ( مليون دينا157026061.6)  إىل 2004مليون دينار عام 
دوالر للربميل. لكن اخنفضــــــــــت قيمة الناتج احمللي  88.8 دوالر للربميل إىل 36الفرتة، من  النفط يف تلك

مع اخنفاض أســـــــــــعار النفط يف تلك الســـــــــــنة، ومن ث ارتفع الناتج احمللي االمجايل   2009االمجايل يف عام 
، ومن ث عاد إىل الرتاجع يف العام التايل بسـبب 2013حىت عام  2010ر ابتداًء من عام ابنتعاش األسـعا
 تراجع األسعار.

 ميزان الدفوعاتأثر تقلبات اسعار النفط على  -2
لعبت أسـعار النفط دوراً كبرياً يف توفري العمالت األجنبية للعراق، فسـمحت هلا بتمويل احتياجاهتا من 

على جانب الصــــادرات، ولذلك ســــيتم يف هذا املوضــــع انعكســــت بشــــكل مباشــــر   االســــتريادات، كما أهنا
 ، من خاللاالســـترياداتاســـتعراض وحتليل أثر التغريات احلاصـــلة يف أســـعار النفط يف حصـــيلة الصـــادرات و 

 حتليل رصيد امليزان التجاري. االقتصار على
ــيد امليزان التجاري يف ال3جدول ) ــعار النفط على رصــ (  2015-2004)  للمدة عراق(أثر تقلبات اســ

 )مليون دوالر(
الصـــــــــادرات   السنوات

 الكلية
الصـــــــــادرات  

 النفطية
ــبــــــــــــــــة  نســــــــــــــــــــــــــــ
الصــــــــــــــــــــــادرات  
ــة اىل   الـــنـــفـــطـــيـــــ
الصــــــــــــــــــــــادرات  

 الكلية

رصـيد امليزان   االستريادات
 التجاري

مــتــوســـــــــــــــط 
ــار  اســـــــــــــــــعـــــ
 الـــــــــنـــــــــفـــــــــط

)دوالر/  
 برميل(

2004 17810.0 17700.0 99،3 21302.3 (3492.3) 36 
2005 23697.4 23578.9 99،4 20002.2 3695.2 53,5 
2006 30529.4 30298.7 99،2 18707.5 11821.9 55,56 
2007 39590.0 39336.2 99،5 18288.7 21301.3 62,67 
2008 63726.1 63417.9 99،5 30200.0 33600.0 88,8 
2009 39426.4 39311.4 99،7 353000.0 41000.1 58,96 
2010 51763.6 51589.1 99،6 95555.3 14435.6 75,61 
2011 79680.5 79459.5 99،7 40632.5 39048.8 103,3 
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2012 94171.6 93898.4 99،7 47798.6 46373.0 106,3 
2013 89769.4 89349.8 99.5 49976.5 39792.2 103 
2014 83980.9 83538.8 99.2 45200.1 38780.8 96,8 
2015 43441.5 43058.6 99.1 33188.2 382.9 40 

للبنك املركزي لســــنوات  املوحد دول من عمل الباحث ابالعتماد على التقرير االقتصــــادير: اجلاملصــــد
 خمتلفة 
 النسب مت احتساهبا من قبل الباحث  -
 الصادرات واالستريادات مت احتساهبا على اساس فوب  -
  االرقام بني االقواس متثل قيم سالبة -

ــادرات3من خالل اجلـدول ) ــادرات النفطـية، اذ طـية نالنف ( ويف جـاـنب الصــــــــــــ لحظ ارتـفاع قيمـة الصــــــــــــ
(  63417.9، اىل )2004( مليون دوالر عام  17700.0ارتفعت الصادرات العراقية من النفط اخلام من)

%( من قيمة الصـادرات الكلية للبلد )وهذا ما  99مشـكلة ما نسـبته اكثر من ) 2008مليون دوالر عام 
نتيجة لالرتفاع والتطور املستمر يف أسعار النفط، حيث   ابمتياز(،عياً  اً ريجيعل من االقتصاد العراقي اقتصاد

ــعر من ) ( دوالر للربمـيل، ابإلضـــــــــــــــافـة إىل ارتفـاع حجم 88) ( دوالر للربمـيل اىل اكثر من36انتقـل الســــــــــــ
عام  عليه، لكن األزمة املالية العاملية اليت بدأت ةالصـــــادرات العراقية بعد رفع العقوابت اليت كانت مفروضـــــ 

وصـــاحبها دخول االقتصـــاد العاملي يف حالة ركود وتقلص يف الطلب العاملي على النفط، أدت إىل  2008
ــعار النفط من ) ــط أســ ( دوالر للربميل عام 58.96إىل ) 2008دوالر للربميل عام  (8,88اخنفاض متوســ

ــادرات العراق من النفط، واليت تراجـعت من )2009 عام والر يون د( مل63417.9، وهو ما أثّر يف صــــــــــــ
ــادرات الكلـية من 2009( مليون دوالر عـام 39311.4إىل ) 2008 ــت تبعـاً هلـا قيمـة الصــــــــــــ ، واخنفضــــــــــــ

، لتعود أســعار النفط 2009( مليون دوالر عام 39426.4إىل ) 2008( مليون دوالر عام  63726.1)
ــادرات النفطية إىل ) ــل قيمة الصــــــــــ عام  دوالرليون ( م93898.4إىل االرتفاع من جديد بعد األزمة لتصــــــــــ

2012. 
ــادرات العراقية من النفط حيث قدرت ب ) 2015وخالل عام   (  43058.6اخنفضــــــــــــت قيمة الصــــــــــ

ــادرات الكلية، وهذا راجع اىل االخنفاض الكبري يف متوســـط  مليون دوالر، واخنفضـــت تبعاً لذلك قيمة الصـ
ــعــار النفط أذ اخنفضـــــــــــــــت ل عــام لربميــ الر ل( دو 40إىل ) 2012( دوالر للربميــل عــام 106,3من ) أســــــــــــ

2015. 
ــتمر خالل مدة البحث اذ ســـجالت ما  ــتريادات نالحظ اهنا كانت يف تذبذب مسـ اما يف جانب االسـ

ــل اىل ) 2004( مليون دوالر عام  21302.3قيمته ) ( مليون  18288.7لكنها اخنفضــــت فيما بعد لتصــ
  ت االرتفاع لتصـــــل اىلالفرتة، لكنها عاودوهذا يعود اىل تراجع الوضـــــع االمين يف تلك  2007دوالر عام  

جمدداً   توهي اعلى نســـــبة هلا خالل مدة البحث، لكنها اخنفضـــــ  2010( مليون دوالر عام  95555.3)
 .2015( مليون دوالر عام 33188.2لتسجل )
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 أثر تقلبات اسعار النفط على املوازنة العامة -3 
األخرية  مة، إذ إن سـلوك هذهمتويل موازنته العايعتمد العراق بشـكل رئيسـي على اإليرادات النفطية يف 

 2004( يبني تلك الوضعية خالل الفرتة من عام  4يتطور تبعاً لسلوك تطور العائدات النفطية، واجلدول )
ــبـة اإليرادات النفطيـة إىل اإليرادات العـامـة ابملوازنـة 2015 إىل ، فمن خالل هـذا اجلـدول ُيالحظ أن نســــــــــــ

 36ندما بلغ متوســـــط ســـــعر النفط ع 2004زنة ففي عام رادات العامة للمواشـــــكلت نســـــبة كبرية من االي
، وهي أكرب نســـــبة هلا %98.8دوالر للربميل، بلغت نســـــبة اإليرادات النفطية إىل اإليرادات الكلية للموازنة  

 يف إمجايل اإليرادات العامة للدولة خالل مدة البحث إال أنه مت تسجيل اخنفاض طفيف يف هذه النسبة يف
ــعـار النفط، لكنهـا عـادت إىل  %90.8إىل  2009ام فيمـا تراجعـت خالل عـ االعوام التـاليـة.  برتاجع أســــــــــــ

ــنــة التــاليــة حىت عــام 2013إىل  2010االرتفــاع من جــديــد خالل الفرتة من  ، وانعكس أداؤهــا يف الســــــــــــ
ي اقل % بســــــبب الرتاجع الكبري الذي طرأ على أســــــعار النفط يف ذلك العام وه 83.6، ببلوغها  2015

 لعامة خالل مدة البحث.هلا يف االيرادات انسبة مسامهة 
-2004)( أثر تقلبات أســـــعار النفط يف االيرادات العامة والنفقات العامة يف العراق للمدة4جدول )

 ( )مليون دينار(2015
 االيرادات العامة السنوات

 
 االيرادات النفطية

 
نســـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــة 
ــرادات   االيــــــــــــــــ
ــة اىل  اـلنـفـطـيـــــ
ــرادات   االيــــــــــــــــ

 العامة
% 

 النفقات العامة
 

متوســــــــط 
اســـعار النفط 

دوالر  )
 (للربميل

2004 32988850 32593011 98.8 31521427 36 
2005 40435740 39448514 97.5 30831142 53,5 
2006 49055545 46783201 95.3 37494459 55,56 
2007 54964850 51701300 94 39308347 62,67 
2008 80641041 76358291 94.6 67277197 88,8 
2009 55243527 50190202 90.8 52567025 58,96 
2010 70178223 66640860 94.9 70134201 75,61 
2011 108807390 103061762 94.7 78757666 103,3 
2012 119466403 111326166 93.1 105139576 106,3 
2013 113767000 110678000 97.2 119121756 103 
2014 105400000 96600000 91.6 93350769 96,8 
2015 94048364 78649032 83.6 70397515 40 
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 .دائرة املوازنة لسنوات خمتلفة -املصدر:اجلدول من اعداد الباحث ابالعتماد على وزارة املالية 
االعتبار أن وعلى جانب النفقات العامة للدولة أثرت تقلبات أســعار النفط فيها كثرياً، ومع األخذ يف 

دول، وهي ظاهرة حتديد حجم النفقات العامة مســـــــألة مهمة، ذلك أن هناك ظاهرة عامة تشـــــــمل مجيع ال
قــدرة الــدولــة على تغطيــة تلــك  تزايــد النفقــات، وابلتــايل فــإن من بني العوامــل احملــددة حلجم اإلنفــاق العــام

 النفقات ابحلصول على املوارد الضرورية.
 اإليرادات النفطية من أهم القنوات اليت يتم االعتماد عليها يف تغطية نفقاته وابلنســـــــــــــبة إىل العراق تعدّ 

 العامة.
ــتمرة خالل 4ن خالل اجلدول )مو  ــورة مســـــ  أذالبحث،  مدة( نالحظ أن النفقات العامة تزايدت بصـــــ

لقد    2008( مليون دينار عام  67277197اىل )2004( مليون دينار عام  31521427)  ارتفعت من
ـــبب تطبيق نظـام جـدـيد للرواـتب يف ـبداـية عـام  تبعهـا زايدة  2004عرـفت النفقـات العـاـمة منواً مطرداً، بســــــــــــ

وزايدة التوظيف يف القطـاع العـام هبـدف القضـــــــــــــــاء على البطـالـة،  2008ور واملرتبـات عـام أخرى يف االج 
ــدير وكـ  ان هـذا نتيجـة للـقدرة التمويلـية اليت تتمتع هبـا العراق جراء رفع احلظر اـلذي كـان مفروض على تصــــــــــــ

السـواق العاملية وتراجع ابخنفاض اسـعار النفط يف ا 2009النفط، اال ان النفقات العامة اخنفضـت يف عام 
ــعار النفط وبلوغها االيرادات العامة للبلد جراء ذلك االخنفاض، ث عاودت االرتفاع من جديد ب تعايف اســـــــ

لكن  2013( مليون دينار عام 119121756مســـــــــــتوايت قياســـــــــــية حىت بلغ االنفاق العام يف العراق )
ليصــــل مســــتوى االنفاق العام  2014عام ســــرعان ما عاود االخنفاض مع اخنفاض اســــعار النفط يف هناية  

 .2015( مليون دينار عام 70397515) اىل
يف حتديد حجم   اً أســــــــــــاســــــــــــي اً قدرة الدولة على تغطية النفقات كان له دور وبذلك نســــــــــــتنتج أن عامل  

اإلنفاق العام يف العراق، األمر الذي يتأتى من حصــــــــــــيلة اإليرادات النفطية، وابلتايل يتضــــــــــــح لنا جلياً أن 
ــعـ  ـــفة غري مـباشــــــــــــــرة يف حجم اإلنـفاق الـعام، من خالل توفري املوارد الالزـمة لتـلك  أســــــــــــ ار النفط تؤثر بصــــــــــــ

 ات.النفق
 السياسة النقدية في ظل تقلبات أسعار النفط دور  المبحث الثالث:

 عرض النقد دور السياسة النقدية يف التحكم ب: اوالً 
كان الرئيســة للســياســة االقتصــادية اليت تقع على عدت الســياســة النقدية للبنك املركزي العراقي احد االر 

مهمة اصــدار العملة الوطنية وتنظيم عرضــها والســيطرة على مناســيبها يف اطار التعامل مع اشــارات   عاتقها
ــرف الدينار الع ــعر صـ ــعر الفائدة وسـ ــاريت سـ ــة ومها اشـ ــياسـ راقي وتوجيههما مبا حيقق مهمة تطلقها تلك السـ

قتصــــــــادية وتعظيم الرفاهية العراقي الذي ميثل املرآة العاكســــــــة الزدهار احلياة االاالســــــــتقرار يف قيمة الدينار 
 ها الضيق والواسع ومعدل منو  ه( يوضح عرض النقد مبفهوم5االقتصادية،واجلدول)

مليـار  ( )2015 - 2004) عرض النقـد وصـــــــــــــــايف املوجودات االجنبيـة يف العراق للمـدة (5)جـدول 
 ( دينار
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ــد   السنوات  عــرض الــنــقـــــ
ــيق اب ملعىن الضـــ

M1  

ــدل  مــــــعـــــ
 M1منو 

ــد   عــرض الــنــقـــــ
ابملعىن الواســـــع 

M2 

ــدل  مــــــعـــــ
 M2منو 

ــايف  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجملـــــــــــــــــــــــــــودات  

 االجنبية 

ر اسـعمتوسـط ا
)دوالر/   النفط

 برميل(
2004 10149 - 12254 - 18139 36 
2005 11399 12,3 14684 19,8 25342 53,5 
2006 15460 35,6 21080 43,5 35526 55,56 
2007 21721 40,4 26956 27,8 49436 62,67 
2008 28190 29,7 43920 29,5 66041 88,8 
2009 37000 31,2 45483 30,2 62142 58,96 
2010 51743 39,8 60386 32,7 68139 75,61 
2011 62616 21 72067 19,3 79045 103,3 
2012 63736 1,7 75466 4,7 93883 106,3 
2013 73831 15,8 87679 16,1 109108 103 
2014 72692 (1,5) 90728 3,4 101201 96,8 
2015 65435 (9,9) 82595 (8,9) 78507 40 

ابالعتماد على البنك املركزي العراقي، التقرير االقتصـــــــادي املوحد  املصـــــــدر:اجلدول من اعداد الباحث 
 لسنوات خمتلفة

 االرقام بني االقواس متثل قيم سالبة. -
ــتثنــاء عــامي5عرب التمعن يف بيــانت اجلــدول )   ( نلحظ تزايــد عرض النقــد خالل مــدة البحــث ابســــــــــــ

ــيق )(، أذ ارتفع عرض النق2014-2015)   2004( مليار دينار عام 10149( من )M1د ابملعىن الضــ
( M1معدل منو عرض النقد ابملعىن الضيق )، من جانب اخر فأن  2015( مليار دينار عام  65435اىل)

( وهي 2007%( عـام ) 40,4( تراوح مـا بني )2015-2004ســــــــــــــجـل تـذبـذابً ملحوظـا خالل املـدة)
ــالب ) ــبة و ســـ ــبة  %9,9اعلى نســـ (، من جهة أخرى فأن عرض 2015له وكانت يف عام )( وهي ادن نســـ

( مليار 12254لبحث حيث ارتفع من )( هو االخر كان يف تزايد خالل مدة اM2النقد ابملعىن الواسـع )
(، يف حني كـان مـعدل منوه يف ـتذـبذب هو االخر  2015( ملـيار عـام )82595( اىل )2004ديـنار عـام )

 .2015%( عام    8,9ه و سالب )هو اعلى معدل منو ل  و  2006%( عام    43,5)  حيث تراوح ما بني
يه الضــــيق والواســــع تزايد بشــــكل كبري من خالل ما تقدم ميكن القول إن عرض النقد يف العراق مبفهوم

ــايف املوجودات االجنبيــة لبحــث، وهــذا راجع اىل عــدة عوامــل و خالل املــدة قيــد ا من امههــا هو زايدة صـــــــــــــ
ــايف االئتمان احلكومي واال ئتمان املمنوح اىل القطاع اخلاص، وهنا ســـــــــــوف يتم تناول أثر تغري وكذلك صـــــــــ

ــايف املوجودات على زايدة عرض النقد يف  اً كونه من أكثر العوامل أتثري   االجنبية على تغري عرض النقد صـــــــــــ
 .العراق وهذا ال يعين انكار دور العاملني االخرين يف زايدة عرض النقد، لكن دورمها كان اقل أتثري
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جودات اجلهاز املصــرفية األجنبية نقصــا التزاماته و ملوجودات األجنبية هو عبارة عن من صــايف اوعليه فأ
ــعياً على عرض إارجي، جتاه العامل اخل ــايف اجملودات األجنبية للجهاز املصــــريف أثراً توســ ذ متارس الزايدة يف صــ

ل البيـانت الواردة يف النقـد،بينمـا يؤدي االخنفـاض فيهـا اىل اثر انكمـاشــــــــــــــي على عرض النقـد، ومن خال
ــايف اجملودات األجنبـية ـقد أدت اىل توســــــــــــــع عرض النـقد ولطوال ـمدة 5اجلـدول ) البحـث ( نلحظ أن صــــــــــــ

 (.2015-2014) ابستثناء عامي
جودات االجنبية، ان هذا اخللل و ويعد ازدايد العوائد املالية النفطية الســــــــبب الرئيس يف زايدة صــــــــايف امل

ذ يســــــــــهم القطاع النفطي إلريعي وقيادة القطاع النفطي ملعظم االيرادات العامة  مرده اىل طبيعة االقتصــــــــــاد ا
املتولدة   دات العامة للبلد مما يدفع ابحلكومة اىل اســـــــــــتبدال العوائد املالية( من امجايل االيرا%95أبكثر من)

قاهتا املتنامية )الدوالر( مع البنك املركزي لغرض احلصـــــــول على العملة احمللية لتمويل نف عن تصـــــــدير النفط
تعاين من  ن الســــياســــة النقدية يف العراق ما زالتوهذا ما يدفع اىل تضــــخم الكتلة النقدية ابســــتمرار، أي ا

 قيد حكومي يتمثل بتمويل االنفاق العام بعد ما كان هذا القيد هو متويل عجز املوازنة العامة.
 دولية على االحتياطيات ال دور السياسة النقدية يف الحفاظ: ثانياً 

ابلعوائــد  يف بلــد ريعي مثــل العراق يرتبط ارتفــاع واخنفــاض االحتيــاطيــات الــدوليــة من العملــة االجنبيــة
النفطية واستخدامات هذه العوائد سواء من قبل القطاع العام او اخلاص، لقد تنامت االحتياطيات الدولية 

وزارة املـالـية يف اخلـارج ـيدار من قـبل ـلدى البـنك املركزي واملـتأتـية عن بيع النفط واليت ـتدخـل يف حســــــــــــــاب ل
للكويت ليتم بعدها تقســـيمها اىل قســـمني، % كتعويضـــات  5البنك املركزي العراقي بعد ان يتم اســـتقطاع  

القســم االول يســتخدم لتغطية اســتريادات احلكومة ابلدوالر والقســم الثاين تقوم وزارة املالية ببيعه اىل البنك  
ــاً يقوم البنك املركزي وعرب املركزي لتمويل نفقاهتا ابلد ينار والذي تســـتخدمه يف دفع االجور واملرتبات، ايضـ

ببيع الدوالر لتمويل اســــــتريادات القطاع وما يتبقى يتم اضــــــافته اىل االحتياطي االجنيب لدى النافذة اليومية 
 البنك املركزي.
 ار النفط للمدةط اســــــعومتوســــــ للبنك املركزي  االحتياطيات الدولية و  ( مشــــــرتايت ومبيعات6اجلدول )

 )مليار دوالر( (2015 - 2004)

مشــــــــــــــــــرتايت  السنة
البنك املركزي 
ــة  مــن الــعــمــلـــــ

زارة مـــــــــــــن و 
 املالية

ــات  مـبـيـعـــــ
ــك   ــنـــــ ــبــــ الــــ
املـــــــركـــــــزي 
مــــــــــــــــــــــــــــــن 

 العملة

معـــــــدل منو 
ــات  ــعـــــ ــيــ ــبــ مــ

 الدوالر%

االحتيــاطيــات  
 الدولية

مـــــــعـــــــدل منـــــــو  
ــات   ــاطيــ االحتيــ

 الدولية %

ــعار  ــط اســـــ متوســـــ
ــط  ــفــــــــــــــــ ــنــــــــــــــــ الــــــــــــــــ

 )دوالر/للربميل(

2004 10,800 4،9 - 9,3 - 36 
2005 10,600 10،4 112,2 13,5 45 53,5 
2006 18,000 11،1 6,7 18 33,3 55,56 
2007 26,700 15،9 43,2 30,1 67,2 62,67 
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 25:  العدد

 

ــادي ــدر:اجلدول من اعداد الباحث ابالعتماد على التقرير االقتصــ ــنوات  املرك للبنك املوحد املصــ زي لســ
 .خمتلفة
 .االقام بني االقواس متثل قيم سالبة -

( ارتفاع مشـــــرتايت البنك املركزي من الدوالر من وزارة املالية، اذ ارتفعت 6اجلدول )نلحظ من خالل 
وهذا راجع اىل زايدة   2008( مليار دوالر عام  45،500اىل )  2004( مليار دوالر عام  10،800)  من

دة كمية بعد رفع العقوابت اليت كانت على العراق واســـتئناف تصـــدير النفط ابإلضـــافة اىل زايالعوائد املالية  
،  2008( عام 88،8اىل ) 2004( دوالر للربميل عام 36االنتاج واالســــــعار، اذ ارتفعت االســــــعار من )

ن اخنفاض يف بســبب االزمة املالية العاملية وما رافقها م 2009( مليار دوالر عام  23أالهنا اخنفضــت اىل )
واليت تشـــــــــكل العوائد النفطية اكثر من   ( دوالر للربميل وتراجع يف االيرادات املالية58أســـــــــعار النفط اىل )

بعد ارتفاع اسعار النفط، لكنها عاودت   2010% منها، اىل اهنا عاودت االرتفاع مرة اخرى يف عام    95
ــعــار النفط وتراجع  ( ويعزى ذلــك اىل االخن2015، 2014االخنفــاض مرة اثنيــة عــام ) فــاض احلــاد ألســــــــــــ

تضـــــمنت حتديد ســـــقف املبيعات  2015من قانون موازنة  50اإليرادات املالية بشـــــكل كبري وايضـــــاً املادة  
 ( مليون دوالر يومياً.75من العملة االجنبية يف النافذة ب)

يف تزايـــد  من جـــه اخرى نالحظ ان مبيعـــات البنـــك املركزي من الـــدوالر وعرب النـــافـــذة اليوميـــة كـــانـــت 
ــتمر ـماعـدا عـامي ) ( 53،2اىل ) 2004( ملـيار دوالر عـام 4،9( اذ ارتفـعت من )2015، 2014مســــــــــــ

%( اال اهنــا   112،2) أذ بلغ 2005وقــد كــان اعلى معـــدل منو هلــا يف عــام  2013مليـــار دوالر عــام 
( بســــــــبب اخنفاض 14،3)  مســــــــجلة اقل معدل منو هلا بلغ ســــــــالب 2015( عام 44،3اخنفضــــــــت اىل )

 ار النفط.اسع
ــاً نالحظ االحتياطي االجنيب للبنك املركزي هو االخر ارتفع من )   2004( مليار دوالر عام 9،3ايضــ

ـــبب 43،8اىل ) 2009، اال انه اخنفض يف عام 2008( ملـيار دوالر عام 48،8اىل) ( ملـيار دوالر بســــــــــــ
ــعـار النفط ومـا رافقهـا من تراجع يف االير  ادات املـاليـة للبلـد، اىل اـنه عـاود االزمـة املـاليـة العـامليـة وتراجع اســــــــــــ

، أذ بلغ 2013االسواق العاملية ليصل اىل اعلى مستوى له عام  االرتفاع جمدداً بعد تعايف أسعار النفط يف  

2008 45,500 25،8 62,2 48,8 62 88,8 
2009 23,000 33،9 31,3 43,8 (10,2) 58,96 
2010 41,000 36،1 6,4 49,9 13,9 75,61 
2011 51,000 39،7 9,9 59,7 19,3 103,3 
2012 57,000 48،6 24,6 66,5 11,3 106,3 
2013 62,000 53،2 9,4 74,3 11,7 103 
2014 47,500 51,7 (2,8) 63,7 (14,2) 96,8 
2015 32,500 44،3 (14,3) 51,6 (18,9) 40 



  

 النقدية يف العراق اثر تقلبات اسعار النفط على السياسة  

345 

  2014( مليار دوالر، لكنها عاودت االخنفاض جمدداً بسـبب اخنفاض اسـعار النفط يف هناية عام 74،3)
 .2015( مليار دوالر عام 51،6لتنخفض اىل )

التدخل أداة رئيســــــــــة  ســــــــــامهت زايدة تدخل البنك املركزي يف ســــــــــوق بيع العملة االجنبية واعتبار هذا
للســياســة النقدية يف حتقيق اســتقرار االقتصــاد من خالل الســيطرة على املعروض النقدي والتحكم ابلســيولة 

ــخ  احمللية اليت يغدي قطاع املالية وبيعها اىل ال  عملة املشـــــــــــــرتات من وزارةها االنفاق احلكومي عن طريق ضـــــــــــ
خل أداة اسـاسـية يف حتديد سـعر الصـرف ومن ث اخلاص المتصـاص فائض السـيولة وايضـاً اضـحى هذا التد

ــعار واحلد من تزايد   ــتوى العام لألســـــ ــتقرار النســـــــيب يف املســـــ ــتقرار يف قيمة الدينار العراقي متبوعاً ابالســـــ اســـــ
 معدالت التضخم.

 :لدوالر( جمموعة من السلبيات أمههاداة )النافذة اليومية لبيع الكن يبقى امام استخدام هذه اال
ــة النقدية لكوهنا تشـــــجع االحالل النقدي دولرة اال -1 ــياســـ ــاد قد يســـــهم يف ضـــــعف فاعلية الســـ قتصـــ

 .(35) ويسهم يف عدم استقرار دالة الطلب على النقد
خم من االحتياطيات ان مزاد العملة ينطوي على تكلفة أســـــــــاســـــــــها توفري مبالغ كبري وحجم ـضــــــــ  -2

عراقي مرهونة أبســعار النفط والســوق العاملية القتصــاد الوالعمالت االجنبية وان مثل هذه االحتياطيات يف ا
 .(36) هلذا املورد االساسي يف االقتصاد العراقي

توجه البنوك التجارية صوب استثمار االحتياطيات املصرفية الفائضة أو معدل السيولة املصرفية يف   -3
ل الفرق بني ســـــــــعر شـــــــــراء اء الدوالر عرب النافذة اليومية للبنك املركزي لتعظيم عوائدها املالية من خالشـــــــــر 

 الدوالر من البنك املركزي )السعر الرمسي( وارتفاع سعر بيعه يف السوق املوازية.
 سعر الصرف دور السياسة النقدية يف استقرار: ثالثاً 

غب فية الســــياســــة ل املناســــب يف حتديد ســــعر الصــــرف الذي تر أضــــحى مزاد العملة االجنبية ميثل اجملا
النقدية وتعتمده مثبتاً أمسياً أو هدفاً وسـيط لسـياسـتها النقدية، بغية حتقيق هدفها النهائي واملتمثل ابسـتقرار 

لطلب الكلي والذي يؤدي املســــــتوى العام لألســــــعار واحلد من الضــــــغوط التضــــــخمية من خالل اســــــتقرار ا
ــتق ــعار وخفض معدالبدوره اىل اســــ ــتوى العام لألســــ ت التضــــــخم عرب التأثري املباشــــــر يف منو الكتلة رار املســــ

ن العملة السـوق موقد متكن مزاد العملة االجنبية من اشـباع رغبة    ،النقدية والسـيطرة على مناسـيب السـيولة
كتناز(، اي ان ترياده أو لألغراض االخرى )السـفر، اال وسـد احتياجات القطاع اخلاص لتمويل اسـ  االجنبية

اىل اعتبارات قوى العرض والطلب يف حتديد ســــعر الصــــرف االمسي الذي تبتغيه الســــلطة النقدية اســــتندت 
وتراه مناســباً للتأثري على املتغريات االقتصــادية الكلية عرب تدخلها املباشــر يف ســوق النقد االجنيب واجلدول 

 .سعر الصرف خالل مدة البحث( يوضح تطور 7)
 (2015-2004يف العراق للمدة )الدينار مقابل الدوالر ر صرف سعا( ا7جدول )

 
ة عليها مع أشاره تطبيقية للعراق، اطروحة السيولة العامة وفاعلية السياسة النقدية يف السيطر افتخار حممد مناحي الرفيعي،  -35

 .138، ص 2007دكتوراه، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد،  
للعلوم  مظهر حممد صاحل، السياسة النقدية للبنك املركزي العراقي ومتطلبات االستقرار والنمو االقتصادي، اجمللة العراقية -36

 .16، ص2008، السنة 18االقتصادية، العدد / 
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ســـــــــــــــعـر الصـــــــــــــــرف   سعر الصرف االمسي السنة 
 املوازي

ــبـــة الفرق بني  نســــــــــــ
 السعرين

  اسعار النفطمتوسط  
 )دوالر/ برميل(

2004 1452 1453 0,06 36 
2005 1469 1472 0،2 53,5 
2006 1467 1475 0,5 55,56 
2007 1255 1267 0,9 62,67 
2008 1193 1203 0،8 88,8 
2009 1170 1182 1 58,96 
2010 1170 1182 1 75,61 
2011 1170 1196 2,1 103,3 
2012 1166 1233 5,4 106,3 
2013 1166 1232 5’3 103 
2014 1188 1214 2,1 96,8 
2015 1190 1247 4,5 40 

ادي املوحد للبنك املركزي لســــنوات اجلدول من عمل الباحث ابالعتماد على التقرير االقتصــــ املصــــدر: 
 .خمتلفة

يف سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر،    اً ( هناك حتسن7نلحظ من خالل تتبع بيانت اجلدول )
ــعر الصــــــــــــــرف الرمسي) د  وهذا يعو  2003( عام 1896بـعد ما كان ) 2004( يف عام 1425اذ بلغ ســــــــــــ

ــر للبنك املركزي ــاس اىل التدخل املباشـ ــرف من خالل طرح كميات كبري   ابلدرجة االسـ ــعر الصـ يف حتديد سـ
والر عرب مزاد العملة، واسـتمر سـعر صـرف الدينار العراقي ابلتحسـن أزاء الدوالر االمريكي حىت بلغ من الد

ــرف ا2015( عام 1190) ــعر الصـ ــاقاً اجيابياً ما بني سـ ــعر ال، كذلك نلحظ هناك اتسـ ــوقي وسـ ــرف لسـ صـ
(، ارتفع قلياًل يف عام %0,06ملزاد وبفارق نقطة واحد وبنسـبة )يق اتطب ءاي مع بد 2004الرمسي يف عام  

ــبة )2005 ــل اىل )%0,2اىل ثالث نقاط وبنســــ ــعرين ليصــــ ــتمر هذا التباعد ما بني الســــ ( نقطة 67(، ليســــ
ــبة ــبة) 2014ام  ( نقطة ع26،لكنه عاود االخنفاض اىل )2012%( عام  5،4)  وبنســـــ %(،  2،1وبنســـــ

ذا االبتعاد ما بني (، وامللفت للنظر ان ه%4،5وبنســــبة بلغت ) 2015ة عام ( نقط57لريتفع جمدداً اىل )
الســعرين رافقه زايدة يف مبيعات البنك املركزي من الدوالر عرب املزاد، وهذا يدل على ان طلب الدوالر من 

ة اليوميــة للبنــك رغم غزارهتــا، وهــذا يعود اىل ضــــــــــــــخــامــة قبــل القطــاع اخلــاص اكرب من العرض عرب النــافــذ
ســــــترياد جل الســــــلع من اخلارج يف ظل اقتصــــــاد غري التحويالت اخلارجية واعتماد االقتصــــــاد العراقي على ا

مستقر اقتصادايً وأمنياً وسياسياً إبضافة اىل انتشاره ظاهرة الدولرة واستخدام الدوالر كمكون من مكونت 
 ل اجلوار.ضاًل عن عدم االستقرار االقتصادي واالمين يف بعض دو الثروة الشخصية ف
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قيام البنك املركزي من بيع الدوالر للمصــــــــارف االهلية وشــــــــركات  علىوهنا يثار تســــــــاؤل ما هو املربر 
التحويل املايل وشـــركات الصـــريفة بســـعر منخفض وتركها تعرضـــه للبيع على طالبيه يف الســـوق املوازية بســـعر 

الذي يتوقع ان يســــــتمر بشــــــكل كبري و اخلانقة للبلد واخنفاض أســــــعار النفط   ةالوضــــــاع املاليمرتفع يف ظل ا
 ؟لفرتة طويلة

وعليه و من خالل معطيات اجلدول اعاله نســـــــتنتج ان اســـــــتقرار ســـــــعر الصـــــــرف هو من النوع احلرج 
رهينة لإليرادات النفطية بســبب اعتماد الســياســة النقدية على بوابة املزادات اليومية لبيع الدوالر والذي هو 

 ع السياسة النقدية.واليت تكون خارجة عن سيطرة صنا 
 على معدالت التضخم  دور السياسة النقدية يف السيطرة: رابعاً 

ــلطة النقدية يف العراق على رفع ســــعر صــــرف الدينار العراقي مقابل الدوالر االمريكي، أذ  عمدت الســ
( عدة مرات كون ذلك  2015 - 2004جرى حتريك ســــــعر صــــــرف الدينار العراقي الرمسي خالل املدة )

 أمخاد الضغوط التضخمية من خالل تقليل كلفة استرياد السلع القابلة للمتاجر هبا دولياً يف ظل يساعد يف
لف الســـلع من اخلارج لغرض ســـد على العامل اخلارجي يعتمد بشـــكل كبري على اســـترياد خمتاقتصـــاد مفتوح 

 احتياجات السوق احمللية وانعكاس ذلك على املستوى العام لألسعار احمللية.
ــتقرار املســـــــتوى العام لألســـــــعار من احلقائق أمهية  وأتيت   التعويل على اســـــــتهداف ســـــــعر الصـــــــرف ابســـــ

 :(37)التالية
حجم الفوائض املالية النامجة عن  ريعية االقتصـــاد العراقي املعتمد على القطاع النفطي، ومع ارتفاع -1

ى العام ية يف الســيطرة على املســتو زادت فعالية الســلطة النقد الوفرة النفطية )املقيمة بطبيعة احلال ابلدوالر(
 لألسعار من خالل االعتماد على سياسة مزاد العملة وبيع الدوالر يف السوق املفتوحة.

كونت الرقم القياسـي ألسـعار املسـتهلك يف العراق % من م 81ان السـلع القابلة للتجارة تشـكل  -2
 الدينار العراقي. مما يعين ختفيض اكرب كان مصدره االرتفاع احلاصل يف سعر صرف

لقد متكن البنك املركزي العراقي، بوسـائل السـياسـة النقدية وأدواهتا املتاحة املختلفة من مكافحة ظاهرة 
بالدن على مدى اكثر من عقدين من الزمن، ومل خيلف  التضــــخم اجلامح يف االســــعار الذي اســــتشــــرى يف

و وتوقف التنمية وشــــــيوع البطالة ســــــوى حاالت شــــــديدة من التدهور يف اســــــعار الصــــــرف ومعدالت النم
بة الســــــريعة من اجل الربح، والفقر واحنراف التوزيع وتغري وجهة االســــــتثمار من االنتاج احلقيقي اىل املضــــــار 

 لتضخم السنوي والتضخم االساس.( يوضح معدالت ا8واجلدول )
 (2015 - 2004( معدل التضخم السنوي والتضخم االساس يف العراق للمدة )8جدول )

 % التضخم االساس % معدل التضخم السنوي سنةلا
2004 27 39 
2005 37 30،8 

 
حسني جواد كاظم، سياسة االستهداف املباشر وغري املباشر للتضخم ومدى اسهامها يف ادارة السياسة النقدية يف العراق،جملة   -37

 .11، ص 2016( السنة11( اجمللد )43العلوم االقتصادية، العدد )
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 2006 53،2 31،7 
2007 30،8 19،3 
2008 2،7 13 
2009 -2،8 7،1 
2010 2،4 2،9 
2011 5،6 6،5 
2012 6،1 5،6 
2013 1،9 2،4 
2014 2،2 1.6 
2015 1،4 1،7 

االقتصـادي السـنوي  التقرير -لبنك املركزي العراقي من عمل الباحث ابالعتماد على ا املصـدر:اجلدول
 .املوحد لسنوات خمتلفة

ــنوات )8من تتبع بيانت اجلدول ) ــنوي لألعلى للســـ -2004( نلحظ ارتفاع معدالت التضـــــخم الســـ
ــنوي من 2007 وبشـــــــــكل  2006عام  %53،3اىل  2004عام  %27( اذ ارتفع معدل التضـــــــــخم الســـــــ

لتطورات االقتصـــادية االجيابية اليت شـــهدها ز بزايدة االنفاق العام نتيجة اتوازي مع زايدة عرض النقد احملفم
االقتصـاد العراقي واملتمثلة برفع احلصـار االقتصـادي واسـتئناف تصـدير النفط وايضـاً ارتفاع اسـعار النفط يف 

قيه التشــــــــــــغيلي عنه من زايدة االنفاق العام بـشـــــــــــ  االســــــــــــواق العاملية وابلتايل زايدة االيرادات املالية وما جنم
ملني يف القطاع العام لينخفض معدل التضــــخم الســــنوي يف عام اة االجور واملرتبات للعواالســــتثماري وزايد

حيث بدأت ااثر الســــــياســــــة النقدية تتعمق عرب   2008( عام %2،8( ومن ث اىل )%30،7اىل ) 2007
املدعوم بوفرة االحتياطيات ميات كبرية من العملة االجنبية تدخلها اليومي يف ســــــــــــــوق الصــــــــــــــرف وتوفري ك

لية واشــباع طلب القطاع اخلاص وما متخض عنه من امتصــاص للســيولة النقدية الكثيفة يف اطار تعقيم الدو 
ــدل  ــة يف حني اخنفض معـ ــد النفطيـ ــاق احلكومي احملفز بزايدة العوائـ ــد االنفـ ــة عن تزايـ ــامجـ ــة النقود النـ كميـ

لية العاملية وهبوط  ( بسـبب االزمة املا%2،8 -يسـجل )ل 2009اىل ادن نسـبة له يف عام التضـخم السـنوي 
اسـعار النفط وما متخض عنها من اخنفاض االسـعار العاملية وخصـوصـاً أسـعار املواد الغذائية وابلتايل تراجع 

ــا ــتريادات وهو ما شــــــكل ضــــــغطاً اقل على ميزان املدفوعات واملوازنة العامة وســــ ــعار االســــ هم يف تراجع أســــ
(  %6،1تعايف اسعار النفط العاملية ليسجل ما نسبته )  لكنه عاود االرتفاع جمدداً بعد  معدل التضخم احمللي

(  %1،4لكن هذا االرتفاع مل يدم طوياًل أذ ســـــــرعان ما اخنفض معدل التضـــــــخم ليصـــــــل اىل ) 2012عام 
يف اســة النقدية عرب تدخلها اليومي بســبب اهنيار اســعار النفط وكذلك الدور الذي لعبته الســي 2015عام 

ــتعماله كمثبت امسي ســــــوق الصــــــرف االجنيب للمحافظة   ــتقرار ســــــعر صــــــرف الدينار العراقي واســــ على اســــ
ملواجهة الضـــــغوط التضـــــخمية مســـــتنزفة احتياطاهتا من النقد االجنيب يف ســـــبيل احملافظة على اســـــتقر ســـــعر 

 العام ألسعار.صرف الدينار ومن ث احملافظة على استقرار املستوى 
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م ألســعار الذي ســعت اليه الســياســة النقدية عرب اســتقرار ســعر الصــرف املســتوى العا يبقى اســتقرار الذ
عرب النافذة اليومية لبيع الدوالر رهينة االيرادات النفطية ويف حالة أستمر هبوط أسعار النفط لفرتات طويلة 

الداعم لسعر  عدم كفاية عرض النقد االجنيب  فأن ذلك سوف يشكل قيداً على السياسة النقدية يتمثل يف
ــلع الصــــرف عرب النافذة   ــعار الســ ــوقي مما ينعكس على ارتفاع اســ ــرف الســ ــعر الصــ اليومية وابلتايل ارتفاع ســ

 املستوردة ومن ث ارتفاع املستوى العام لألسعار وزايدة معدالت التضخم.
 :االستنتاجات

متوـيل املوازـنة الـعاـمة  اـئد لبقـية القطـاعـات واملســــــــــــــؤول عنيـعد القطـاع النفطي يف العراق القطـاع القـ  -1
 ملساهم االكرب يف تكوين الناتج احمللي االمجايل والصادرات الكلية للبلد.وكذلك ا

من خفض معدالت التضــــــخم اجلامح  2003اســــــتطاعت الســــــياســــــة النقدية يف العراق بعد عام  -2
ابة املزادات  ية يف ســــــــوق الصــــــــرف االجنيب ومن بو الذي كان يعيشــــــــه االقتصــــــــاد العراقي عرب تدخلها اليوم

 الر.اليومية لبيع الدو 
املســـتوى العام لألســـعار والذي ســـعت اليه الســـياســـة النقدية عن طريق اســـتقرار ســـعر  ران اســـتقرا -3

 .الصرف هو من النوع احلرج كونه رهينة االيرادات النفطية واليت تتعرض لتقلبات مستمرة
ة صـــايف جودات االجنبية، حيث يزاد بزايدد العراقي يكون دالة لصـــايف املو عرض النقد يف االقتصـــا -4

املوجودات االجنبية الناجم عن تزايد االيرادات النفطية وينخفض مع اخنفاضـها وهذا اخللل راجع اىل ريعية 
 االقتصاد العراقي.

ــرفية وتو  -5 ــيولة املصـ ــبة السـ ــارف االهلية حنو  القطاع املايل يف العراق يفتقر للتطور وارتفاع نسـ جه املصـ
 شـــــــراء الدوالر عرب النافذة اليومية لبيع الدوالر لتعظيم عوائدها  احتياطاهتا املصـــــــرفية الفائضـــــــة يف  اســـــــتثمار

ــعر البيع يف الســـــوق املوازي وابلتايل هناك  ــراء يف الســـــوق الرمسي وســـ ــعر الشـــ املالية من خالل الفرق بني ســـ
 القطاع احلقيقي.ضعف يف انتقال أتثري أدوات السياسة اىل 

ق ومن خالل دعم ســـعر صـــرف الدينار العراقي ضـــحت ابالحتياطيات قدية يف العراالســـياســـة الن -6
 فيما لو استمر اخنفاض اسعار النفط لفرتة طويلة. اً االجنبية من العملة، وهذا االمر ال يبُد مالئم

 ت:يا التوص

اليت يتعرض هلا االقتصـــــــــــاد العراقي جيب تنويع مصـــــــــــادر الدخل للتخفيف من حدة الصـــــــــــدمات  -1
 ى تطوير القطاعات االخرى.اجتة عن تقلبات اسعار النفط والعمل علوالن

تتحول ادوات السـياسـة النقدية بعد جناحها يف السـيطرة على التضـخم اجلامح الذي كان  أن البد  -2
مهم وحيوي اال وهو احلد من البطالة ملا هلا من ااثر سلبية على  خرآيعصـف ابالقتصاد العراقي اىل هدف 

 ماعي واالمين والسياسي.الصعيد االجت
ســــياســــة النقدية واهداف الســــياســــات االخرى ضــــرورة حتقيق التوافق واالنســــجام ما بني اهداف ال -3

 لتحقيق اهلدف نفسه. هنفسالجتاه ابمثل السياسة املالية والسياسة التجارية والسري 
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 25:  العدد

ــة حنو تقدمي  -4  ــيولتها الفائضـــ ــارف االهلية وحثها على توظيف ســـ االئتمان للقطاع  تفعيل عمل املصـــ
 اخلاص.

ارة العراقية ومكتب مكافحة غســــيل االموال يف البد من ان يكون هناك تنســــيق ما بني وزارة التج -5
ــتخدام الدوالر املشــــرتى من  ــتريادات لغرض مراقبة اســ البنك املركزي خبصــــوص تفعيل العمل إبجازات االســ

 البنك عن طريق املزاد لتمويل عمليات االسترياد.
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Transfer of Technical Knowledge under the world trade 

contracts (A comparative study) 
   .Shemmeri -Hameed ALLect. Ali Sh(1)م. علي شمران حميد الشمري

 الخالصة

فنيــة يف إطــار عقود التجــارة الــدوليــة(( إنــه من تبني من خالل البحــث يف موضــــــــــــــوع ))نقــل املعرفــة ال
ملوضـوعات املهمة والفعالة يف جمال االقتصـاد والتنمية الفكرية والتكنولوجية يف البلدان املتقدمة بشـكل عام ا

 وأتثريهصـــادية واملالية والفكرية االقت  األوضـــاعويف البلدان النامية بشـــكل خاص، ملا فيه من حتســـني وتطوير 
ــتوىاالجيايب الف ــادايت الكثري من الدول املتعاملة به على   عال على مســـــ الطويل،  األمدالدخل لدى اقتصـــــ

بتشــــــريع لكي حيقق التوازن بني األطراف املتعاقدة، ال شــــــك إنه   اً يكون هذا العقد منظم أن ولكن بشــــــرط  
حتقيقــا   ضــــــــــــــــاري والتكنولوجي لــدى البلــدان اليت تتعــامــل بــه،والوعي العلمي واحل اإلدراكميثــل نوعــا من 

 للمصلحة العامة للمجتمع.
Abstract  

The subject of research was found ((transfer of technical knowledge in the 
context of international trade contracts)) It's one of the important topics and 
active in the field of economy and development of intellectual and 
technological in developed countries in general and in developing countries 
in particular, because it involves the improvement and development of the 
economic, financial and intellectual conditions and its impact effective 
positive on the income level of many clients by States economies over the 
long term, but on condition that the contract structured legislation in order to 
achieve a balance between the contracting parties, no doubt it represents a 

 
 القانون.كلية   /--جامعة اهل البيت -1



  

 رفة الفنية يف إطار عقود التجارة الدولية )دراسة مقارنة( عنقل امل 

353 

kind of cognitive science and civilization and technology in countries that 
deal with awareness, in order to achieve the interests of the general 

 المقدمة

 اواًل: موضوع البحث.
العوملــــــة واطالق شبكة شهد العامل يف السنوات االخرية ثورة تكنلوجية كبرية ساعد على انتشارها حركة 

جة ـاط جديدة للتجارة الدولية، وهذا النمط من التجارة يقوم ابلدر االنرتنيت لألغراض السلميـة، وظهور امنـ
ــة واخلربة يف جمال معني والعمل على نقل هذه املعرفة، مما حيقق مصـــــــــلحة  االســـــــــاس على امتالك املعرفـــــــــــــــــــــ

ــاقدين ومها مانح املعرفة ومتلقيها، وقد  جتسد ذلك بظهور عقد االمتياز التجاري، والذي يعد نتاجاً املتعـــــــــــــ
 التجارة الدولية. لتطور

ــاً يف جمال التجارة  ـــ ــاز التجاري هو من العقود اليت ظهرت حديثـ ـــ ــد االمتيـ ــارة اىل ان عقـ ـــ والبد من االشـ
الدول املتباينة من حيث  الدولية الذي يكون له دوراً مهماً يف نقل التكنلوجيــــا بني املؤسســــات التجــــارية يف

اهم مــا ميتــاز بــه هــذا العقــد هو التزام الطرف الــذي ميتلــك هــذه امتالك هــذه التكنلوجيــا، لــذلــك فــان من 
ــــــد نالحظ ابنه عرف بعدة تعريفات ال ــــــر، وخبصوص تعــــريف هذا العقــ ــــــا اىل الطرف االخــ ــــــا بنقلهــ تكنلوجيــ

)عقد يلتزم فيه احد طرفيه )املتلقي( أبن يضع شركته او ولكنهـا تدور حول معىن واحد والذي يتمثل ابنه )
 الالزمة ملمارسة نشاطه((. اطـه يف خدمة الطرف اآلخر )املانح( وان يزوده ابملعرفة الفنيةيسخر نش

ــانح يلتزم عند ابرام  ـــ ــة والذي يسمى ابملـ ـــ ــة الفنيـ ـــ ــرات واملعرفـ وبذلك يتبني، ابن الطرف الذي ميتلك اخلبـ
ي كــــان ميــــارســه املانح، وممــــا الشك از بتزويد املتلقي هبذه املعرفــــة لكي ميــــارس ذات النشاط الذعقد االمتيــــ 

ــة يعد من افضل الوسائل لنقل اخلربات والتكنولوجيا من الدول فيه ان هذا العقد من ع قود التجارة الدوليـــــــ
 املتقدمة اىل الدول النامية اليت تفتقر اىل اخلربة واملعرفة.

 يًا: اهمية البحث وسبب اختيارهثان
ــــــــــــة، والذي يتمثل ابنه احد االلتزامــــــــــــات يف اطار عقود التجــــــــــــارة الدولييعد موضوع نقل املعرفة الفنية 

املفروضــــــة على املــــــانح يف عقد االمتياز التجــــــاري من اهم املواضيـــع اليت ظهرت حديثــــــاً السيمــــــا وانه يؤدي 
املتطورة ومن خالهلــا تستطيع علقــة بنشــاط معني اىل دولـة اخرى تفتقر اىل التكنولوجيــا اىل نقل املعرفـــة واملت

ــــــــــة  حتسني االنتاج ودفع الصناعة حنو ــــــــــاملني يف هذه الدول على هذه املعرفــــــ التقدم فضاًل عن تدريب العــــــ
 وكيفيــة استخدامها، ولذلك مت اختيار هذا املوضوع والبحث فيه.

 منهجية البحثثالثًا: خطة و
ـــــة يف اطـــار عقود  ـــــة الفنيـ اليت   التجارة الدولية، البد من بيان تعريفها واخلصائصلغرض حبث نقل املعرفـ

ــا البد من االشارة اىل احكام االلتزام  ـــ ــاري، كمـ ـــ ــاز التجـ ـــ ــد االمتيـ ـــ ــا لكي تكـــون حمالً لعقـ ـــ جيب ان تتميز هبـ
م هذا  التزامــــــات كــــــل من مــــــانح املعرفــــــة ومتلقيها، لــــــذلك سنقسبنقل املعرفـــة الفنيــــــة، وذلك ابإلشارة اىل

م املعرفة الفنية وسنقسمه على مطلبني، نبني املوضــــوع على مبحثني خنصص املبحث االول اىل بيــــــــان مفهو 
احكـــام   يف االول تعريف املعرفــــــة الفنية، وخنصص الثاين لبيــــــان خصائصهــــــا، امــــــا املبحث الثــــــاين سنبني فيه
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ــه على مطل  ــة وسنقسمــ ــة الفنيــ ــة، ونكرسااللتــزام بنقل املعرفــ ــة الفنيــ   بني، نبني يف االول التزامــات مانح املعرفــ
ــات   ـــ ــائج واملقرتحـ ـــ ـــ ــة تتضمن عدداً من النتـ ـــ ــامتـ ـــ ـــ ــة، وسننهي البحث خبـ ـــ ــي املعرفـ ـــ ــات متلقـ ـــ ــان التزامـ ـــ الثاين لبيـ

 خبصوص هذا املوضوع.
 ول: مفهوم المعرفة الفنيةالمبحث اال

رفة والتكنولوجيا من الدول املتقدمة لت امهية ومكانة كبرية يف نقل املعملــــــــــا كـــــانت املعرفة الفنية قد احت
اىل الدول الناميــــــــــــــــــة واصبحت اهلدف االســــــــــــــــــاسي الذي يسعى املتلقي احلصول عليـــــــــه من عقد االمتياز 

تعريفها وبيان خصائصهــا، وألجل بيــــان ذلك سنقــــسم هذا  التجاري، لذلك البد بيان مفهومها من خالل
ــــــــــــــة، وخنصص املطلب الثاين لبيان ث على مطلبني، نبني يف املطلب االول تعــــــــــــــريف املعرفـــــــــــــــــــــة الفنياملبح

 خصائص املعرفة الفنية.
 املطلب االول: تعريف املعرفة الفنية

، Know - Hawايت املتحـدة االمريكيــة حتت اسم  ان مصطلح املعرفــــــة الفنيــــة ظهر ألول مرة يف الوال
ــا ا ـــ ـــ ــا عباوقد عرفهـ ـــ ــا وعرفت كذلك أبهنا مال معنوي يتكون لبعض أبهنـ ـــ ـــ رة عن املزج بني العلم والتكنولوجيـ

 (2)من معلومات حسية قابلة للتطبيق من الناحية العلمية.
اهنا تقوم على عاملني اساسيني مها النظرايت وقد اشــــــــــــار الفقهــــــــــــاء عند تعريفهم للمعرفــــــــــــة الفنيــــــة اىل 

ــاملني السابق ذكرمهــ العلمية والتطبيق ال ــا، فعرفت أبهنا ))التطبيق عملي هلا، ولذلك جاء تعريفهم متأثراً ابلعــ ــ
 .(3)العملي لثمرات العلم وابتكار افضل الطرق الستعماهلا((

ــــــــة االوربية يف مادهتا االوىل ــــــــة املفوضيــــ  أبهنا ))جمموعة من املعلومات العملية غري احملمية وعرفتها الئحــــ
ــا بنفســـهبرباءة اخرت  ، وهذه املعلومات جيب ان اع واملســـتمدة من خربة مانح االمتياز بعد ان قام بتجربتهـــــــــــــــ

 تكون سرية وجدية وهلا ذاتية خاصة((.
ــــة ليس هو املعلومــــات العلميــــ  ة فقط اليت ميتلكها املانح بل ويتبني من التعريف أبن املهم يف املعرفة الفني

ــا ق هذه املعلومات بصورة عملية بشكل حيقق له النجاح يف نشاط معني  املهم ايضاً ان يقوم املانح بتطبي ممــ
يدفع متلقي املعرفــة الفنيــة على التعاقد واحلصول عليها، كمــا بني التعريف اهم اخلصائص هلذه املعرفة واليت 

 تكون سرية وجدية وهلا ذاتيـة خاصة.سنبينها الحقاً وهي ان 
اذ نصــــت املــــــادة 1999لسنة    17التجــــارة املصري رقم   ملعرفــــــة الفنيــــة قــــــانون ومن التشريعــــات اليت عرفت ا

( منــــــــه على ))عقد نقل التكنولوجيــــــــا اتفــــــــــــاق يتعهد مبقتضــــــــاه مورد التكنولوجيــــــــا أبن ينقل مبقــــــــابل 73)
جهزة او لتقدمي اصـــــــــــة إلنتاج ســـــــــــلعة معينة أو تطويرها او لرتكيب او تشـــــــــــغيل االت او امعلومات فنية خ 

 خدمات((.

 
، 2011القانون الدويل اخلاص وقانون التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  د: عبد املنعم زمزم، عقود الفرانشيز، بني    -2

 .79ص 
د: ايسر سيد حممد احلديدي، النظام القانوين لعقد االمتياز التجاري يف الفكر االقتصادي والقانوين، منشأة املعارف،  -3
 .74، ص 2007درية، االسكن
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ــاً ال يقتصر على نقل  ــاً واسعــ ــة(( مفهومــ ــة الفنيــ ــا ))املعرفــ ويتبني من النص اعاله، انه اعطى للتكنولوجيــ
قدمي اخلدمــــــات واليت تشمــــــل التنظيم املعرفـــــــــة خبصوص انتـــــــــاج سلعـــــــــة معينـــة بل ميتد اىل نشاطات اخرى كت

))جمموعة من او تركيب او تشغيل اجهزة معينــــــــــــــة. وميكن ان نعرفهـــــــــــــــــــــا أبهنــــــــــــــا   واالدارة، او تتعلق بتطوير
ــاً تنافسياً متميزاً واليت يلتزم بنقلها اىل امللتقي مبوجب   ـــــــ املعلومات التقنية السرية اليت تكسب مبتكرها وضعـــــ

 اري((.عقد االمتياز التج
ــة الفنيــة تعد من املقوم ــ ات املهمة لعقد االمتياز وابلتايل يؤدي ختلفها اىل ومن اجلدير ابلذكر، ان املعرفــ

 (4)عقد االمتياز. بطالن 
 املطلب الثاني:خصائص املعرفة الفنية

للمتلقي البد املعرفة الفنية ابعتبارها احد التزامات املانح يف عقد االمتياز ولكي تعد اضافة نوعيــــــــة  نَّ إ
ــــــــة ــــــ ــــــــة والسريــــ ــــــــان تلك اخلصائص  ان متتاز ببعض اخلصائص وخاصة احلداثــــ وقابليتهــــــا لالنتقال والجل بيــــ

 -فروع وكما أييت: ةى ثالثسنقسم املطلب عل
 الفرع االول:حداثة املعرفة الفنية

املعرفة اذا كانت موجودة عند متلقي هذه املعرفـــة فال ينطبق عليها وصف املعرفــة الفنيـــة، اذ يشرتط   نَّ إ
ــة خباصية احل ــــــ ــاز قبل ان تتمتع هذه املعرفــــ ــة، مبعىن ان تكون جديدة ومل تكن يف متناول متلقي االمتيــــ ــــــ داثــــ

ــاقد اما اذا كانت هذه املعرفة ال تقدم جديداً للمتلقي ـــــــ ــاز   التعـــــ ـــــــ فأن ذلك يرتتب عليه بطالن عقد االمتيـــــ
ــة فنية متتاز ابألمهية واحل ــه والذي يتمثل بتقــدمي معرفــ ــاري، وذلك لتخلف شرط من شروط صحتــ ــة التجــ داثــ

ــاز   ـــــــ ــة النقض الفرنسية والذي جاء فيه ))ان عدم (5)اىل متلقي االمتيـــــ ـــــــ . وقد جتسد ذلك يف حكم حملكمـــــ
العقد ألية معرفة فنيـــــــــة جديدة او مبتكرة يؤدي اىل اعتبار العقد وكأنه مل يدخل  حصول املتلقي عند تنفيذ
 .(6)حيز النفاذ مطلقاً.....((

من مدى وجود هذا الشــرط يف املعرفة الفنية، هو ملعيــــار املعتمد يف التحقيق وممــــا جتدر االشارة اىل ان ا
دراسة ومعرفـــــــــــة بعناصر املعرفة الفنية ولكنه مل يستطيع معيار ذايت، مبعىن ان متلقي االمتياز اذا كانت لديه 

ه احلالة طاملا ان مانح االستفادة منها اال مبساعدة مـانح االمتياز، فأن خاصيــة احلداثــة تعد موجودة يف هذ
ــة وتوظيفها ث قام بتقدميها اىل ملتقي االمتياز ل ــ ــ ــة الفني ــ ــام جبمع عناصر املعرفــ الستفادة االمتياز هو الذي قــ

ـــــة ميكن ان تتحقق عن   (7)منها. ـــــة الفنيـ ـــــاف دجيون أبن ))جدة املعرفـ ـــــة استئنـ وهبذا اخلصوص قضت حمكمـ
فضـــال عن ذلك  (8)عة من املفردات املختلفة وان كانت معروفة للملتقي(( طريق اجلمع والتنســـيق بني جممو 

ن كــــــــــــــــــــــــــــان املتلقي على علم بكل او ببعض فان املعرفة الفنية تبقى حمتفظة بصفة وخاصية احلداثة حىت وا
 

 .81ص د: عبد املنعم زمزم، مصدر سابق،  -4
 .92د: ايسر سيد حممد احلديدي، مصدر سابق، ص  -5
 .93، منشور لدى د: ايسر سيد حممد، املصدر نفسه،ص1973يونيو عام  19انظر حكم حمكمة النقض الفرنسية الصادر يف    -6
ة جامعة اببل، للعلوم رفة الفنية وأثرها يف عقد الفرانشيز، حبث منشور يف جملعبد املهدي كاظم نصر، ونظام جبار طالب، املع  -7

 .282، ص 2009، 2العدد /  17االنسانية، اجمللد / 
، منشور لدى د: عبد املنعم زمزم، مصدر سابق، 1968أبريل لعام  25يف  12انظر حكم حممة استئناف دجيون املرقم/  -8

 .86ص
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يلة لفنيــة اصعناصرها طاملا بقي غري قادر على استثمارها اال بتدخل املانح. وكذلك فقد ال تكون املعرفــــة ا 
اىل جناح املتلقي، مبعىن اخر تعطيه ميزة تنافسية عن اقرانه، وعليــه يتطلب االمر ضرورة  يدة اذ مل تؤدِّ او جد

سبق للمعرفــــة الفنيــة من قبل املانح وجتربتها مع ثبوت جنــــاح هذه التجربة لكي ميكن احلصول االستعمــــال امل
 على منتج جديد واكثر فاعلية.

 املعرفة الفنية الفرع الثاين:سرية
ـــــــة وغري معلومة ابلنسبة اىل ملتقي االمتياز، مما  ـــــــة، البد ان تكون سريـــ ـــــــة هبذه الصفـــ لكي تتمتع املعرفـــ

دم اىل ابرام عقد االمتيــــــاز التجـــــــــاري مع املانح واحلصول على املعرفـــة الفنية علماً ان سرية املعرفة جيعله يتق
ــــة مبعىن ان متلقي هذه املعرفــــــــــــة جيب ان ال يعرف أي عنصر من عناصر الفنية ال يقصد هبــــا السرية املطلقــــ 

ــرية   ــ ــة متتاز ابلســ ــ ــ حىت وان كان متلقي االمتياز لديه علم ببعض مفرداهتــا او  املعرفة الفنيــة، اذ ان املعرفة الفني
ــا وصورهتا النهائية، مبعىن ان جمموع عناصر هذه ا ــه جيهل عناصرهــ ــ ــا ولكنــ ــ ملعرفة مل يكن معلوماً من عناصرهــ

 .(9)قبل متلقي هذه املعرفة او ظلت طريقة استخدامها غري متاحة له اال مبساعدة مانح االمتياز
لك، فــــــأن خاصيــــــة السريــــــة يف املعرفة الفنية تكون موجودة حىت وان كان املانح ال يستــــــأثر ذ فضاًل عن

ــــة قد مت  ــة اخرى، طاملــــا اهنا وحده بسريتهــــا كما لو كانت هذه املعرف ــانح ومؤسســ ــة املــ  انتاجهــــا بني مؤسســ
 (10)بقيت غري معلومــة من قبل متلقي املعرفـة.

ــة 88  /4087الئحة اللجنة االوربية رقم ) وهبذا اخلصوص اشارت ــــ ( اىل ان شرط السرية يف املعرفة الفنيــ
ــا كانت يف صورهتا ــار املشرع املصري يف   جيب اال يفهم ابلسرية ابملعىن الضيق، طاملــ ــــ النهائية سرية، كما اشــ

ـــــــة الف  2002لسنة    82( من القانون رقم  55املادة ) ـــــــاية حقوق امللكيـــ كرية اال انه يشرتط والذي يتعلق حبمـــ
حلماية املعلومات ان تكون سريــــة أبن تكون يف جمملهــا ليست معروفة او غري متداولة بشكل عام. وبذلك 

الفنيــــــــة تعد سريــــــــة حىت وان كــــــــان متلقيهــــــــا على علم ببعض عناصرهــــــــــــا مــــــــا دامت يف   يتضح، أبن املعرفــــــــة
تعد سرية حىت وان كان العلم هبا ال يقتصر على مانح هذه   صورهتــــــــــــــــــــــــــا النهائية غري معروفة من قبله، كما

ــة ماحنة على علم هبذه املعرفة، فأهنا تع ــة، كما لو كان هناك اكثر من مؤسســ د سرية طاملا كان متلقي املعرفــ
االمتياز ليس لديه علم هبــــا وبطريقة استخدامهــــا. ويالحظ أبن شرط السريــــــــة هو ما مييز املعرفة الفنية عن 
ــا دفع  ــة، وهذا مــ ــــ ــا للسرقــ ــــ براءة االخرتاع، واليت يستلزم احلصول عليها االعالن عن االخرتاع مما قد يعرضهــ

ا اكتفت ابحملافظــــــة عليهـــا العالن عن االخرتاع واحلصول على الرباءة وامنبعض الشركــــــات العاملية اىل عدم ا
 يف صورة معرفة فنية.

ــة ق ـــ ـــ ــة، واملقصود ابلسرية هنا هو ومن اجلدير ابلذكر، ان السريـ ـــ ـــ ــة نسبيـ ـــ د تكون مطلقة وقد تكون سريـ
رفــــــة ولكنه جيهل عناصرهــا جمتمعـــة السرية النسبية، مبعىن ان املتلقي قد يكون عاملــــاً ببعض مفردات هذه املع

وهذا ما (11)بشكل عــــــــــــام، اي مل تكن عناصرهــــــا معروفة لدى اجلميع وامنا بعض العــــــــــــاملني هبذا النشاط، 
 

 مقارنة، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، ط   اعدة، االساس القانوين حلماية االسرار التجارية، دراسةاحملامي: عمر كامل السو   -9
 .55، ص2009، 1

د: حسام الدين خليل فرج، عقد االمتياز التجاري واحكامه يف الفقه االسالمي، دراسة مقارنة، دار الفكر اجلامعي،  -10
 79، ص 2012االسكندرية، 
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ــادة ) ــ ــات يف جمموعها 55نصت عليه املــ ــ ــة الفكريــة املصري بقوهلا ))تكون املعلومــ ــ ــة امللكيــ ــ ( من قانون محايــ
 ي يظم مفرداهتـــا ليست معروفة او غري متداولة بشكل عام لدى املشتغلني.........((او يف التكوين الذ

 ا لالنتقالالفرع الثالث: ذاتية املعرفة الفنية وقابليته
ــا بشكل دقيق يف عقد االمتياز من حيث مضموهنا وكيفية  ــة حتديدهــــ ــــــ ــــــــة الفنيــــ ــــــ ــة املعرفــــ ــــــ يقصد بذاتيــــ

ــاز   استخدامها واالستفادة منها من قبل ـــ ــارج عقد االمتيـ ـــ متلقي هذه املعرفة، او ان يتم حتديدها يف بيان خـ
ــانح املعرفة ومتلقيها على ان ه ــاق بني مـــــ ـــــــ ــاز، لذلك ولكن يتم االتفـــــ ـــــــ ذا البيان يعد جزءاً من عقد االمتيـــــ

ــــــــــة وحتديد ماهيتها ــــــــــة الفنيــــــ ــــــــــاصية ان يقوم املــــــــانح حبصر العناصر املكونة للمعرفــــــ وبيان   تتطلب هذه اخلــــــ
ــاليب الفنية والتطبيقية لتوظيفها ــية يف املعرفة الفنية، فقد نصــــــت عليها الفقرة (12)االســــ .وألمهية هذه اخلاصــــ

ة االوىل من الئحة اللجنة االوربية واليت اكدت على ان الذاتية يف املعرفة الفنية هو ان تكون الثالثة من املاد
هل اســـــــــتخدامها من قبل متلقيها. ويالحظ ابن قانون هذه املعرفة موصـــــــــوفة بطريقة كافية ودقيقة مما يـســــــــ 

ــــــــارت اىل74التجارة املصري قد نص يف املادة ) ــــــــة، واليت اشــــ ضرورة اشتمال عقد   ( منه على هذه اخلاصيــــ
وفضاًل عن ذاتيــــــــــــة   .(13)االمتيــــــــــــاز على بيان عناصر املعرفة الفنية وتوابعها اليت تنقل اىل متلقي هذه املعرفة

مل  اتكون قابلــــة لالنتقال من مــــانح االمتيــــاز اىل متلقي االمتياز، اذ فنية، فأن هذه املعرفــــة جيب ان املعرفــــة ال
ــة لالنتقال   ـــ ــا واستخدامها بعد ان حققت جناحاً تكن قابلـ ــادة منهـ ـــ ــاز ال يستطيع االستفـ ـــ فان متلقي االمتيـ

ــية املعرفة الفنية بكوهنا قابلة لالنتقال هو الذي مييز بينها وبني املهارات   عند مانح االمتياز، علماً ان خاصـــ
ابلشخص ومن ث ال ميكن نقلها الذاتية او املواهب الشخصيــــة، واليت ال تكون قابلة لالنتقال ألهنا متعلقـة 

 من مؤسسة اىل اخرى اال بنقل من ميلكها من الفنيني او العاملني.
حظ قال، فما الكيفية اليت حيصـل فيها االنتقال؟ نالواذا كان من خصـائص املعرفة ان تكون قابلة لالنت

ليم املتلقي عدداً من الكتب ابن انتقال املعرفة الفنية حيصـل بعدة طرق منها قيام مانح املعرفة الفنيــــــــــــــــة بتسـ 
ــادة منها من  ــة االستفــ ــة وكيفيــ ــة مبضمون هذه املعرفــ ــات الكافية واملتعلقــ والكتالوجات املتضمنة على املعلومــ
ـــــــــــــــــة شريط كاسيت او  قبل متلقي هذه املعرفة، كما ان االنتقال قد يكون من خالل تسليم متلقي املعرفـــــــــــــ

ــــــــــــــــة االمثل يف استعمال هذه املعرفة شرائط فيديو، كما ان نقل املعرفــــــــــــــ  ة يتجسد من خالل بيان الطريقــــــــــــ
ــائل انتقال املعرفة الفنية االخرى هو اقامة الدورات التدر  ــتغالهلا، ومن وســ يبية يف مكان العمل من قبل واســ

 (14)املانح للمعرفة الفنية.
 المبحث الثاني: التزامات مانح المعرفة الفنية ومتلقيها 

االمتياز ابنه عقد ملزم للجانبني فريتب التزامات على عــــــاتق املانح فضال عن االلتزامــــــــــــات ميتــــــاز عقد 
 -ملبحث على مطلبني وكمـا أييت:اليت يرتبهــا على املتلقي، وألجل بيــان ذلك سنقسم هذا ا

 
 .135، ص 2011، 1ياز، دراسة يف القانون اخلاص، بريوت، لبنان، ط د: درع محاد عبد، عقد االمت -12
 .1999لسنة  17انظر قانون التجارة املصري رقم  -13
ل التكنلوجيا، دار الثقافة د: حممود الكيالين، املوسوعة التجارية واملصرفية، اجمللد األول، عقود التجارة الدولية يف جمال نق -14
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 25:  العدد

 املطلب االول: التزامات مانح املعرفة الفنية 
املتلقي سواء كانت التزامات قبل ابرام العقد او التزامــــــات اثناء يلتزم املــــــانح بعدد من االلتزامــــــات جتــــــاه  

 -:وبعد ابرام عقد االمتياز، ولبيان ذلك سنقسم هذا املطلب على ثالثة فروع وكما أييت
 الفرع االول: تزويد املتلقي ابملعلومات

ــة ومصلحة متلقيها جيب على املانح ان  ــة الفنيــ ــــ ــة مانح املعرفــ ــــ يقوم بتزويد املتلقي لغرض حتقيق مصلحــ
ــات  ابملعلومات الالزمة اليت تبني ماهية املعرفة الفنية وعناصرها وكيفية استغالهلا، على ان تقدم هذه املعلومــ

الذي مبوجبــــــه يتم نقل املعرفــــــة ويتقرر هذا االلتزام على املانح نظراً الختالل التوازن املعريف  قبل توقيع العقد
وكان املشرع األمريكي اول من اشار اىل هذا االلتزام يف القانون االحتادي  (15)املتلقي.واملعلومايت بينه وبني  

ــا ا  1979الذي اصدره سنة   ـــــ ـــــــل كمـــ ــانون الذي واملسمى قانون االفصاح الشامـــ ـــــ ـــــــار اىل هذا االلتزام القـــ شـــ
االلتزام كل ، والذي نص يف مادته االوىل على 1989( الصــــادر ســــنة  1008صــــدره املشــــرع الفرنســــي رقم )ا

ــة واملتعلقة  ــــ ــانت الالزمــ ــــ ــة اىل شخص اخر ان يقوم قبل توقيع العقد بتقدمي البيــ ــــ ــــ ــة فنيــ ــــ شخص يقدم معرفــ
ــانون املدة اليت يستلزم خالهلا ابملعرفة الفنيـــة، وقد ذكر هذا ـــ ن يوماً تقدمي هذه البيانت وهي مدة عشرو   القـ

 قبل توقيع العقد.
االلتزام هو الجــــــل حتقيق التوازن بني املتعــــــاقدين وهو مــــــا يسمى ابلتوازن ويالحظ ابن الغرض من هذا 

يتم نقل املعرفــــة الفنية اىل املتلقي  املعريف واملعلومايت، خصوصاً وان عقد االمتياز التجاري والذي من خالله
هذه املعلومــــــــــــات متوافرة ميتاز ابنه قبل ابرامه ال يكون هناك توازن معريف ومعلومايت بني طرفيــــــــــــه، اذ تكون 

ــاهلا وخماطر   ــانح دون متلقي املعرفة، وال يستطيع االخري التعرف على ماهية املعرفة وكيفية استعمــــــ ــــــــ عند املــــــ
 ا نفذ املانح التزامه بتقدمي املعلومات الالزمة للمتلقي قبل العقد.االستعمال اال اذ

ومن اجلــــــدير ابلــــــذكر، ان هذا االلتزام بتقدمي املعلومــــــات هو االلتزام تباديل، مبعىن ان تقدمي املعلومــــــات 
ترقي اىل امهية  ال يقتصر على املــــــــــــــــــــــــانح، فاملتلقي ايضاً يلتزم بتقدمي املعلومات اىل املانح وان كــــــــــــــــانت ال

املعلومات اليت جيب على املتلقي اخبــــار املــــانح هبــــــا تلك اليت    املعلومــات اليت يلتزم املانح بتقدميهــــا لــــه، ومن
ــــــــالل هذه املعرفة يف نطاقه. ويالحظ ابن الزام   ــــــــة من استغــــ ــــــ تتعلق ابحوال السوق اليت يرغب متلقي املعرفــــ

  محاية املتلقي ابعتباره املتعاقد الضعيف يف العقد.املانح هبذا االلتزام يهدف اىل
ـــارة اليه اىل ان املانح ومن اجل تنفيذ هذا االلتزام فانه جيب عليه بيان مركزه االقتصادي ومما جتدر االش

بشكل دقيق وامســــــه وعنوانه وطبيعــــــة النشاط الذي يقوم به وبيان املصــــــارف اليت يتعامـــل معهــــــا، فضال عن 
ــارة من قبل املتلقي للمعرفةبيا ـــــــ ــة اجلدوى للمشروع املراد استثمـــــ ـــــــ ويالحظ ابنه يف حالة (16)الفنية.  ن دراســـــ

ــا االخري مل  عـدم قـيام امـلانح هبـذا االلتزام ففي هـذه احلـاـلة حيق للمتلقي املطـالـبة اببطـال العـقد طـامـلا ان رضــــــــــــ
 املراد ابرامه.يكن صحيحاً بسبب اخفاء املانح ملعلومات جوهرية تتعلق ابلعقد 
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 الفرع الثاين:تقد  املساعدة الفنية
ال يقتصر االمر على الزام مــــــــــــــانح املعرفة الفنيــــــــــــــة بتقدمي بيانت قبل توقيع العقد، اذ يلتزم كذلك بعد 

ـــــاز ـــــة اىل متلقي املعرفـــة وذلك ال ابرام عقد االمتيـ ـــــاعدة الفنيـ ـــــاء تنفيذه ان يقوم بتقدمي املسـ ـــــاري واثنـ ن التجـ
ــأة ـمانح املعرـفة الفنـية، ومتكني املتلقي من حتق يق النجـاح يف الغرض من هـذا العـقد اجيـاد منوذج ممـاـثل ملنشــــــــــــ

ـــــــة، وهذا النجاح ال يتحقق اال اذا مت تزويد ـــــ ـــــــة الفنيـــ ـــــ املتلقي ابملعرفة الفنية وتقدمي املساعدة  استقالل املعرفـــ
 (17)الفنية اثناء تنفيذ العقد.
ــدير ابلذكر ـــــ ومن اجلـــ ــ ــانح هي تدريب متلقي املعرفة ، ان من صور املســـ ـــــ ـــــ ــة اليت يلتزم هبا املـــ ـــــ اعدة الفنيـــ

تنظيم عملــــــــــــه، والعاملني لديه على ماهية املعرفة الفنية وكيفية استخدامها، ومساعدته من الناحية االدارية ل
وتبصريه بطرق عرض منتجاته وكيفية تسويقها ووسائل جذب العمالء وايفاد اشخاص ذوي خربة ملساعدة 

 (18)املتلقي للمعرفة الفنية.
ــــــــة يف العقد املربم بني  ــــــــة ال يشرتط ان ينص عليه صراحــــ ــــــــاعدة الفنيــــ ويالحظ ابن االلتزام بتقدمي املســــ

ــــة الفنيــــة وميتاز هذا االلتزام ابنه من االلتزامات الطرفني، فيعد هذا االلتزام مكم ــــانح بنقل املعرفــ ــــالً اللتزام املــ
( من قانون 78املســــــــــتمرة اليت جيب على املانح ان يقوم به طيلة تنفيذ العقد وهذا ما نصــــــــــت عليه املادة )

ــارة املصري اذ نصت على ))يلتزم املورد طوال مدة سراين العقد ابن يقدم ــ ــه  التجــ ــ للمستورد بنــاءاً على طلبــ
قطع الغيــــار اليت ينتجها وحتتاجهــــــا االالت او االجهزة اليت تستعمل يف تشغيل منشــــــاته...........((، وال  
يتحلل املانح من هذا االلتزام حىت وان حصـــــــــل اتفاق بني الطرفني على عدم قيام املانح بتقدمي املســـــــــاعدة 

 الفنية.
 املانح بتقدمي املســاعدة الفنية ففي هذه احلالة حيق للمتلقي املطالبـة اببطال العقد.  ويف حالة عدم التزام

 الفرع الثالث: تزويد املتلقي ابلتحسينات
ــينات اليت تطرأ  ومن اجلدير ابالشــــــارة ان املانح يلتزم فضــــــاًل عن ذلك أبن يقوم بتزويد املتلقي ابلتحســــ

ـــــــة وان مبدأ حسن النيـــــة الذي املعرفة الفنية على اعتبار اهنا من ا على ـــــــة الفنيـــ ـــــ مللحقـــــات االساسية للمعرفـــ
ــينات، فالتكنلوجيا متغرية بطبيعتها وما  حيكم الذي حيكم تنفيذ العقد يقتضـــــــــي تزويد املتلقي هبذه التحســـــــ
 يعد حديثاً وقت التعاقد قد يصـبح تقليدايً اثناء تنفيذ العقد، علماً  ان التحسـينات يقصـد هبا اية تطورات

يتم ادخاهلــــا على املعرفة الفنية ويكون من شأهنا اضافة قيمة جديدة، وقد اشــــار قانون التجــــارة املصري اىل  
( منه على ))كما يلتزم املورد أبن يعلم املســـتورد ابلتحســـينات اليت  2/77هذا االلتزام عندما نص يف املادة )

ينقل هذه التحســــينات اىل املســــتورد إذا طلب  قد يدخلها على التكنولوجيا خالل مدة ســــراين العقد، وان 
 منه ذلك((.
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ــينـات اليت تطرأ على املشــــــــــــــروع كـافـة ويالحظ ابن املـانح يلتزم بتزويـد املتلقني    للمعرفـة الفنيـة ابلتحســــــــــــ
االقتصادي وعلى املعرفة الفنيــــــــــــــــــــة، وال حيق له اعالم بعض املتلقني دون البعض االخر الن هذا يؤدي اىل  

 (19)وازن العقدي واالقتصادي للمتلقني للمعرفة الفنية.حصول اخالل ابلت
 املطلب الثاني: التزامات متلقي املعرفة الفنية

ويالحظ ابن عقد االمتياز التجاري والذي من خالله يتم نقل املعرفــــــــــــة الفنية هو عقد ملزم للجانبني، 
ات ترتتب على متلقي املعرفة الفنيــــة، ولبيان التزامــ فضاًل عن االلتزامــــات اليت يرتبهــــا على املــــانح، فان هناك 

 -هذه االلتزامات سنقسم هذا املطلب على ثالثة فروع وكما أييت:
 الفرع االول: دفع املقابل املادي

ــــــابل  ــــ ــــــات هو دفع املقابل املادي اىل املانح اذ ان نقل املعرفة الفنية ال حيصل دون مقــ أول هذه االلتزامــ
ــــادة )ليه املوهو مــــا نصت ع ــــارة املصري بقوهلا ))يلتزم املستورد بدفع مقابل التكنلوجيا 82ــ ــــانون التجــ (من قــ

والتحسينات اليت تدخل عليهـــــا يف امليعاد واملكان املتفق عليهمــــــــــا((، ولكن جيب عدم السمــــــــــاح للمــــــــــانح 
واال كـــــــــــــــان العقد ابطالً  اذا مت لطرفني ابلتحكم وحتديد املقــــــــــابل أبرادتـــــه وحده وامنا جيب ان حيدد أبرادة ا

حتديد املقـــــــــــــــابل أبرادة املانح وحده، وقد جتسد ذلك حبكم حملكمــــــــــة استئنـــــاف ابريس قضت فيه ببطالن 
العقد بسبب قيام املــــــــــــانح بتحديد السعــــــر أبرادته وجاء فيه ))وجد املتلقي نفسه ملتزماً بدفع التعريفة اليت  

ــا يتناىف مع مبدأ االدارة تعريفــــ   حددها املانح، بوصفها ــــ ــة، وهو مــ ــــ ــاء الشبكــ ــــ ــامة وموحدة لكل اعضــ ــــ ــــ ــة عــ ــ
ــة للمتعاقدين وينال من اسـتقالل املتلقي يف مواجهة املانح كما يتضـمن يف   ـــــــــــــــ ممارسـة  هذاتالوقت املشـرتكـــــــــــــ

 .(20)عمليــة مضـادة للمنافســة املشروعة((
 املــــــــــانح مبوجب عقد االمتياز التجاري تكون لــــــــــه دفعه اىلويالحظ أبن املقــــــــــابل الذي يلتزم املتلقي ب

خصوصيــــة عن املقابل يف العقود االخرى وتتمثل هذه اخلصوصيــــــة أبن تقديره يستند على اكثر من عنصر 
ــــــة  ــــــاًل عن مستوى شهرة االسم والعالمــ ــــــانح على البحث والتطوير فضــ ــــــه املــ ــــــا انفقــ او عامل واليت تتمثل مبــ

 مانح ودرجة هيمنتــه على السوق ومســاحة املنطقــة اجلغرافية اليت ميارس فيها املتلقي نشاطه.ارية للالتجــ
 الفرع الثاين: احملافظة على السرية

ومن اهم االلتزامات االخرى هو التزام املتلقي ابحملافظة على سرية املعرفة الفنية، وهذا االلتزام يقع على 
املعرفة الفنية هي ))الســـــــرية(( لذلك جيب على متلقي املعرفة   ن خصـــــــائصطريف العقد، خصـــــــوصـــــــاً وان م

وماحنها االلتزام ابحملافظة على ســـــــــرية املعرفة وعدم اطالع الغري عليها، وقد اشـــــــــارت اىل هذا االلتزام املادة 
 التكنلوجيا اليت حيصــــلبقوهلا ))يلتزم املســــتورد ابحملافظة على ســــرية  (21)( من قانون التجارة املصــــري  1/83)

عليها، ويســأل عن تعويض الضــرر الذي ينشــأ عن افشــاء هذه الســرية ســواء وقع ذلك يف مرحلة التفاوض 
 (( من عقد الفرانشـــــــــيز النموذجي لغرفة22على ابرام العقد أو بعد ذلك((، وهو ما نصـــــــــت عليه املادة ))
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ــيز  املنقوـلة الـيه من املـ  التجـارة اـلدولـية بقوهلـا ))يتعهـد املتلقي أبن كـل املعلومـات انح يف اطـار عقـد الفرانشــــــــــــ
 تتسم ابلسرية الشديدة وجيب عليه استعماهلا وفقاً هلذا املفهوم((.

ــة املعلومات  ــــــــــ أما القضاء الفرنسي فقد استقرت احكامه بشأن التزام املستخدمني ابحملافظة على سريــــــــ
ــــــــ اليت تصل اليهم على ان اخالل املستخدم يف شروط عقد االستخ ة اء املعلومات السريدام ومن بينها افشــــ

خمالفة جسيمة لاللتزامات التعاقدية اليت تربر فصله وحرمــــــــــــــــــــــــــانه من بعض  اليت علم هبا اثناء خدمته، تعد
حقوقه كحقـــــــــــــــــــــه يف االخطــــــــــــــار واالجازات مدفوعة االجر، ويعد التزام هؤالء املستخدمني التزاماً بتحقيق 

 .(22)نتيجة
 سةااللتزام بعدم املنافالفرع الثالث: 

ذلك، فــــأن متلقي املعرفة الفنية يلتزم بعدم منافسة املانح للمعرفــة عند انتهاء العقد، ولــــذلك  فضاًل عن
ــة يلزم املتلقي بعدم املنافسة عند انتهاء العقد،   ـــ ـــ ــذه املعرفـ ـــ ـــــل على ادراج نص يف العقد الناقل هلـ ـــــرى العمـ جـ

وعدم املنافســة من حيث الزمن حيصل اذا مت حتديد مدة زمنيــة زمانياً او مكانياً،  وهذا االلتزام اما ان يكون 
يلتزم فيهــــا املتلقي بعدم املنافسة ولكنه غري حمدد مبناطق جغرافيــــة معينــــة،اما عدم املنافســة من حيث املكان 

لتزام بشرط ملعرفة الفنيــــــــــــة ابالفيحصل اذا كان حمدد مبناطق معينة وغري حمدد من حيث املدة. يلتزم متلقي ا
قصد الشــــــــــــراء، مبعىن التــــزام املتلقي بشراء املنتجــــــــات حصــــراً من املــــــــانح وابلتــــــــــــايل يضمــــــــن االخري توريد 
منتجــــــاته، كمــــــا يضــــــمن هذا الشــــــرط عدم قيــــــام املتلقي بتوزيع منتجــــــات اخرى منافســـة ملنتجات املانح. 

ملتلقي املعرفــــة فيشرتط ان يكون مثن املنتجــــات اليت يلتــــزم املتلقي   ط صحيحــــاً وملزمــــاً ولكي يكون هذا الشــر 
ــا من املانح حمدداً او قاباًل للتحديد، فضاًل عن كون هذه املنتجات حمددة او قابلة ــــــــ للتحديد واال  بشرائهــــــ

 (23)هذا الشرط ابطاًل ويؤدي اىل ابطال العقد.عدَّ 
ــة ـــــ ــارة اىل ان املتلقي للمعرفـــ ـــــ الفنية يلتزم ابالفصاح عن املعلومات اىل املانح قبل ابرام العقد   جتدر االشـــ

الناقل للمعرفــــة الفنيــــة ولعل من امههــــا اسم املتلقي وعنوانه واملؤهالت العلميــــة والتدريبية ومدى قدرتــــه املالية 
اريـــــــــة، كمــــــا يلتزم بتقدمي املعلومــــــات املعرفـــــــــة الفنيــــــة فيه وخرباتــــــه االد  وموقع مزاولــــــة املشروع املراد استعمـــــــــال

املتعلقــــــــــــــــــــــــة ابلسوق احمللي وخاصــــــــة مميزات االستثمار يف هذا السوق وقدرته االستيعابية واملؤسسات اليت 
 (24)الذي ميــارسه املانح وانواع املخاطر وكيفية مواجهتها. هذاتمتارس النشاط 
 الخاتمة

جــــــاري بشكــــل عــــام ودراسة حمــــل هذا العقــــد واملتمثل ابملعرفــــة بعد البحث يف موضوع عقد االمتيــــاز الت
ــائص املميزة هلذا العقد، واستعراض االلتزامات املرتت ــ ــان اخلصــ ــ ــــاص ودقيق وبعد بيــ ــــل خــ ــة بشكــ بة على الفنيــ

 -اآليت:ملقرتحــات بشــأن هذا املوضوع، وهي على النحو من النتائج وا ذلك، فقد توصلنا اىل عددٍ 

 
بشأن حمافظة املستخدمني على سرية املعلومات  1985أبريل لعام  17انظر حكم حمكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  -22

 .96اليت علموا هبا أثناء خدمتهم، مشار اليه لدى د: حممود الكيالين، مصدر سابق، ص 
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 أواًل / النتائج 
تبني لنا أبن عقد االمتياز التجاري هو من العقود اليت ظهرت حديثاً يف جمال التجارة الدوليـة، اذا   -1

علومات بني ماقورن مع بعض العقود االخــــــــرى اليت سبقتــــــــه يف النشــــــــأة ويكون لــــــــه دوراً مهمــــــــا يف نقــــــــل امل
 املؤسسات التجارية.

 انح للمعرفة الفنية هو امللتزم االول جتاه املتلقي بنقل املعرفة الفنية اليه.تبني ان امل -2
يتصــــــف هذا العمل بصــــــفة العقد والذي يســــــمى بعقد نقل التكنولوجيـــــــــــــــــــــا وتقدمي املعلومات او  -3

 اخلدمات.
ـــــــة هو  -4 ـــــــة وامناتضح لنا أبن من خصائص املعرفة الفنيـــ ـــــــة املطلقـــ ـــــ ـــــ ا ))السرية(( ولكن ليست السريـــ

النسـبية ليتسـىن للمتلقي بطلب احلصـول على بعض املعلومات واالسـرار من املـــــــــــــــانح للمعرفة الفنية ويكون  
 ذلك مبوجب عقد بينهما.

ـــــــــــات على متلقي  -5 الشك ان نقل املعرفة الفنية ال حيصـــــــــل دون مقابل وهذا معناه ان هناك التزامـــــــ
( من قانون التجارة 82قـــابل املادي واليت أكدته ونصت عليه م )عرفــــــة الفنيــــــة جتاه املــــــانح اال وهو دفع املامل

 املصري سابق الذكر.
ــاء العقد بينهما وقد  -6 ـــــــ ــة، بعد انتهـــــ ـــــــ أيضاً يقع على عاتق املتلقي عدم منافسة املانح للمعرفة الفنيـــــ

 حبسب االحوال.يكون هذا االلتزام زمانياً أو مكانياً 
 ثانيًا / املقرتحات

اجة ملحة ومهمة جداً اىل اجياد تنظيم تشـــريعي وايف ملثل هذه العقود املهمة ابلنســـبة تكون احلـــــــــــــــــ  -1
 للدول النامية لتطوير وحتسني القطاعات االقتصادية والتجارية بشكل واضح ومفصل.

ــــــة حتدد الفرتة  -2 ــــــاً اجياد نصوص قانونيــ ــــــاط يتطلب ايضــ ــــــا بدفــــع االقســ ــــــة اليت تلزم املتلقي فيهــ الزمنيــ
 املبالغ اليت بذمته، مقابل حصوله على املعرفة الفنية من املانح.و 

ضـــرورة تفعيل وتدريب الكوادر الفنية الالزمة الســـتيعاب واكتســـاب املعرفة الفنية والتكنلوجيا وفقاً  -3
ــافة  للتطورات اليت حتصل يف البلدان على االصعدة ، وحتقيق نوع من التوازن بني حقوق والتزامات طريف  كــــــــ

 د ويكون ذلك محاية للطرف الضعيف.العق
من قبل الفقهـــــــــــــــــاء والكتاب والباحثني هبذا اجلانب يف وتناوله  ضــرورة حبث هذا املوضــوع احليوي  -4

ــامة و  ــة العــــــــ ــــــــــ جتسيداً للمسرية كتاابهتم وحبوثهم ليكون حمل اهتمام دويل واقليمي وابلتايل حتقيقاً للمصلحــــــــ
 العلمية والرتبوية مبا خيدم البلد.

 مصادر  ال

 أواًل / الكتب القانونية 
ــــــــــارنة، منشورات احلليب احلقوقية،  -1 د: أمحد أنور حممد، احملل يف عقد االمتياز التجاري، دراسة مقــــــ

 .2010، 1بريوت، لبنان، ط
 .2011، 1نون اخلاص، بريوت، لبنان، ط د: درع محــاد عبد، عقد االمتيــاز، دراسة يف القـــا -2
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ين خليل فرج، عقد االمتيــاز التجــاري واحكامه يف الفقه االسالمي، دراسة مقارنة، د: حســام الد  -3
 .2012دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، 

ــــــــــــــــة، دار د: عبد املنعم زمزم، عقود الفرانشيز، بني القانون الدويل اخلاص وقانون التجارة   -4 الدوليــــــــــــ
 .2011النهضة العربية، القاهرة، 

ــارنة، دار   احملامي: عمر -5 كامل الســـواعدة، االســـاس القانوين حلماية األســـرار التجارية، دراســـة مقـــــــــــــــ
 .2009، 1احلامد للنشر والتوزيع، عمان، ط 

عبد املهدي كاظم نصر، ونظام جبار طالب، املعرفة الفنيــــــــــــــة واثرهـــــــــــــــــــــا يف عقد الفرانشيز، حبث  -6
 .2009، 2العدد /  17د / منشور يف جملة جامعة اببل، للعلوم االنسانية، اجملل

ــة العربية، القاهر  -7 ة، د: حممد الرويب، عقد االمتياز التجاري يف القانون الدويل اخلاص، دار النهضــــــــــ
2013. 
د: حممود الكيالين، املوسوعة التجارية واملصرفية، اجمللد االول، عقود التجارة الدوليـة يف جمال نقل  -8

 .2008، االصدار االول، 1التكنلوجيا دار الثقافة للنشر، ط 
د ايسر سيد حممد احلديدي، النظــــــــــــام القــــــــــــانوين لعقــــــد االمتياز التجاري يف الفكر االقتصــــــــــــادي  -9

 .2007والقانوين، منشأة املعارف، االسكندرية، 
 .1999لسنة  17قانون التجارة املصري رقم  -10
 .2002لسنة  82قانون محاية امللكية الفكرية املصري رقم  -11
 .1979القانون االحتادي االمريكي ))قانون االفصاح الشامل(( الصادر عام  -12
 .1989( لسنة 1008القانون الفرنسي رقم ) -13
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السيد عبد الوهاب الخطيب المشهداني سيرته وآثاره العلمية حتى عام 
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Abdulwahab Al-Katib AL-Mashhadany his life and 

works until 1929 
                    Lect. Rana Abdulrahim Hatim(1) م.د رناعبدالرحيم حاتم

 (2)أ.م.د صالح عباس ناصر الطائي
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 الملخص

ذات الثقل االجتماعي وتعود تســـميت هذه االســـرة اىل  د الســـادة ال اخلطيب من االســـر الكربالئيهعي
جدهم الســــيد عبد الوهاب اخلطيب الذي شــــغل حيزاً من اتريخ كربالء بتوليه منصــــب االفتاء ملدة تقارب 

ــياســــــية خطرية، منها ـســـــ  قوط الدولة االربعني عاماً لغاية وفاته، عاصــــــر فيها حكومات خمتلفة وإحداث ســــ
ــلمني وندى بوجوب الطــاعــة هلــا، لغــايــة االحتالل الربيطــاين للعراق العثمــانيــة اليت عــدهــا وليــة أم ر املســــــــــــ

ــية  1921وتشــــكيل اول حكومة وطنية عام  م، وهذا يدل على االمهية االجتماعية والدينية هلذه الشــــخصــ
ــتقلة وحمتفظة مبركزيتها الدينية يف كربالء رغم التغري الكبري يف احلكومات وما رافق ذلك من  اليت ظلت مســــــ

 داث سياسية ملتهبة.اح 
Abstract  
Al-Khatib returned from the heavyweight families of Karbala, and this 

family was re-assigned to their grandfather Mr. Abdulwahab Al-Khatib, who 
occupied a place in the history of Karbala for the period of forty years until 

 
 كلية االداب / جامعة الكوفة.  -1
 .--كلية االداب / جامعة ال البيت  -2
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his death, in which various governments and political events took place, 
including the fall of the Ottoman Empire And ordered the obligation of 
obedience to it, until the British occupation of Iraq and the formation of the 
first national government in 1921, and this shows the social and religious 
importance of this character, which remained independent and retain its 
religious authority in Karbala, despite the great change in governments and 
accompanying As a fervent political event. 

 المقدمة

ــية واإلجتماعية منذ بداية القرن أهتم الباحثان بكتاب ــياســـــــ ــيات كربالء وأحواهلم الســـــــ ة تراجم شـــــــــخصـــــــ
ــيثري االمتعاض بني الكثري من الكربالئيني، مبا  ــفه، وإن متيقنون أبن البحث هذا ســـــ ــرين وحىت منتصـــــ العشـــــ

تقادات والصـــــــــور النمطية اليت  يتضـــــــــمنه من أفكار ومعلومات تتناقض بشـــــــــكل قطعي وتصـــــــــطدم مع االع
ــادت عقول ا ــعة اىل كربالء يف العقدين االخريين من سـ ــاً بعد اهلجرات الواسـ لرأي العام الكربالئي خصـــوصـ

ها مهما حاول البعض من تربّع على عرش القيادة السـياسـية ن اخفاءالقرن العشـرين، إال أن احلقيقة ال ميك
ا على حســاب  ريد ان يكون هو صــاحب التاريخ العريق فيهواالجتماعية ممن جاء من الشــرق واجلنوب، وي

ــمـت ثرى  من جـاهـد ونضـــــــــــــــل وبىن كـل لبـنة من جمـد كربالء ـبدمـه الطـاهر دفـاعـاً وأميـانً ابألرض اليت ضــــــــــــ
 .--احلسني 

ــحيح ولكنه حيتمل اخلطأ،  ــافعي "وأن أعتقد أبن رأيي هو الصـ ــهد بقول اإلمام الشـ ــتشـ ونود هنا أن نسـ
 ا رأينا ومن جاءن أبحسن منه قبلناه" رأيه هو الصحيح ولكنه حيتمل اخلطأ، وهذ ومعارضي يعتقد أبن 

لط الضـــــــــــوء يف هذا البحث على أحد رجاالت الدين يف كربالء أال وهو الســـــــــــيد الفقيه عبد  لقد ســـــــــــُ
ــافعي، الذي انتدبته الدولة العثمانية رغم انتمائه اىل املذهب  ــيين الشــــــــ ــهداين احلســــــــ الوهاب اخلطيب املشــــــــ

ــيعية، فكان مغتبطاً جبوار جده احلســـني افعي لتويل مهام )االفتاء( يف كربالء املالشـــ  قدســـة ذات الغالبية الشـ
ــر البارزة -- ــتقر فيها حىت وفاته، وكذلك احلال مع ذريته حىت ابتت أســـرة ال اخلطيب من األسـ ، وأسـ

 يف كربالء.
ــيما يف وقتنا احل ــة، الســـــــ ــية ابرزة جديرة ابلدراســـــــ ايل مع أزدايد الفك الطائفية ان مثل هكذا شـــــــــخصـــــــ

ــيات دينية ليعلم اجلميع أن ديننا اإلســـالمي هو دين انفتاح  والدينية معها البد من ابراز دور هكذا شـــخصـ
 وحوار ومساحة ال دين تعصب وهتميش اآلخر.

ــا ــبب اختيار هذه املوضـــــوع هو للمســـ ــورة عامة ان ســـ ــاد االجيال اجلديدة من العراقيني بصـــ مهة يف ارشـــ
الئيني بصــــفة خاصــــة إبعطائهم فكرة واضــــحة ملا كانت عليه مدينتهم وأســــرها ورجاالهتا يف النصــــف والكرب

سأل هللا العلي القدير ان نكون قد وفقت ناألول من القرن العشرين ليتخذوا من ذلك نرباساً يقتدون به، و 
 دف.يف حتقيق ذلك اهل

ن "أصــــول الســــادة املشــــاهدة ونســــبهم"، مباحث وخامتة جاء األول بعنوا ةمشلت الدراســــة مقدمة واربع
ــيد ــيين املشــــهداين  اخلطيب الوهاب عبد وجاء الثاين بعنوان "الســ ــأة الوالدة)  احلســ " واملبحث الثالث (والنشــ

ــيد عبد الوهاب اخلطيب العلمي واألديب" واملبحث الرا ــيد عبد  محل عنوان "نتاج الســــــــ بع بعنوان"ذرية الســــــــ
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ــادر اليت اعتمدن عليها يف هذه الوهاب اخلطيب املشـــهداين" مع ملحق أب  برز الواثئق والصـــور وقائمة ابملصـ
 الدراسة.

 ونسبهم آل الخطيبأصل السادة : المبحث األول

بن االمام علي اهلادي بن حممد اجلواد بن  (3)اســـــــرة عربية علوية يعود نســـــــبها اىل جعفراملشـــــــاهدة هم  
ين العابدين علي بن اإلمام احلسـني بن علي علي الرضـا بن موسـى بن جعفر الصـادق بن حممد الباقر بن ز 

 .(4) --بن ايب طالب ا
  --نصـــــه "أعقب جعفر بن االمام علي اهلادي    ذكر الفخر الرازي يف كتابه )الشـــــجرة املباركة( ما

من الذكور علي ابو احلســــــــــن  ســــــــــتةوأتفق علماء النســــــــــب على اهنم اعقبوا وهم  األوىل ثالث فرق: الفرقة
ء ببغداد وهو من ينســب اليه الســادة املشــاهدة، وإمساعيل ايضــاً يف بغداد، وحيىي انتقل االشــقر ســيد النقبا

ابو القاســم يف فيها، وطاهر ابو القاســم، وهارون أبو احلســني، وأدريس  (5)اً من احلجاز اىل بغداد وكان نقيب
وا أم اختفوا، الفرقة الثالثة: والفرقة الثانية من ولد جعفر اختلف العلماء حوهلا هل اهنم اســتمر   املنورة  املدينة

 .(6)أبهنا مل تعقب ومل تستمر..." اوهي املتفق عليه
ســـــب الســـــاده اليه تنتو عبد هللا)  ةملعقبني( ثالثا"أما أبو احلســـــن ســـــيد النقباء يف بغداد فله من االوالد )

ن يف بغداد، فأوالده أكابر ومشـــــــهورو (7)املشـــــــاهدة( وحممد وجعفر وعقب حممد خمتلف فيه... أما عبد هللا
 .(8)ولده حممد االشقر النقيب مبقابر مشهد النذور ببغداد ومجيع عقبه منه"

 
 أاب ويدعى احلسن أخيه اإلمامة بعد )على رواايت اخرى( الدعائه 271أو  281 سنة ابلكذاب املشهور جعفر وفاة كانت  -3

  أو  اتب وأنه األقوال يف حقه اختلفت وقد الرضا جده إىل نسبة الرضويون لولده ويقال وعشرين ولدا، مائة أولد ألنه البنني( أاب) كرين
 بن عثمان  حممد  عن(  الكايف)  يف  الكليين  االسالم  ثقة  روى  وقد  اتب،  أنه  واحلق  والدعاوى الكاذبة  املنكرة  االفعال  على  إصراره  على  بقي

 45 عن جعفر توىف ،-- يعقوب بن يوسف اخوة سبيله سبيل وان توبته يف صرحيا -- االمر صاحب خبط العمرى توقيعا
بسامراء. أبو نصر البخاري، سر السلسلة العلوية يف انساب السادة العلوية، منشورات املطبعة احليدرية،  أبيه دار وقربه يف سنة

، حافظ، قم، 2، حتقيق مهدي الرجائي، ط، الشجرة املباركة يف انساب الطالبية606؛ فخر الدين الرازي ه 40، ص 1962النجف،
 .93ه  ص  1314
، ص 2011لقدمية، حتقيق عبد الصاحب نصر ال نصر هللا، مؤسسة البالغ، بريوت، حممد علي القصري، بيواتت كربالء ا -4
402-403 

حبفظ انساب السادة من  النقيب: هو لقب ملن يتوىل نقابة األشراف)السادة( الطالبيني ويكون رجل دين وعامل، النه متكفل -5
ن مهامه ايضاً حفظ شؤون السادة االشراف ومجع مشلهم  ، فوجب ان يكون عاملاً أبنساهبم بطناً بعد بطن، وم--ذرية الرسول 

لذلك وجب ان يكون كبريًا من اعيان مدينته، ونقابة االشراف وظيفه هامة يف العامل االسالمي، ملتقلدها منزله رفيعة بني الناس تصل 
ه احلسيين، موارد االحتاف يف نقباء . عبد الرزاق كمون1924اىل منزله الوايل انتهت نقابة االشراف بسقوط الدولة العثمانية عام 

 .7-4، ص ص 1968، مطبعة االداب، النجف، 1االشراف، ج
ه، ص  1314 قم، فظ،حا ،2ط الرجائي، مهدي حتقيق الطالبية، انساب يف املباركة الشجرة ،606 ه الرازي الدين فخر -6

 .93ص 
ه. ابو القاسم الكليدار الرضوي املوسوي احلسيين، الشجرة الطالبية  388لُقب عبد هللا ابلتقي وهو نقيب سامراء كان حيا  -7

 )خمطوطة(. 
. ذكرن هذا النص للفخر الرازي الن مجيع من يطعن بنسب السادة 49 -93ص ص  الرازي، املصدر السابق، الدين فخر -8

ما فيه اترة ابالستناد اىل عبارة )وعقب حممد خمتلف فيه( أي انه مل يعقب واترة اخرى أبن عبد هللا بن شاهدة يعتمد عليه بتحريف امل
ابو احلسن علي هو اسم دخيل على النسب. والنص الذي اورده الفخر الرازي واضح ال حيتمل أتويل، فمحمد املختلف يف عقبه هو 

اما عبد هللا فقد افرد اليه الفخر الرازي فقره وذكر هبا ابن اوالده اكابر ومنهم احد اوالد ابو احلسن علي، ليس جد املشاهدة بل هو 
حممد االشقر النقيب وهو جد املشاهدة. وكذلك قال ابو طالب املروزي يف انساب الطالبية حول ترمجة حممد االشقر بن عبد هللا بن 

. مما ال جيعل 116د". عبد الرزاق كمونه، املصدر السابق، ص  لي سيد جليل القدر يف بغداايب احلسن علي" كان )جده( ابو احلسن ع 
أي شك او ريب يف نسب هذه القبيلة وكل مادون ذلك هو كالم مردود ال يستند اىل واقع اترخيي. ومن املصادر التارخيية االخرى على 
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ــامراء ــعراين نقيب مشــــــه أعقب عبد هللا التقي نقيب ســــ ــقر)النازوك( الشــــ د احلســــــن وأمحد وحممد االشــــ
وهم:  (9)وعقبهم بــــــــــــ)بنو النازوك( وّ النذور )مرقد الكاظميني( يف بغداد والذي اعقب مخسة من االوالد مس

 .(11)، و)عبد هللا أبو القاسم( واليه ينسب السادة املشاهدة (10)عيسى، و علي االشقر، وحممد، وحيىي 
َهد احَلَجر" وتقع غريب بلدة عانه من  ــْ ــهدان" هو كناية عن "َمشــــ ــاهدة او املشــــ ــادة "املشــــ أن لقب الســــ

عـند ذهـاـبه   --بن أيب طـاـلب  نواحي مـديـنة االنـبار يف العراق، وهي منطقـة اترخيـية مر هبـا اإلمـام علي
 و منطقة الرقة "يف ســوراي"اىل الشــام مبائة ألف مقاتل من جيش املســلمني من الكوفة مروراً مبدن الفرات حن

ميالدية بني جيش املسلمني بقيادة امري   657هجرية،    37حاليا إذ وقعت يف ضواحيها معركة صفني عام  
وجيشـــه فيها ملوقعها الذي امتاز ابحلصـــانة إذ شـــكل هو الذي اســـتقر  --املؤمنني علي بن ايب طالب 

 .(12) ربهنر الفرات والصحراء موانع طبيعية من جهيت الشرق والغ
القرى اجملاورة يراتدوهنا للصالة يف   ألهايلومتتعت املنطقة بعد ذلك التاريخ أبمهية دينية فكانت مقصداً 

ــلى به االمام علي  ــع الذي صـ ونلت اهتمام العديد من القادة  ،كة من حل بهتربكاً منهم برب  --املوضـ
يزال الشـــــاهد يف  تواريخ اصـــــالحاهتم، والهم و ءيف املشـــــهد ونقشـــــوا امسا  إلصـــــالحاهتمالذين ارخو  واألمراء

 .(13)زماننا يف اطراف عانة القدمية عبارة عن قبتني صغريتني ُتسّمى كل واحدة منهما"قبة علي"
 (14)للهجرة تطورات فكرية يف عهد الســـلطان نور الدين زنكيشـــهدت بالد الشـــام يف القرن الســـادس  

ــياســـته مناهضـــة التيار الشـــيعي امل ــياً إبقامة املدارس  وكان من اولوايت سـ ــياسـ نتشـــر يف بالد الشـــام فكرايً وسـ
الســــنية والرتكيز على دراســــة علوم احلديث لتعزيز فكرة اجلهاد وأمهيته من خالل الســــنة النبوية فأنشــــأت يف 

 
المام علي اهلادي هو أبو امساعيل ابراهيم نصر بو احلسن علي بن جعفر بن اسبيل املثال ال احلصر اليت اوردته )عبد هللا( كأحد اوالد ا

؛ واورد العالمة النسابة 57، ص 1968طباطبا، منتقلة الطالبية، حتقيق حممد مهدي اخلرسان، املطبعة احليدرية، النجف االشرف، 
.. وعبد هللا " صفي الدين  ازوك بن جعفر الكذاب فله..املؤرخ صفي الدين حممد املعروف اببن الطقطقي احلسين مانصة " وأما علي الن

، األصيلي يف أنساب الطالبيني، حتقيق مهدي الرجائي، مكتبة أية هللا املرعشي، 709حممد بن اتج الدين علي الطقطقي احلسين ت 
ّشجر ، حبر االنساب املسمى ابمل؛ حممد بن أمحد بن عميد الدين احلسيين النجفي)من اعالم القرن التاسع والعاشر اهلجري(159قم، ص  

؛ شجرة عائلة ال 42، ص 1999الكشاف الصول السادة االشراف، حتقيق الشريف أنس الكتيب احلسين، دار اجملتيب، السعودية، 
 اخلطيب املشهداين. 

مجل الليل، ه،عمدة الطالب يف نسب آل ايب طالب، كتابة وتصنيف موسى املارديين ويوسف  828مجال الدين أمحد بن عنبة    -9
؛ الفخر الرازي، املصدر السابق، 57؛ أبو امساعيل ابراهيم نصر طباطبا، املصدر السابق، ص 349، السعودية، ص ، جل املعرفة1ط

ابو القاسم الكليدار،   .الرتتيب  يف  ومبالغته  احلسن  ابو  السيد  اىل  إشارة،  اخلشونة  اليقبل  الذي  اللطيف،  )النازوكي(  مفردة  . ومعىن94ص  
 . 558، ص 1969املعجم الذهيب، دار العلم للماليني،  صدر السابق؛ حممد التوجني،امل

علي االشقر تقلد نقابة سامراء ومن اعقابه السادة آل صاحل الشيخ الكليدار سدنة ونقباء العتبه العسكرية يف سامراء، وحممد   -10
 ، املصدر السابق.تقلد نقابة احلائر وحيىي اعقب يف مصر. ابو القاسم الكليدار الرضوي

 .142ص ،2008الدار العربية للموسوعات، ،البيت ال ونسب تراجم ر نفسه؛ عبد احلميد زيين، املصد -11
، 1986، القاهرة،  2وامللوك، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم،ج  الرسل   اتريخ  الطربي  جعفر، اتريخ  أبو  الطربي  جرير  بن  حممد  -12

 إحياء  ، دار1الطوال، حتقيق عبد املنعم عامر، االخبار الطوال، طه، االخبار 282 نوريالدي  داود بن أمحد حنيفة أبو ؛566ص 
 .167، ص 1960القاهرة،  العريب، الكتب

 .237، ص 2005، الدار العربية للموسوعات، بريوت، 3عباس العزاوي، العشائر العراقية، ج -13
  سنقر، وهو  آق بن زنكي الدين  عماد ابن  وهو م(1174-1118) زنكي الدين عماد بن حممود الدين  نور القاسم أبو -14

 تدرجيي،  بشكل  إمارته  بتوسيع  وقام  والده يف عهد اخلليفة العباسي املقتفي المر هللا  وفاة  بعد  حلب  زنكي، حكم  الدين  لعماد  الثاين  االبن
 وإسقط  إلمارته مصر ضم ث الثانية، يةالصليب للحملة وتصدى الشام، معظم إمارته الصليبيني، مشلت حماربة مشروع أبيه  عن ورث كما

 الدين صالح  أمام الطريق مهَّد مذهبهم، وبذلك وأوقف طوياًل، الفاطميني  أوقفها أن  بعد العباسي للخليفة واخلطبة الدولة الفاطمية
مد الصاليب، القائد واحدة. للمزيد ينظر علي حممد حم دولة يف والشام مصر توّحدت أن بعد القدس وفتح الصليبيني حملاربة األيويب

 .2007اجملاهد نور الدين الزنكي، مؤسسة اقرأ، القاهرة،  
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 25:  العدد

اربع ومخســـــــــــني مدرســـــــــــة موزعة بني املذاهب الفقهية االربعة )احلنفي، احلنبلي، الشـــــــــــافعي،  حلب وحدها 
يف دمشــــــق أكرب دار للحديث، كما اســــــتدعى الكثري من علماء الدين ومن شــــــىت   تاملالكي( بينما أنشــــــأ

 .(15)االغداق عليهم و إكرامهم البالد العربية مبكاتبتهم واستقدامهم و
مع من قدم من العلماء بطلب م  1161مع ولديه )اثبت ومنصــور( عام  فقدم الشــريف مســلم الكبري

)مشـــــــــــهد احلجر( إذ تقرر بناء   ةيف منطق واســـــــــــتقرواقلوا اىل العراق تمن نور الدين زنكي اىل الشـــــــــــام ث ان
 .(16)مسجد ومدرسة هناك توىل مسلم الكبري تدريس احلديث والفقه فيهما لغاية وفاته 

قة مع ما متتعت به من أمهية دينية كانت مقصـــــــداً ملن اراد التربك أبثر االمام ذكرن ســـــــلفاً ان هذا املنط
-ســـــــــــتدل من هذه املعلومة التارخيية اهنا كانت مركزا لتجمع شـــــــــــيعة االمام علي علي حني حل هبا ورمبا ن

له لنشـر مع امهيتها اجلغرافية لقرهبا من احلدود السـورية مما جعلها حمل انظار نور الدين زنكي وهدفاً  -
 .التسنن هبا كي أيمن من خطرها على حدود دولته

ضـوية احلسـينية خنَوهَتم )أوالد علي( وهم ذرية اإلمام وعلى ذلك فالسـادة املشـاهدة هم من السـادات الر 
بن ابراهيم بن ابو بكر بن ابراهيم بن إمساعيل بن جعفر  (17)مســـــلم الكبري الرضـــــوي احلســـــيين بن ابو بكر 

ــم عبد هللا بن حممد األشـــــــــقر النازوك الشـــــــــعراينبن إمساعيل بن يع نقيب مشـــــــــهد  (18)قوب بن ابو القاســـــــ
  388ميني حـاليـاً( بن عبـد هللا املنتجـب )التقي( نقيـب ســـــــــــــــامراء كـان حيـا عـام ببغـداد )الكـاظ  (19)النـذور

-  بن علي ابو احلسن سيد النقباء ببغداد بن ابو عبد هللا جعفر التواب بن االمام علي اهلادي م(998)ه
 .(20)أبو احلسن تُويف وامللقب ابلعسكري نسبة اىل سامراء املدفون فيها  -

بري اإلشـراف على املسـجد واملدرسـة بعد وفاة ابيه و احندرت منه ومن أخيه توىل )اثبت( بن مسـلم الك
 ذريتهم أبهل مشـــهد، "وعرفوا ابلســـادة املشـــاهدة لقبتو  ،منصـــور ذرية االمام مســـلم الكبري وتكاثروا هناك

ــيد عبد هللا بن  ــيد حممد النازوك بن الســـ ــبة اىل جدهم الســـ ــادة بين نزوك نســـ وقبل ذلك كانوا يعرفون ابلســـ

 
ركز الزنكي على علم احلديث لتعزيز فكرة اجلهاد من خالل السنة النبوية وكان ذلك جزء من مشروع حماربة الصليبيني.  -15

 .69، 65املصدر نفسه، ص ص 
، مكتبة الصفا واملروى، 1احلسن العامري، موسوعة العشائر العراقية، جدار، املصدر السابق؛ اثمر عبد ابو القاسم الكلي -16

 .238لندن، ص 
قطن السيد أبو بكر يف خبارى ويقال لذريته )آل بكري( كان متوغاًل يف طلب العلوم متنقاًل من بلد اىل بلد ومنها بغداد إذ   -17

 .142الغريفي املوسوي، شجرة النبوة ومثرة الفتوة، )خمطوطة(، ص  اىل املدينة املنورة. رضا علي تزوج هبا ث عاد اىل مكة ث انتقل
معىن الشعراين الكثري الشعر الطويلة، وكانوا سابقًا يلقبون من أطال شعر رأسه ابلشعراين. انظر جممع اللغة العربية، املعجم   -18

، 7ه، االنساب،حتقيق حممد عوامة، ج562بو سعد عبد الكرمي السمعاين ؛ أ484، مكتبة الشروق الدولية،مصر، ص 4الوسيط، ط
 .343، ص 1976، القاهرة، 1ط

كانوا سابقاً يطلقون على مراقد وقبور االولياء وممن يتقربون هلم ابلنذور لقضاء احلوائج مبشهد النذور أي )قرب النذور(، وهي   -19
 اخلطيب   مهدي   ْبن  َأمْحَد  ْبن  اثبت  ْبن  علي  بن  أمحد  بكر  لالستزادة ينظر: أبو  --ليست تسمية خمتصة مبشهد اإلمامني الكاظميني  

 .135، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ص 1ه، اتريخ بغداد وذيوله، ج463 ت البغدادي
 .142صدر السابق، ص ؛ رضا الغريفي، امل94-93شجرة العائلة )خمطوطة(؛الفخر الرازي، املصدر السابق، ص ص  -20
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، وأول من اطلق (21)"--الســــــــــيد علي املنتخب بن الســــــــــيد جعفر ابو الكرين بن االمام علي اهلادي 
 .(22)عليه لقب )املشهداين( من أوالد مسلم الكبري هو العامل السيد سليمان املشهداين 

الذي ترىب  بن عبد هللا بن حممد الزكي بن مســلم بن منصــور بن مســلم الكبري ان ســليمان املشــهداينك
عديدة منها )شــرح الفاكهي(  مؤلفات حجر جده المه حممد ســقر العابد، عاملاً تقياً ابرع يف العلوم وله يف

ــي ــرح جوهرة اتو)حاشــ ــديد يف شــ ــيبويه( يف النحو و )الرأي الســ ــة ه على كتاب ســ لتوحيد( ودّرس يف املدرســ
ــلم الكبري  ومنذ ذلك التأريخ  .(23) م(1669) ه1080العمرية يف بغداد، تويف عام  أُطلق على ذرية مســـــــــ

 .(24)لقب )املشاهدة(
ــهد احلجر( حبدود منتصـــــف القرن  ــلم الكبري ابلنزوح من منطقة )مشـــ ــاهدة أوالد مســـ ــادة املشـــ بدأ الســـ

بعد أن ازداد عددهم وازدمحت هبم تلك املنطقة فهجروها  د()الســــــابع عشــــــر للميال  احلادي عشــــــر للهجرة
 .(25)ل بغداد اىل منطقة الرحبة يف سوراي واىل مشا

توارثت ذرية ســــــــــليمان املشــــــــــهداين يف بغداد العلم، فمحمد احلبيب بن عبد هللا بن ســــــــــلمان كان هو 
الوهــاب الــذي كــان لــه   االخر احــد علمــاء بغــداد وكــذلــك ولــده أمحــد احلبيــب، وبرع من ذريــة االخري عبــد

 م.1929ية عام صيت وشأن يف الدولة العثمانية إذ كان مفيت وخطيب يف كربالء املقدسة لغا
  عبد الوهاب الخطيب المشهداني الحسيني: نشأة السيد لمبحث الثانيا

يف   الشــــــافعي ولد عبد الوهاب بن امحد احلبيب بن حممد احلبيب بن عبد هللا بن ســــــليمان املشــــــهداين
بـد يف مـدينـة كربالء بتكليف من الـدولـة العثمـانيـة عهـد اخلليفـة العثمـاين )ع اإلفتـاءاد، توىل منصـــــــــــــــب بغـد

 
د نسب السادة املشاهدة ابلنص يف خمطوطة اترخيية حمفوظة لدى الشيخ )عبد الرمحن السيد جواد املشهداين( هكذا ور  -21

السيد حممود  -1م( موقعة من قبل نقاابت االشراف وهم 1418ه ) 821سنة  -واملدونة يوم اجلمعة العاشر من شهر ذي القعدة 
السيد حممد النقيب، عن اشراف العراق   -3 القادري، النقيب مبدينة بغداد السيد فرج هللا  -2 مدينة بغداد النقيب،عن االشراف يف

السيد فتح هللا، النقيب على اإلشراف يف املمالك العثمانية يف مدينة القسطنطينية. نقاًل عن اثمر عبد احلسن  -4ومدينة القسطنطينية 
 .238العامري، املصدر السابق، ص 

علقة بنسب السادة املشاهدة إطالق لقب )املشهداين( على احد من أوالد مسلم الكبري سابق ال تذكر الكتب التارخيية املت -22
 للسيد سليمان. 

 . نسب سليمان الشهري ابملشهداين مأخوذ من شجرة ال اخلطيب املشهداين 148رضا علي الغريفي، املصدر السابق، ص  -23
مسلم الكبري فحسب بل يتعداه اىل الكثري من العشائر االخرى يطلق على السادة األشراف ذرية ان لقب )املشاهدة( ال  -24

ومن امثلة ذلك: ابناء املشهد وهم فرع من بطون قبيلة العبيد، كذلك عشرية املشهدي اليت تسكن النجف، وايضاً عشرية املشاهدة وهي 
ا هو جمرد تشابه يف االلقاب والكىن. حممد جاسم والصلة بني كل هذه العشائر امناحدى تفرعات بين متيم ويستوطنون شبه اجلزيرة العربية  

؛ أبو هاشم وليد العريضي 22، ص  1992، دار احلرية للطباعة، بغداد،  1املشهداين، عشرية املشاهدة، تسميتها، نسبها، افخاذها، ج  
 ين، املصدر السابق، زي احلميد ؛ عبد176ص  2007اد، احلسيين، غاية االختصار يف أنساب السادة االطهار، مطبعة النور، بغد

 .142ص
م( تلك 1747 - 1724) أن منطقة املشاهدة الكائنة حالياً يف مشال بغداد وهي على امسهم إذ اقطعهم الوايل أمحد ابشا -25

 .239من ال البيت. اثمر عبد احلسن العامري، املصدر السابق، ص  االراضي وكانت امريية عن طريق االلتزام أبعتبارهم
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 25:  العدد

ــة من عام (26)احلميد الثاين(    لذلك مسّي  (27)1929 ةلغاي م1890فكان مفتياً وخطيباً يف كربالء املقدســــــ
 .اخلطيب املشهداين(ب ابخلطيب، وأطلق على ذريته لق

ناء توليه منصــــب االفتاء اىل الطاعة للســــلطان عبد احلميد الثاين، إذ جاء دعا عبد الوهاب اخلطيب اث
يف خمطوطه له ضمن )فصل السمع والطاعة المري املؤمنني وخلفاء سيد املرسلني( ما نصه:"السيما سلطان 

بد املنان الســـلطان الغازي ع الســـالطني أمري املؤمنني وخليفة رســـول رب العاملني امللحوظ بعون عناية امللك
احلميد خان بن املرحوم املربور الغازي عبد اجمليد خان أيده هللا ابلنصــــر االمت والظفر االعم يف االكوان جباه 

 .(28)سيد ولد عدنن وملن بعده من االمراء من بين عثمان خلد هللا فيهم اخلالفة مع االمن واألمان" 
م اخليانة على كل من اسـتخلفه لطاعة للسـلطان والصـدق وعدوجوب السـمع وا هنفسـ وجاء يف الفصـل  

امري املؤمنني لتيســري امور الرعية والدولة، وأبن صــالح اإلســالم هو إخالص النية للســلطان و االحســان له 
ــيما وأن الســــــلطان عبد احلميد  ولدولته، فضــــــال عن تكثري الدعوات له إلصــــــالح امور الراعي والرعية الســــ

ــلطاننا األ ــاد ســـــالطني األرض.. ملك امللوك يف األفاق ومالك عظم وخليفة هللا على األخان هو"ســـ مم ســـ
 سرير السلطنة ابإلرث واالستحقاق" ث انشد يف حقه:

ــتـــف ــيــــــه  ـ ــلــــــك فـ ــو أن ســـــــــــــر املـ  لـ
ــه  ــا تـــ ــة فـــ ــه الرعيـــ ــت بســـــــــــريتـــ ــدئـــ  هـــ
ــع ــمــ ــجــ ــتــ ــرق مــ ــفــ ــعــــــد تــ ــن بــ  فــــــالــــــديــ

 

 قــــــامــــــت مشــــــائـــــلــــــه عـــــلـــــيــــــه تـــــنـــــطـــــق 
 قـــلــــــب الـــعــــــدو مـــن املـــهــــــابــــــة خيـــفـــق
ــرق  ــفـ ــتـ ــع مـ ــمـ ــعــــــد جتـ ــر بـ ــفـ ــكـ  (29)والـ

 

 ايخه دراسته ومش
هاجر أجداد الســــــيد عبد الوهاب املشــــــهداين من مشــــــهد احلجر اىل مشال بغداد بعد ان ضــــــاقت هبم 
املدينة كما اســـــلفنا، فدرس يف بغداد وأخذ علومه عن علمائها، ولكنه مل يســـــتقر يف بغداد بل طاف املدن 

ــتزاده يف العلم، ف ــنتني   اجرهحبثاً عن اســـــــ ــر وفيها قرأ الدروس املتنوعة ســـــــ احلجاز اىل  انتقل بعدهااىل مصـــــــ
وكان ( احلديث وأصــــولالعقائد  )أصــــولنشــــر العلوم خالهلا الســــيما  ، ســــنني  ةســــبعأكثر من وأســــتقر فيها  

 
احلميد بن السلطان عبد اجمليد، السلطان الرابع والثالثون من سالطني الدولة العثمانية، توىل احلكم عام  السلطان عبد -26
للنزعة العثمانية ملواجهة خطر القومية بني كبديل    اإلسالمية،الدعوة اىل اجلامعة    م، ارتكزت سياسته على احياء فكرة اخلالفة و  1876

ففكرة  ،ص لوجود النزعات االنفصالية يف الوالايت العربية اليت كانت تلقى التشجيع من بريطانياوبشكل خا ،األلبان واألكراد والعرب
انقالب االحتاد  ان عبد احلميد بعدعزل السلط  ، اجلامعة اإلسالمية هي لربط الوالايت العربية ابلدولة العثمانية عن طريق الوالء الديين

اورخان حممد علي، السلطان عبد احلميد الثاين حياته وأحداث عهده،  .حممد رشاد بدال منه اخوه  نيوعُ  1909نيسان يف والرتقي 
 .57، ص  1979،بريوت  ،3ط  ،نشوء القومية مع دراسة اترخيية يف العالقات العربية الرتكية  ،؛ زين نور الدين زين2008، بغداد،  4ط

 .401، ص شجرة عائلة ال اخلطيب املشهداين؛ حممد علي القصري، املصدر السابق -27
عبد الوهاب اخلطيب، مسك اخلتام يف خالصة عقائد االسالم، فصل السمع والطاعة المري املؤمنني، )خمطوطة(، ص ص  -28

 .276و242
 .244املصدر نفسه، ص  -29
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ــيد امحد دحالن احلســـــين  كرمةاجتماعه مع العالمة مفيت مكة امل أكثر عاد وبعد رحلة علمية طويلة  (30)ســـ
 .(31)بغداد مدينته اىل 

 از:شيوخه يف بغداد والحج ومن ابرز 

 داوود النقشبندي اخلالدي املوسوي .1
 وهو خال السيد عبد الوهاب املشهداين الذي كان أتثره به واضحاً إذ اكثر النقل عنه يف مؤلفاته.

اله ذي على يد الشــــــــيخ خ  (32)  النقشــــــــبنديةالطريقة  ســــــــلك  م1816بغداد عام النقشــــــــبندي يف  ولد 
 م 1882تويف عام غداد فكان من كبار علمائها، وعاد اىل باجلناحني ث رحل اىل مكة والشام واملوصل 

 من مؤلفاته: 
 املنحة الوهبية يف الرد على الوهابية -
 الفوائد اجلليلة يف نظم الرسالة الوضعية  -
 صلح االخوان من اهل االميان  -
 .تيمية وابن القيمبيان الدين القيم يف تربئة ابن  -
 .تشطري الربدة -
 .كالمدوحة التوحيد يف علم ال -
 .أشد اجلهاد يف ابطال دعوى االجتهاد -
 .مناقب املذاهب االربعة -
 (33)مسلي الواجد وهو تشطري مرثية خالد النقشبندي  -

 ي للاملوص إ اعيل الشيخ  .2
املوصــــــلي، ولد وقرأ العلم يف  هو العالمة الشــــــيخ امساعيل افندي مدرس جامع الصــــــاغة أبن مصــــــطفى

مدة الفضــــالء عبد هللا افندي وبعد اكمال دراســــته هاجر اىل بغداد مســــقط رأســــه املوصــــل احلدابء على ع

 
 إمام  املّكّي، القرشّي الشافعي اهلامشيّ  احلسين دحالن زيين بن أمحد السَّيد الفقيه العاّلمة  احلافظ م هو1816ولد عام  -30

 والتأليف،   والّدعوة  للعلم  كّلها  حياته  وترىّب، كّرس  ونشأ  املكّرمة،  مبّكة  ولد  .عصره  يف  احلجاز  علماء  وشيخ  وفقيه  مفيت  الّشريفني،  احلرمني
 الفتوحات منه، من مؤلفاته أخذوا أو درسوا عصره يف املسلمني علماء من وكثري عصره، يف احلجاز علماء معظم يديه على وخترج درس

 اجلمان،  وعقود  شجاع  وأيب  البهجة  مك  القراءات،  يف  املرام  بكلّ   اجلامع  الشَّاطبية  العلماء، مك  النَّبويّة، طبقات  الفتوحات  بعد  اإلسالمّية
 ، دار العلم للماليني، بريوت،5، ط1 ج الزركلي، االعالم، الدين م. خري1886ابملدينة عام  األلفّية، فتنة الوهابية وغريها تويف مك

 .130 ، ص1980
 شجرة ال اخلطيب املشهداين.  -31
منه،  امسها واشتق نقشبند  شاه الدين هباء حممد إىل الصوفية، انتسبت الطوائف أكرب من واحد هي :النقشبندية الطريقة -32

 اليت الروحية والتياراتالصوفية  الطرق من بغريها وال خيفى العالقة اليت ربطتها. التارخيي تطورها عديدة عرب مبراحل النقشبندية مرت
 النقشبندية والطريقة املالمية، النقشبنديةالنقشبندية،  :مرت النقشبندية بثالث مراحل رئيسية تتلخص يف اإلسالمية،  البالد  يف انتشرت
 .28 -11صص ، 2009 مصر، النقشبندية نشأهتا وتطورها لدي الرتك، الدار الثقافية للنشر، بديعة حممد عبد العال،. اخلالدية

يونس ابراهيم السامرائي، اتريخ علماء بغداد يف القرن الرابع عشر اهلجري، مطبعة وزارة االوقاف والشؤون الدينية، العراق،   -33
 .87، ص 1987رنيقة، التصوف االسالمي الطريقة النقشبندية وأعالمها، جروس برس، طرابلس، ؛ حممد أمحد د187، ص 1978
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 25:  العدد

ة الصــــياغني عام ســــ على ادائها، نصــــب مدرســــاً يف مدر  بضــــ النقشــــبندية وواواســــتقر هبا وأخذ هبا الطريقة   
 .(34) م1884م ، تويف عالعامةوكان مرجعا يف بغداد ل م1881

 اهلندي بن خليل الرمحن الكريانويالشيخ رمحت هللا  .3
أشتهر أفراد أسرته ابلعلم والطب واملناصب   م1818عام  ،  الشيخ رمحت هللا يف قرية كريانه يف اهلندولد  

العليا، كان والده خليل الرمحن عاملا فاضــــــال ومن ذوي املناصــــــب العالية يف احلكومة، ومن أجداده احلكيم 
 .(35)د الرحيم املعروف حبكيم ابين بت ووالد احلكيمني حممد حسن وعب( الطبيبعبد الكرمي )

ــرة من )ابين بـت( إىل )كريانـ   (36)اإلمرباطور جالل الـدين حممـد أكربعنـدمـا منحهـا  ه(انتقلـت أالســــــــــــ
قطعة ارض بعد ان شــــــــفاه هللا جبهود على يدي احلكيم عبد الكرمي وأبنه احلكيم حممد حســــــــن، من مرض 

وإىل أسرهتم   ،طبيبا خاص لهور  اإلمرباط احلكيم عبد الكرمي بشيخ الزمان واختذه    عجز احلكماء عنه، فلقب
ن مؤلف كتـــاب )خمزن احلكمـــة( يف الطـــب الـــذي مـــا زال خمطوطـــا يف املكتبـــات ينتمي احلكيم وجيـــه الـــدي

 .(37)األوروبية، وكان احلكيم علي أكرب )شقيق الشيخ رمحت هللا( متخصصا يف الطب
بدأ تعليمه يف بلدته على يد   يف كنف أسـرة واسـعة الثراء واجلاه، ويف السـادسـة من عمرهرمحت هللا نشـأ 

، وملا بلغ الثانية عشــــرة من عمره حفظ القرآن الكرمي وأتقن اللغة علملة املشــــهورين ابلوالده وكبار أفراد العائ
الفارســية وقرأ كتب الشــريعة اإلســالمية واللغة العربية على يد آابئه، ث ارحتل إىل دهلي عاصــمة العلم لطلب 

املفيت ســـــــعد هللا املراد آابدي، وختصـــــــص يف آداب  يد تتلمذ علىو  (38)وإىل لكهنالتعليم العايل، ث ســـــــافر  
، كما درس الطب على يد الطبيب البارع خبش الصــــهبائي الدهخلوياللغة الفارســــية على يد الشــــيخ إمام  

 .(39)حممد فيض 
در جمالس الدرس و االفتاء عندما إقبال الطالب وملا ازداد  ،ظهر نبوغه وتفوقه يف العلوم الشــــرعية  تصــــّ

ــه أســــس ــي املدارس يف   على دروســ ــســ ــني واملؤلفني ومؤســ ــرعية يف كريانه، خترج منها كبار املدرســ ــة شــ مدرســ
يف اهلند شـــغله عن مواصـــلة التدريس يف مدرســـته فتفرغ للتأليف   بشـــرييولكّن ازدايد النفوذ الت ،أرجاء اهلند

 .(40) رينوالرد على املنصّ 
من خالل فتاوى اجلهاد ، م1857ســنة    إشــعال الثورة ضــد اإلجنليزكان للعلماء يف اهلند دور كبري يف

إلخراج املســـتعمر من من بني العلماء املتصـــدرين   كان الشـــيخ رمحت هللاو ،  ضـــد ما اعتربوه الكافر الربيطاين

 
عشر، حتقيق عبد هللا اجلبوري، الدار العربية   والثالث  عشر  الثاين  القرنني  مزااي  نشر  يف  األذفر  كاآللوسي، املس  شكري  حممود  -34

 .138 -136، ص ص 2007للموسوعات، 
، مؤسسة الفرقان، مكة 1ن املعلمي، اعالم املكيني من القرن التاسع اىل القرن الرابع عشر اهلجري، جعبد هللا بن عبد الرمح  -35
 .659 ، ص2000املكرمة، 
م(. للمزيد حوله 1605-  1556يف االعوام )   اهلند  حكموا  الذين  الكبار  املغول  السالطني  أحد   هو  أكرب  حممد  الدين  جالل  -36

 وما بعدها. 94ينظر، أمحد حممود السادايت، اتريخ املسلمني يف شبه القارة اهلندية وحضارهتم، مكتبة االداب، القاهرة، ص 
، هتامة للنشر، اململكة العربية السعودية، 3جم بعض علمائنا يف القرن الرابع عشر للهجرة، طعمر عبد اجلبار، سري وترا -37
 .81، ص 1982

 اهلندية )الباحث(. براديش أواتر والية عاصمة هي -38
 .659عبد هللا بن عبد الرمحن املعلمي، املصدر السابق، ص  -39
، 1ي، اظهار احلق، حتقيق حممد أمحد حممد عبد القادر ملكاوي، جرمحت هللا بن خليل الرمحن الكريانوي العثماين اهلند  -40

 وما بعدها.  5، ص 1989فتاء، اململكة العربية السعودية، الررسة العامة الدارات البحوث العلمية واال
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واســـتمرت املعارك بني  علن الثورة على اإلجنليز وحث املســـلمني على بذل أرواحهم وأمواهلم،أأرض اهلند، ف
بعد ان صادر   املكرمة  للتفوق العسكري، فهاجر الشيخ رمحت هللا اىل مكةفني وانتهت بغلبة االنكليز  الطر 

 .(41) االنكليز امواله
ــعودية، ــولتية وهي من اقدم املدارس النظامية يف اململكة العربية الســــ ــة الصــــ  وقد أســــــس يف مكة املدرســــ

ــالمية العريقة يف اهلند وبع ــها على غرار املدارس االســ ــســ ــولتية  ض البلدان العربية، مسيت اباســ اىل    نســــبةً لصــ
 .(42)مكة للحج فتربعت مببلغ كبري لبناء املدرسة اىل دمت ق مرأة هندية ثرية تدعى )صولت النساء(ا

 واهلندية ومنها: ردية والعربية و مؤلفات عديدة ابللغة الفارسة واأل لشيخ رمحت هللال
ــائل اخلمس: التحريف   ،بهإظهار احلق، وهو من أهم الكتب املؤلفة يف اب ــمن الكالم عن املســـــــــــ يتضـــــــــــ

ــلم، وكذلك عن كتب العهد القدمي   ــلى هللا عليه واله وســـــــ ــخ والتثليث وحقية القرآن ونبوة حممد صـــــــ والنســـــــ
ــة العــامــة إلدارة البحوث العلميــة واإلفتــاء والــدعوة  واجلــديــد.وهلــا عــدة طبعــات ومن طبعــاهتــا طبعــة الررســـــــــــــ

ة الســعودية، وعرف أيضــا عن هذا الكتاب أن من قرأه صــار مســلما وارتد عربيواإلرشــاد، الرايض اململكة ال
 .(43) عن دينه السابق

 إزالة الشكوك. .1
 إعجاز عيسوي. .2
 الربوق الالمعة. .3
 معدل اعوجاج امليزان. .4
 إزالة األوهام. .5
 أحسن األحاديث يف إبطال التثليث. .6
 البحث الشريف يف إثبات النسخ والتحريف. .7
 معيار التحقيق. .8
 يف املدرسة الصولتية. (خمطوطة) التحفة اإلثىن عشرية، ترمجة .9

 آداب املريدين، مطبوع ابألردية. .10
 ابألردية. ة(خمطوط )احملبوب إىل القلوب،  .11
 (.خمطوطة)رسالة يف وقت صالة العصر،  .12
 رسالة يف احلشر وهي كتابه )التنبيهات(. .13
 رسالة يف رفع اليدين يف الصالة. .14

ــيخ رمحـت هللا اهلنـ   يف مقربهتـاودفن  -م 1891املكي العثمـاين يف مكـة املكرمـة عـام  دي ث تويف الشــــــــــــ
 .(44)-- ابلقرب من أم املؤمنني السيدة خدجية

 
 .109عمر عبد اجلبار، املصدر السابق، ص  -41
 .660السابق، ص  ؛ عبد هللا بن عبد الرمحن املعلمي، املصدر111املصدر نفسه، ص  -42
 وما بعدها. 9رمحت هللا اهلندي، املصدر السابق، ص  -43
 .660؛ عبد هللا بن عبد الرمحن املعلمي، املصدر السابق، ص 112ص  عمر عبد اجلبار، املصدر السابق، -44
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 25:  العدد

 .الشيخ عبد السالم أفندي بن حممد سعيد الشواف النجدي. 4 
، (روح املعاين)العالمة الســــــيد أيب الثناء حممود األلوســــــي صــــــاحب    عن، أخذ العلم م1818ولد عام 

يســى صــفاء الدين البندنيجي وأجيز منهما، وأخذ عنه مجاعة من العلماء، منهم علي عالء وعن العالمة ع
الدين األلوســــي والعالمة حممود شــــكري األلوســــي وغريهم، كان الشــــيخ عبد الســــالم زاهدا ورعا، وهو من 

حمبواب عند وكان مدرسـا يف املدرسـة القادرية، حمرتما عند الوالة،  -الكرخ-غريب من بغداد سـكان اجلانب ال
عمر  ،مجيع البغداديني على اختالف مذاهبهم وله نفوذ ديين على أهل الســـــــــــنة، والســـــــــــيما اجلانب الغريب

شـرح اإلظهار  له رسـالة يف  يوم وفاته حداداً علي رحيله.أغلقت أسـواق بغداد  م،1900  عامطويال وتويف 
 .(45)يف النحو ورسالة يف شرح حديث جربيل عليه السالم

 مد فيضي الزهاويالشيخ حم. 5
بن رســتم بك بن كيخســرو بن االمري ســليمان ابشــا رئيس   بكحممد فيضــي بن امحد افندي بن حســن  

 :وكان عامل ومفسر شهري ومما قيل فيه يف زهاو م1797عام ولد ، االسرة الباابئية
ــفــا هــــــذا الشــــــــــــهــم مــعــى  ارى يف ل
ــفــــــكــــــري   ومــــــهــــــمــــــا زدتــــــه نــــــظــــــرًا بــــ

 

 يـــــنـــــيبء عـــــن مــــــدى عـــــلـــــم عـــــظـــــيـــــم  
ــوم رايــــــت  ــــــا   ــلـــ ــعـــ  قســــــــــــــــطــــــاط الـــ

 

من منصــــب االفتاء يف بغداد عني الفيضــــي الزهاوي بداًل عنه وظل   وبعد اســــتعفاء امني افندي الكهية
 .(46)م 1890 عام وفاتهيف منصبه لغاية 

 حممد سعيد الزهاوي. الشيخ 6
لى يف بيت علم، قرأ القرآن الكرمي يف صــباه كما قرأ العلوم مجيعها ع م1851 لشــيخ الزهاوي عامولد ا

يف والده حىت صــــــــــــار على جانب كبري من العلم واملعرفة عني بعد ذلك رئيس جملس التمييز الشــــــــــــرعي يد 
بعد   م1890  عام ث عني مفتياً لبغداد ما يقارب السـبع سـنوات،بغداد وكان عضـواً يف حمكمة االسـتئناف  

ه على التقاعد عام لغاية احالت طويلةمدة االخري قضــــــــى يف منصــــــــبه    حممد فيضــــــــي الزهاوي،  وفاة الشــــــــيخ 
 قرابة العشـــــــــــــر ســـــــــــــنوات كما عني مديراً   لألوقاف مديراً  اإلفتاء ُعنيوخالل فرتة توليه منصـــــــــــــب م 1915

تويف . 1918للجنة اصـالح املدارس وتقلد ررسـة التمييز الشـرعي عام  يف بغداد ومديراً  للمعارف )الرتبية(
 .(47) 1921 عام

  طلبة السيد عبد الوهاب الخطيب املشهداني
 تتلمذ على يديه عدد كبري من العلماء، مت اختبار بعض منهم توضيحاً لتنوعهم املذهيب وهم: 

 ( يف مشال بغداد،املشـــــــــــاهدة)من ســـــــــــكنه حملة  م(: 1980-1914)نوري عبد احلميد املال حويش  .1
 .(48)جلامع الشيخ موسى اجلبوري يف بغداد اً ظوعني واعة ياجيز ابالجازة العلم

 
 297ص  ،2002 حزم،، ابن ، دار2ط ،2للزركلي، م االعالم تتمة يوسف، رمضان خري حممد -45
، لراوي البغدادي، اتريخ االسر العلمية يف بغداد، حتقيق عماد عبد السالم رؤوف، دار الشؤون الثقافية العامةحممد سعيد ا -46
 .612؛ يونس ابراهيم السامرائي، املصدر السابق، ص 382، ص 1997بغداد، 

 .378حممد سعيد الراوي البغدادي، املصدر السابق، ص -47
 .385لسامرائي، ص ؛ يونس ابراهيم ا258املصدر نفسه، ص  -48
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ــيدال .2 ــيد امحد  ب حممد مهدي ســ ــيد علي مشــــعل االول بن الســ ــيد علي بن الســــيد حممد بن الســ ن الســ
وهو عامل فقيه نســابه  :م(1925-1882) الغريفي املقدس امللقب ابحلمزة الشــرقي املوســوي البحراين

ســـــــــــــيد عبد الوهاب ال) يد يث النبوي الشـــــــــــــريف علىدرس علم احلدمشـــــــــــــهور من علماء االمامية، 
 .(49)اخلطيب(

شــــــــرح مشائل درس ) (:1990-1897) املرعشــــــــي النجفيمى الســــــــيد شــــــــهاب الدين آية هللا العظ .3
 .(50)على يد السيد عبد الوهاب اخلطيب كما ان لديه اجازة ابلرواية عنه الرتمذي(

 العلمي واألدبيالمبحث الثالث: نتاج السيد عبد الوهاب الخطيب 

 -أواًل:مؤلفاته الفقهيه والعقائدية:
( إال ان ذلك مل يشـــغله عن التأليف 1929-1890يب منصـــب االفتاء )رغم تويل عبد الوهاب اخلط

 والبحث فكان لديه نتاج زاخر من مؤلفات حبثت يف الشريعة وأخرى يف األدب لشغفه ابلشعر ونظمه له.
من االمهية الكبرية، خمطوطة بعنوان )مســــــــــــك اخلتام يف خالصــــــــــــة عقائد ومن مؤلفاته القيمة اليت فيها 

اه الســــيد اخلطيب اىل الســــلطان عبد احلميد الثاين فجاء فيه ما نصــــه "وأين قد جعلت ، اهد(51)االســــالم(
كتايب هذا هدية الفقري االقل ووســيلة احلقري اىل امللك االجل فلذا قدمته اىل ســدة من ســطعت انوار العلم 

 .(52)جوده ومخدت نريان اجلهل بطلوع جنم سعوده واستظل العلماء الفحول حبماه..."بشمس و 
ــائل عقائدية وأت ــة مســـــ ــيد اخلطيب يف مناقشـــــ تى امهية هذا املؤلف من قيمته العلمية إذ أفاض فيه الســـــ

رة وطرح اراء املذاهب االربعة يف الكثري منها الســــيما اليت تعد حمل خالف واســــتشــــهد ابراء علماء االشــــاع
مناســــــــباً ابعتباره فقيه والنقشــــــــبندية فضــــــــاًل عن علماء معاصــــــــرين لزمانه، كما رد على بعض االراء مبا يراه 

 ومفيت.
 --وجعفر بن حممد الصــــــــــادق  --وممن روي عنهم االمام علي بن احلســــــــــني زين العابدين  

وأبن جرير وأنس وأبو  وابن عباس وابن عمر والبخاري ومســلم وابو داوود والرتمذي وأيب ســعيد وأبن ماجه
م اىل ابواب وفصـــــول حبث فيها مســـــا ئل عدة كالشـــــفاعة والتوســـــل ابألولياء هريرة وغريهم، والكتاب مقســـــّ

وال بيته وصــــــحابته   --والصــــــاحلني وحبث يف اجلنة والنار وصــــــفاهتما وأفرد ابب لفضــــــائل الرســــــول  
الســــــــــمع والطاعة لويل األمر، وأصــــــــــحاب املذاهب األربعة فضــــــــــاًل عن مواضــــــــــيع فقهيه وعقائدية أخرى ك

ل فيها فضــــــاًل عن توضــــــيح  وختم الكتاب أبشــــــراط الســــــاعة وعددها  --ومعجزات الرســــــول   وفصــــــّ

 
  :االلكرتوين موقع السيد عالء الدين املوسوي الغريفي، ترمجة السيد حممد مهدي الغريفي، على الرابط -49

http://www.ghoraifi-alnajaf.org . 
 هللا  اية  ةمكتب،  احلائري  حممد   وتنظيم  اعداد،  املهجة  لثمرة  واحملجة  الطريق  أو  الكبرية  االجازة،  احلسيين  املرعشي   الدين  شهاب  -50
من حياة سيدن االستاذ اية هللا العظمى السيد شهاب  ؛ عادل العلوي، قبسات250ه، ص  1414، قم احلائري، املرعشي العظمى

 .142، ص 1993قم،  احلائري، املرعشي العظمى هللا اية الدين املرعشي النجفي، مكتبة
 حمفوظة لدى عائلة السيد عبد الوهاب اخلطيب. -51
 .244اب اخلطيب، املصدر السابق، ص عبد الوه -52
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أحكـام فقهيـه متفرقـة، فهـذه املخطوطـة ميكن عـدهـا، عقـائـديـة، فقهيـه، واترخييـة وأدبيـة يف جزء منهـا. وهي  
 .(53)غري حمققه بشكل علمي منصف 
ء حول مســــــألة )الشــــــفاعة املطلقة للنيب والعلماء( إذ قال "العلماء يشــــــفع ومن أرائه الواردة فيها، ماجا

ــهم لبعض   ــفعون الهله"بعضــ ــفع لطالبه والقرآن واإلســــالم يشــ ــح أن التوســــل ابألنبياء  (54)والعامل يشــ وأوضــ
والصــــــاحلني أمر اثبت يف املذاهب األربعة )احلنفية، الشــــــافعية، املالكية، احلنابلية(. وكتبت حاشــــــية جبانب 

 (55)بارة املذاهب االربعة نصها "أن اخلارج عن هؤالء املذاهب االربعة خارج عن امللة"ع
واجلدير ابملالحظة أن هذه املخطوطة القيمة اليت فحواها الســــماحة وعمادها احلوار والركون اىل الدليل 

احلواشـي حاول   العقلي واالنفتاح واحليادية قد تعرضـت اىل حماولة حتقيق أولية مشـوهة فأضـيفت اليها بعض
ــعهـا ان حيرف النص وينســــــــــــــب الـيه ـما ليس مـنه، فيوحي اىل الـقاريء او من حيـاول حتقيقهـا بعكس  واضــــــــــــ

توجهات الســـيد عبد الوهاب اخلطيب، وهذا ما حدث يف التعقيب على شـــرح الســـيد اخلطيب، بدليل ان 
اايت الشــــيعة املنقولة قد ايد وأعتمد على الكثري من رو   -كما ســــريد-االخري ويف فصــــل)فضــــل ال البيت( 

دون تعصـــــــــب او مس جلوهر   يف مواضـــــــــع اخرى ونقش بعض االراء --عن االمام جعفر الصـــــــــادق 
م( أي يف عهـــد الـــدولـــة العثمـــانيـــة املعروفـــة 1898ه )1318املـــذهـــب رغم كون املخطوطـــة كتبـــت عـــام 

بتضـييقها على مذهب الشـيعة االمامية وحماولتها نشـر التسـنن السـيما السـلطان عبد احلميد الثاين صـاحب 
 يته الفكرية وأمانته العلمية.حمتفظاً حبياد مشروع اجلامعة االسالمية، لكن السيد اخلطيب ظل

وال بيته وصــــحابته ونســــائه ث   --أفرد الســــيد اخلطيب يف كتابه ابب اختص بفضــــائل الرســــول 
والغرض من ذكرها لتوضـــــيح  - --علماء املذاهب االربعة، ومما جاء فيه ضـــــمن فضـــــائل االمام علي 

حديث اخرجه الديلمي عن  - ســـــــية اليت عاشـــــــهاتوجهات الســـــــيد عبد الوهاب دون اغفال احلقبة الســـــــيا
، وكان أبو (56)قال "خري أخواين علي وخري أعمامي احلمزة"    --عائشــــة )رضــــي هللا عنها( ان النيب 

-فســـألته عائشـــة عن ذلك فقال هلا: "مسعت رســـول هللا  --بكر الصـــديق يكثر النظر اىل وجه علي 
 .(57)يقول النظر اىل وجه علي عبادة" -

دخل على  --اخلري احلاكمي صـــــــــــــاحب كنوز املطالب "أن علياً  ايب  لســـــــــــــيد اخلطيب عنونقل ا
وقام له وعانقه وقّبل مابني عينيه وأجلســـه عن ميينه، فقال  --وعنده العباس فســـلم فرد   --النيب

ه : نعم ايعم، وأن هللا أشـد حباً له مين وأن هللا جعل ذرية كل نيب يف صـلب--له العباس: أحتبه، قال  
 .(58) صلب هذا..." وجعل ذرييت يف
ئل وهو على املنرب عن قوله تعاىل:  --اليت نقلها الســــــــيد اخلطيب، " انه  --ومن مناقبه  ــُ ســــــ

الٌ  اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ  َدُقوا رِجـَ ا صـــــــــــــــَ ُدوا مـَ ُهمْ  َعَليـْهِ  الِلََّ  عـَاهـَ ى َمنْ  َفِمنـْ ــَ ُهمْ  حَنْبَـهُ  َقضــــــــــــ َتِظرُ  َمنْ  َوِمنـْ ا يـَنـْ ُلوا َومـَ  بـَدَّ

 
 الباحث. -53
 .101السابق، ص عبد الوهاب اخلطيب، املصدر -54
 .189املصدر نفسه، ص  -55
 .174عبد الوهاب اخلطيب، املصدر السابق، ص  -56
 .194املصدر نفسه، ص  -57
 .184املصدر نفسه، ص -58
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: نزـلت هـذه االـية يفَّ ويف عمي احلمزة ويف ابن عمي عبـيدة ابن احلرث بن عـبد --فقـال  (59)تـَبْـِدياًل 
املطلب قضـــى حنبه شـــهيداً يوم بدر وأما عمي احلمزة فقضـــى حنبه شـــهيداً يوم أحد واما ان فأنتظر اشـــقاها 

 .(60)سه"يعين )ابن ملجم( خيضب هذه من هذه وأشار بيده اىل حليته ورأ
( من كرامات امري املؤمنني علي بن ايب  ذكر فيه ما اطلق عليه )نبذةلســـــــيد اخلطيب فصـــــــالً كما أفرَد ا

وـبدأه حبـدـيث  (61)و"كلمـات داـله على علو قـدره علمـاً وحكمـة وزهـداً ومعرفـة ابهلل تعـاىل" --طـاـلب 
ـــعد عن علي بن ايب طـاـلب نزـلت آـية إال وـقد علمـت فيم نزـلت وأين نزـلت   ـقال"ـما --اخرجـه ابن ســــــــــــ

"ســلوين عن كتاب هللا فأنه ليس  --لى من نزلت أن ريب وهب يل قلباً عقواًل ولســانً نطقاً" وقال  وع
 .(62)من آية اال وقد عرفت بليل نزلت ام بنهار ام يف سهل ام يف جبل"

كرامًة له ومعجزًة لبنيه، وذلك أن الشــمس ردت   --وأضــاف الســيد اخلطيب ومن كراماته الباهرة  
-فلم يصل امري املؤمنني    --يف حجره والوحي كان نزاًل على النيب    --نيب  حني كان رأس ال

: "اللهم ان عليا كان يف --العصـر وقد غربت الشـمس بعد انقضـاء الوحي، فقال رسـول هللا   -
 .(63)طلعت بعدما غربت" ف -أي العصر-طاعتك وطاعة نبيك فأردد عليه الشمس ليصلي فرضه 

ونقش (64)خلطيب فصل يف فضائل ال البيت رمبا هو من أطول الفصول  خصص السيد عبد الوهاب ا
ــة االراء حول مســــــــألة من هم )أهل البيت(  --فيها األايت القرآنية النازلة يف أهل البيت  مع مناقشــــــ

وأنعقد هذا  --ه  ونسـائدخل ضـمنهم مجيع اقارب النيب أم ي (65)هل هم اخلمسـة اصـحاب الكسـاء 
َالكرمية اجلدل يف تفسري اآلية ا  .(66) َتْطِهريًا  َويَُطهِّرَُكمْ  اْلبَـْيتِ  َأْهلَ  الّرِْجسَ  َعنُكمُ  لُِيْذِهبَ  الِلَُّ  يُرِيدُ  ِإمنَّ

ــيد اخلطيب اىل رأي مفاده احتواء مجيع االراء ــة اصـــحاب  خُلص السـ دون نفي ذكر ال البيت )اخلمسـ
ائل اهل البيت عموماً وعلى اخلصــــــوص الكســــــاء( يف القرآن إذ ركن اىل رأي "ان هذه االية هي منبع فضــــــ 

ســــــاللة بضــــــعة املصــــــطفى الشــــــتماهلا على مآثرهم واالعتناء بشــــــأهنم واالهتمام بعايل حبهم حيث ابتدأت 
هم على أذهاب الرجس الذي هو اإلث أو الشك فيما جيب االميان بـ)أمنا( املفيدة حلصر ارادته تعاىل يف أمر 

ل املذمومة وحتريهم على النار... ومن ث ملا ذهبت عنهم اخلالفة به وتطهريهم من ســــــــائر االخالق واألحوا
الظاهرة عوضــــــــــهم هللا ابخلالفة الباطنة حىت ذهب قوم اىل أن رئيس األولياء وقطبهم يف كل زمان ال يكون 

 .(67)أهل البيت حىت يكون آخرهم املهدي املوعود )رضي هللا تعاىل عنه(" إال من 
 

 .23سورة االحزاب / اية  -59
 .181سابق، صعبد الوهاب اخلطيب، املصدر ال -60
 .175املصدر نفسه، ص -61
 . 175املصدر نفسه، ص  -62
 . 176املصدر نفسه، ص  -63
 .197-182أطول الفصول يف ابب فضائل الصحابة وأهل البيت من ص  -64
وحديث الكساء اليماين معروف،  --اخلمسة اصحاب الكساء:هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها )احلسن واحلسني(  -65

ويقصد به العباءة احملاكة من صوف االغنام وشعر  -ل من شعر اسود( خرج يومًا وعليه )مرط مرج --النيب  تلخيصه يف ان
--فأدخله فيه ث جاء احلسن واحلسني  --فأدخلها فيه ث جاء علي --فجلس فجائت فاطمة  –املاعز أي الكساء 

د الوهاب اخلطيب، . عبالرجس اهل البيت ويطهركم تطهرياامنا يريد هللا ليذهب عنكم --أدخلهما فيه، ث قال الرسول ف
 .182املصدر السابق، ص 

 .33سورة االحزاب، اية  -66
 .183عبد الوهاب اخلطيب، املصدر السابق، ص  -67
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 -اضــافة اىل ما ورد يف االية الســابقة حمل اجلدل-اصــحاب الكســاء(    ويؤيد فضــل ال البيت )اخلمســة 
ويــذكر  ن....ءك من العلم فقــل تعــالوا نــدع ابنــاءفمن حــاجــك فيــه من بعــد مــاجــامــا ورد يف قولــه تعــاىل

ــيد اخلطي ــارى جنران وفدوا اىل النيب السـ ــبب نزوهلا، ان نصـ ــى فقال    --ب يف سـ ــألوه عن عيسـ -وسـ
وله وكلمته اليت القاها اىل مرمي" فغضبوا من ذلك ألهنم كانوا يعتقدون أن عيسى :"أنه عبد هللا ورس-

 الكاذب اىل املباهلة حبضور االبناء وأعزة األهل فيهلك هللا  --وأمه آهلة من دون هللا، فدعاهم النيب  
وقد احتضـــــــن احلســـــــني وأخذ بيد احلســـــــن وفاطمة متشـــــــي خلفه   --ويبيد اهله " وغدا عليهم النيب 

فقال اســـقف جنران: اي معشـــر النصـــارى اين ألرى وجوهاً لو ســـألوا هللا تعاىل  --علي ميشـــي خلفها و 
ــراين اىل يوم القـيامـة،  ان يزـيل جباًل من مكـاـنه ألزالوه فال تـباهلوا فتهلكوا وال يبقى على وجـه االرض نصــــــــــــ

 .(68).." فقالوا اي ااب القاسم رأينا ان ال نباهل ونقرك على دينك ونثبت على ديننا.
ُمواآيــة  --ت القرآنيــة النــازلــة يف فضــــــــــــــــل ال البيــت وحول االاي ــِ لِ  َواْعَتصــــــــــــ ا الِلَِّ  حِبَبــْ يعــً  َواَل  مجَِ

أنه قال: "حنن حبل  --، فنقل عبد الوهاب اخلطيب عن االمام جعفر بن حممد الصـــادق  (69)تـََفرَُّقوا
ــاً عن علي هللا الذي قال فيه وأعتصـــــــموا حببل هللا مجيعاً وال تفرقوا. -بن احلســـــــني زين العابدين .. "وأيضـــــ

ــام هو  - ــاف اخلطيب أن املراد من االعتصــــــــ أنه قال "هل تدرون َمن حبل هللا حنن اهل البيت" وأضــــــــ
 .(70)--التمسك واإلتباع لشريعة جدهم الرسول 

فضائل وبعد بيان فضائل ال البيت واآلايت االحاديث الواردة يف ذلك انتقل السيد اخلطيب اىل شرح  
يف فصـــــل مســـــتقل ابتدأه بقول "وأعلم أواًل أن أفضـــــل نســـــاء العاملني على االطالق  --الزهراء فاطمة  
ث مرمي ابنة عمران ام  --يليها ابلفضــــــــــــــل أمها خدجية   --الهنا بضــــــــــــــعة نبينا   --فاطمة  
 .(71)وهذا خالصة القول الصحيح واملعتمد عند ارابب الرتجيح" --عيسى 

ــائل يف  حراجة بعض نَّ إ ــلمني من املذاهب املســـــــ اترخينا االســـــــــالمي كوهنا ااثرت جداًل كبرياً بني املســـــــ
املختلفة مل مينع الســـــيد اخلطيب من االنتصـــــار للحقيقة واخلوض فيها وتوضـــــيحها مع االســـــهاب يف حماولة 

غرة على إلهناء حالة اجلدل حوهلا، الن كشـف احلقائق ونقدها النقد البناء هو الطريق االصـوب لسـد أي ث
ــ)رزية اخلميس( حني قال اعدا ء االســــالم او بث الفرقه بني ابنائه، ومن تلك الوقائع التارخيية ما عرف بــــــــــــــــ

يف مرض موته أبنه يهجر، وأشــــــار الســــــيد اخلطيب اىل الغاية من   --بعض الصــــــحابة عن الرســــــول 
 .(72)ايرادها بقوله "وذكرها مسألة مهمة نفعة ألبناء السنة" 

ــحيحه أنه قال:  ة كما اوردهاوملخص احلادث ــلم يف صــــــــ ــندي عن االمام مســــــــ يف خمطوطته "اروي بســــــــ
حدثنا اسحاق بن ابراهيم، اخربن وكيع عن مالك بن معول عن طلحة بن مطرف عن سعيد بن جبري عن 

انه قال: يوم اخلميس وما يوم اخلميس ث جعلت تســــــــيل دموعه، ث قال: قال رســــــــول   --ابن عباس  
وات( أو اللوح )والدوات( أكتب لكم كتاابً لن تضـــلوا بعده أبداً فقالوا: ابلكتف )والدأتوين    --هللا 
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دعوين فالذي   --يهجر، ويف رواية اخرى، أهجر أستفهموه قال رسول هللا    --أن رسول هللا  
 .(73)ان فيه خري..."

فيهم عمر ابن ويف البيت رجال    --ويف رواية أخرى "عن ابن عباس أيضاً ملا احضر رسول هللا  
قد  --هلم اكتب لكم كتاابً ال تضـلون بعده فقال عمر أن رسـول هللا    --اخلطاب قال النيب 

ربوا غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حســـــبنا كتاب هللا فأختلف اهل البيت فاختصـــــموا فمنهم من يقول ق
اله عمر فلما أكثروا اللغو  كتاابً لن تضلوا بعده ابداً، ومنهم من يقول ما ق--يكتب لكم رسول هللا 

يقول أن الرزـية  --قوموا. ـقال عبـيد هللا فكـان ابن عـباس  --ـقال  --واالختالف عـنده 
 .(74)كل الرزية ما حال بني رسول هللا وبني أن يكتب هلم ذلك الكتاب..." 

 --يف منع الرســــول   -وهذا هو حمل اجلدل-وا موقف الصــــحابة هل اصــــابوا ام اخطأ ن وأٍي كا
ن كتابة ما اراد كتابته سواء النص على اخلليفة من بعده او االستدالل أبحكام جديدة بعد اكمال الدين م

كما قال الســــــــيد اخلطيب   --وإمتام النعمة، واخلشــــــــية من اجلهل ابألحكام اجلديدة، فأن الرســــــــول 
م من ترك عصوم من الكذب ومعصوم من تغيري شيء من االحكام يف حالة صحته وحال مرضه ومعصو "م

بيان ما امره هللا ببيانه وتبليغ ما اوجبه هللا بتبليغه..."وهذه )القاعدة االصــــولية( هي القول الفصــــل للســــيد 
 .(75)اخلطيب يف هذه املسألة

حبث)اشراط الساعة( وافرد لكل منها فصاًل، تضمنت: ختم السيد اخلطيب خمطوطته بباب اختص يف  
ــل الثاين يف املهدي، و  ــفة املهدي الدجال، والفصـــ ــيد اخلطيب فيما خيص صـــ من االحاديث اليت نقلها الســـ

 وعالمات ظهوره:
-عن القطــب حمي الــدين العريب يف الفتوحــات املكيــة أنــه قــال "أعلموا أنــه البــد من خروج املهــدي 

 متتليء االرض ظلماً وجوراً فيمألها قســــطاً وعداًل ولو مل يكن من الدنيا اال يوم ولكن ال خيرج حىت -
-ومن ولد فاطمة    --د طول هللا تعاىل ذلك اليوم حىت يلي اخلليقة، وهو من عرتة رســـــــول هللا واح 

ووالده احلســــــن العســــــكري بن علي النقي بن حممد  --جده احلســــــني بن علي بن ايب طالب  -
ــادق بن حممد الباقر بن زين العابدين علي بن  ــى الكاظم بن جعفر الصــــــــ ــا بن موســــــــ التقي بن علي الرضــــــــ

يبايعه الناس   --فيوافق امسه اســــــــــــــم رســــــــــــــول هللا   -- بن االمام علي بن ايب طالب احلســــــــــــــني
 .(76)يف اخللق..." -- املسلمون يف مكة بني الركن واملقام يشبه رسول هللا

ــتقاًل، واتبع ذلك عالمات  --أما نزول عيســـــــى  ــاًل مســـــ ــيد اخلطيب هو االخر فصـــــ فأفرد له الســـــ
ن عالمات الســـــــــاعة(، و )الدابة اليت تكلم الناس(: ويقول عنها الســـــــــيد اخرى مثل )الدخان والنار ومها م

ــريح لقوله تعاىل  اخلطيب: "وهي مما جيب على كل مكلف أن يعتقدها وأنكارها كفر   اْلَقْولُ  َوَقعَ  َوِإَذاصــــــ
نَ   َدابَّةً   هَلُمْ   َأْخَرْجَنا  َعَلْيِهمْ  ، كما أفرد الفصل السابع (77)يُوِقُنونَ   اَل   اَيتَِناآبِ   َكانُوا  النَّاسَ   َأنَّ   ُتَكلُِّمُهمْ   اأْلَْرضِ   مِّ
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 25:  العدد

، بعدها انتقل اىل اهوال البعث والقيامة كالنفخ (78))ليأجوج ومأجوج( وأعدمها من عالمات قرب الساعة   
 .(79)يف الصور والربزخ وتطاير الصحف وختم يف بيان صفيت النار واجلنة 

مسائل عقائدية د عبد الوهاب اخلطيب، املتضمن  من استعراض جانب من )خمطوطة( السيالغرض    نَّ إ
مهمة، هو لتوضـــــيح توجهات الســـــيد اخلطيب وأفكاره العامة، وال خيفى بعد هذا العرض، االنفتاح الكبري  

( مل يشـتمل 373الذي حيمله فكر الرجل وانفتاحه على مجيع املذاهب، فعرب خمطوطته البالغ عدد اوراقها )
ــيــد اخلطيــب من من اراء املــذاهــب االربعــة، بــل اأي جزء منهــا على أي انتقــاص  حرتامهــا ابجملمــل، فــالســــــــــــ

االعالم الـدينيـة البـارزة و االقالم املتوقـدة اليت ال جيـب ابـداً اغفـال نتـاجهـا العلمي بـل احتواءه بعنـايـة اكرب  
ــي ــتســـــهم يف اثراء املكتبة االســـــالمية الســـ ما يف من خالل حتقيق مجيع خمطوطاته املتوفر منها، فهي قطعاً ســـ

والتفرقة الدينية( الفتقارها اىل عِلم نفع يشـّجع على التفكر يف النص ويف السـنة   الوقت احلايل )عصـر الفك
 .هامجيع النبوية إلعادة بناء روابط حوار سلمي وعلمي بني املذاهب االسالمية

 ومن مؤلفات السيد عبد الوهاب اخلطيب االخرى العقائدية والفقهية: 
 لعقائد والتوحيد  در النضيد يف ا −
 صول احلديثالتحديث يف ا −
 خري الوفا يف جناة اابء املصطفى  −
  ابألئمةاالايت البينات يف مساع االموات والتوسل  −
 .(80)دقائق االفهام على شرح املصام −

 ثانيًا:اهتماماته االدبية:
 أهتم السيد اخلطيب ابألدب كثرياً وألف بعض الكتب املختصة بقضااي ادبية مثل: 

 املقل يف املودة يف تشطرية قصيدة الربدة  جهد −
 نظمآ هبجة الطالب يف قواعد االعراب يف النحو −
 االمداد الشرعية يف شرح االداب املرضية −
 (81) كتاب املنح الوهبية يف ختميس القصيدة اهلمزية البويصريية −

متكنا االطالع عليه نّظم الســــــيد اخلطيب الشــــــعر حىت ان ابيااتً شــــــعرية ختللت مؤلفاته العقائدية، ومما 
 :(82)قصيدة له يف )ُحب ال البيت( سطرها علها تكون شفاعة له وجناة على حد قوله ومن ابياهتا

 :--مدح آل الرسول 
 دعــــــا خــليــــــل وصـــــــــــف احلــــــل واحلـرم

 جتـــلــــــت لـــنــــــا يف حـــقـــهـــم نـــزلــــــت آي
ـــئلــــــت  مهـو امـلودة يف اـلـقرىب اـليت ســـــــــ

 وأحكوا لنـــــا مـــــدح ال البيـــــت واحلرم 
 تــتــلــى عــلــيــنــــــا مــــــدى االايم يف عــظــم

ـتـنزيــــــل   مـن قــــــدممبـحـكـم اـلـن  يف اـل
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 مهـو املـبــــــاهــــــل فـيـهـم يـوم اســـــــــــقـفـهـم 
ـــبـــ  ــى ملســــــــــــــتــ ــقــ ــوثــ ــروة الــ ــعــ ــو الــ  قمهــ
 ـفال اـنفصــــــــــــــــال هلــــــا حـقــــــًا وـمـعـتقــــــداً 
 مـــدينـــة العلم هم ســـــــــــفن النجـــاة  ـــداً 
 وأيــــــة الــطــهــر يف الــتــطــهــري حــــــاكــيــــــة
ــانئهم   وهــــل أتى هــــل أتى ترمى لشــــــــــــ
ــه   من   يصــــــــــــــل عليكم الصـــــــــــالة لــ

 أســـــــــــوة اصـــــــــــاًل ومنتســـــــــــبـــــاً  ويل هبم
 

ــقــــــامــــــًا عــــــاىل الـــرقـــم ــلــــــك انلـــوا مـ ــتـ  بـ
ــغــى الــوصــــــــــــول اىل تــوحــيــــــد رهبــم  ــب  ي
 ملــن يــريــــــد  ــــــاة الــــــذات والــنســـــــــــــم
ــم  ــ مــ ــن لــ ــوم الــــــديــ ــر  ــ ــون أثــ ــفــ ــقــ  يــ
ــل بني النــاس أن تقم   عجــائــب الفضــــــــــ

 طـعـن نـبــــــال الـطـرد والـنـقـمســــــــــــهــــــام 
 كفــاكم من عظيم القــدر القــدر والقيم
 (83)أرجــــوا مــــن هللا احلــــــاقــــــا  ــــــدهــــم

 

 :--م وقال ايضاً يف مدحه
ــابــــت ــل بيــــت الوحي طبتم وطــ  أاي أهــ
 لقــــد ســــــــــــــد  االكوان تقوى وطــــاعــــةً 
 فـــحـــبـــكـــم عـــقــــــد اميــــــاين ومـــعـــتـــقــــــدي
 فمن يوم عهــــد يف )الســــــــــــــت( بربكم 
ــباهلا الســــــــبطني من نســــــــل حيدر  وأشــــــ
ــل بضـــــــــــعــــة امحــــد   وكيف وانتم نســــــــــــ
 ااي حســـــــــن االخالق من نســـــــــل حيدر
 وايركــن زهــــــد الــزاهــــــديــن أويل الــتــقــى 

 حكتوإصــــــــالح ذات البني عنك إذا  
 واي أيهــــــا البــــــدر الشـــــــــــهيــــــد بكربالء
 وايعني كـــل الفضــــــــــــــل ايابب حـــاجيت
 فــــــمــــــنــــــك ابذن هللا يــــــرجتــــــى نــــــظــــــرة
ــفــــى مــــراد قصــــــــــــــــدتــــــه  اهلــــي فــــال خيــ
 اىل ذلــــك البيــــت الرفيع وينتســـــــــــــــب

 بــعــــــد الــنــفــى واقــرنــــــه ابلــفــى واثــبــتــــــه
ــًاعلى   وصــــــــــــــل اهلي دوم ذاتــــك دائمــ

 

 املــــــدائـــــ  فـــــيـــــكـــــم والـــــثـــــنــــــا يـــــرتمنـــــى 
 وعــــلــــمــــــًا وأميــــــااًن وحســــــــــــــن مــــكــــــارم
 وروحـــي وروحــــــاين بـــودكـــم الســـــــــــــمـــى 
 فــقــلــيب قــــــد لــ  عــلــى حــــــب فــــــاطــم
ــم ــة ا ــــ ــالثــــ ــثــــ ــد الــــ ــدران بــــــعــــ ــيــــ  وحــــ
 ورحيـــــــانـــــــيت روح  لـــــــكـــــــل الـــــــعـــــــوا  
 وايذروة اجملــــــــــد الــــــــــيت   ُتــــــــــدم

 طـوى يف املـعــــــا بــــــك هللا كـم ســـــــــــر  
ــل الفضــــــــل ايبن االكارم  عجائب فضــــــ
 واي أـيهــــــا اـلركـن الســــــــــــــــديــــــد )ملــنـتم( 
 خـطـيــــــب عــلى اعـواد ـمـن   الســـــــــــمـى 

ــقــي ذ ــرت ــعــال والــتســـــــــــــنــم هبــــــا ي  وي ال
 اذا كـــنــــــت وهــــــااب فـــعـــبــــــدك يـــنـــتـــمـــى 
 فـــحـــقـــق لــــــه االمــــــال يف كــــــل مـــعـــنـــم
ــاة مبقســـــــــــم ــأنوس احليــ  وابلصـــــــــــحو مــ
ــاري ايب الطهر فاطم ــرك الســــــــ  (84)ســــــــ

 

 دح السلطان عبد احلميد الثاين:ومن ابيات له يف م
ــقــيــــــًا لــربــع زاهــر ســــــــــــــــام حــوى  ســــــــــ
ــرية ــنــــ ــوم مــــ ــلــــ ــعــــ ــالك الــــ ــار افــــ ــمــــ  اقــــ
 براب  روض الــدين اضـــــــــــحى مشـــــــــــرقــاً 

ــطـفـى عـز اـلـبهــــــا مجـعــــــت   لــــــه ابملصـــــــــ
ــهــــــابــــــة واهلــــــدى ــاللــــــه واملـــ ــيــــــه اجلـــ  فـــ
ــنشـــــــــــــــورة  ــهــــــا مــ ــبــ ــويــــــة الــ ــى الــ ــلــ  وحــ
 مــــــرضـــــــــــــــــيــــــة اقــــــوالــــــه مــــــقــــــبــــــولــــــة 
 مـن يـلـتـجـيء  ـمــــــا  فــــــاز وقــــــد  ـى

 شــــــــــــرفــــــًا وعـلـمــــــًا لـيـس عـنــــــد حمـيــــــد 
 بســـــــــــــــــمـــــــائـــــــه و ـــــــومـــــــهـــــــن جتـــــــيـــــــد
ــهـــــيــــــد  ارجــــــائــــــه ابملـــــكـــــرمــــــات تســـــــــــــ
 فـلــــــذا اســـــــــــتـقـر الـنصـــــــــــر والـتــــــأبـيــــــد

 وفـــــيــــــه تـــــزيــــــد واحلـــــلـــــم والـــــتـــــقـــــوى
ــر يف راايتــــــــه جتــــــــديــــــــد  والــــــــنصــــــــــــــــ
ــتـــــخـــــف ابمـــــرهــــــا لـــــنـــــكـــــيــــــد  واملســـــــــــــ
ــد  ــيـــــــ ــمـــــــ ــه حلـــــــ ــاف وانـــــــ ــا خيـــــــ  ممـــــــ

 
 .187عبد الوهاب اخلطيب، املصدر السابق، ص  -83
 .188عبد الوهاب اخلطيب، املصدر السابق، ص  -84
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ــاب   ــوهــــ ــم لــــ ــكــــ ــيــــ ــذا وداعــــ ــالهــــ  املــــ
 

 (85)ميــدد يــديــه هلم لــدعــاء تســـــــــــــديــد
 

 الوهاب الخطيب المشهدانيعبد السيد ذرية  :الرابعمبحث ال

من األوالد كان هلم ولذريتهم صيت ومنزله علمية واجتماعية   اً أعقب السيد عبد الوهاب اخلطيب عدد
 وهم:  رفيعة

 هاشم: .1
عن عمر اشـرف على التسـعني وله من  1989بكربالء، تويف سـنة   ةوهو عامل قام مقام والده يف االمام

 :(86)الذرية
 أستقر فيها.و انكلرتا  درس يف طارق: -
 منذر: حاصل على الدكتوراه يف الرتبية الرايضية من املانيا )متويف(  -
 يسكن االن يف كندا  قحطان: حاصل على شهادة الطب من انكلرتا، -
 غسان: حاصل على الدكتوراه يف الذرة من امريكا، ويسكن االن يف الوالايت املتحدة االمريكية. -
 الرتبية عمل كنقيب يف اجليش )متويف(فاروق: خريج كلية  -
 عبد الوهاب: خريج كلية االدارة واالقتصاد  -
ــية من ا - مريكا، ويســـــــــــكن االن يف اململكة االردنية علي: حاصـــــــــــل على الدكتوراه يف الرتبية الرايضـــــــــ

 (87)اهلامشية 
 فائق: .2

 وله من االوالد:
 ابني االردن والعراق.صباح: حاصل على الدكتوراه يف الطب من لندن، ويتنقل اآلن م −
 .(88)مؤيد: حمامي معروف يف بغداد  −
 حامد: .3

 الذكور واحد:الد توىل عدة مناصب آخرها قائمقامية اهلامشية، وله من االو 
 )متويف( وكان عضـوا يف حمكمة التمييز حاصـل على الدكتوراه يف القانون من جامعة السـوربون :  فاضـل −

 قاضي حتقيق يف حمكمة الكاظمية.وله ولد امسه )زايد( هو يف الوقت احلاضر 
 كامل:  .4

ــنم وزارة العدل عام   تشــــــــرين االول مبرســــــــوم  7جاء توليه للوزارة وفق تعديل وزاري بتاريخ  1963تســــــ
ــتقالة بعض الوزراء. وأعيد ترشــــيحمجه ــها بعد انقالب  هوري على اثر اســ  18جمدداً لتويل مهام الوزارة نفســ

ــتمر يف وزارة )طاهر حيىي( األوىل والثانية لغاية  1094تشــــــــــــــرين الثاين وفق مرســــــــــــــوم مجهوري عدد  واســــــــــــ
 

 .245ه، ص صدر نفسامل -85
 407حممد علي القصري، املصدر السابق، ص  -86
 .2017كانون الثاين   14مقابلة مع احملامي عامر صالح عبد الوهاب اخلطيب، كربالء،  -87
 مقابلة مع احملامي عامر صالح عبد الوهاب اخلطيب، املصدر السابق. -88
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 1964شـــــــرين الثاين ت 14اســـــــتقالت االخرية وذلك على اثر توقيع اتفاقية القيادة الســـــــياســـــــية املوحدة يف 
. وهذا يوضــح اســتقاللية وزير العدل الســيد (89)قومية تؤيد الوحدة العربية وحماولة احلكومة ادخال عناصــر  

وله من االوالد كامل اخلطيب وفرض نفســـــــــه مبا ميلك من كفاءة ابلرغم من ســـــــــيادة التيار القومي آنذاك. 
 ثالث:

 مصطفى )متويف( −
 .(90) (صحافة )متويفيف الامحد: ماجستري  −
 :1959عمار: من مواليد  −

 التحصيل العلمي: 
 م.1980 -حماصيل حقلية/ املعهد الزراعي/ هيئة التعليم التقين −
 م.1999 -بكالوريوس: الشريعة/ العلوم اإلسالمية/ بغداد −
 م.2002 -املاجستري: الشريعة/ العلوم اإلسالمية/ بغداد −
 .2005دكتوراه: فلسفة شريعة )أصول الفقه(/  −
 خلاصة(:ت العلمية )اإلجازات العامة وااملؤهال −
 م.2000إجازة عامة عاملِية: الشيخ مجال عبد الكرمي الدابن /  −
إجازة يف احلديث النبوي الشـــريف دراية ورواية )الكتب الســـتة(: الشـــيخ صـــبحي البدري الســـامرائي /  −

زجي الشــيخ منذر بن داود األوحصــل على االجازة من م 1994درس على الشــيخ صــبحي من ســنة 
 .(91)2015املهداوي 

 ب الوظيفية:املناص
 م.2009املسؤول العلمي: قسم أصول الدين/ كلية العلوم اإلسالمية  −
 2013املشرف على قسم خمطوطات: قسم أصول الدين/ كلية العلوم اإلسالمية  −

 :مؤلفات السيد عمار بن كامل
 ه(.771حتقيق أصول فقه نظام الدين الشاشي احلنفي )ت: −
ه( وهو شــــــــــرح املنار 801بد العزيز الكرماين )ت: فقه ابن ملك، عبد اللطيف بن ع  حتقيق أصــــــــــول −

 ه(.710حلافظ الدين النسفي )ت: 
 البدر الطالع يف جتديد أصول الفقه املاتع. −
 طبيقاهتا يف سورة النور.تنيل الفهوم يف حتقيق داللة املفهوم و  −
 ية اإلنسان.نيل املشتاق الوهلان ملقاصد القرآن وأثرها يف بناء شخص −
 التحقيق يف التعارض بني خرب الواحد وعمل أهل املدينة.منهج  −

 
، بيت احلكمة، 1، ط5، ج1968-1958اقية يف العهد اجلمهوري نوري عبد احلميد العاين وآخرون، اتريخ الوزارات العر  -89
، 7، ج1968-1958؛ جعفر عباس محيدي، اتريخ الوزارات العراقية يف العهد اجلمهوري 245 -244، ص ص 2002بغداد، 

 .18-17، ص ص 7، ج2005، بيت احلكمة، بغداد، 2ط
 .2017كانون الثاين   14 ابلة مع احملامي عامر صالح عبد الوهاب اخلطيب، كربالء، مق -90
 .http://alfiqhi.com/?cat=20اجملمع الفقهي لكبار علماء الدعوة واالفتاء، اهليئة العليا، على الرابط االلكرتوين: -91
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الدرر الســـــــنية يف اآلراء األصـــــــولية لإلمام الرافعي يف مبحث املطلق واملقيد من خالل شـــــــرحه مســـــــند  −

 .(92)اإلمام الشافعي
  :طاهر  .5

  يعقب.رجل دين مل
 شاكر: .6

 وله من االوالد: (93)توىل مناصب عديدة يف وزارة الري
 زكي )شهيد(  -
 صائب -
وهو رســـام  ،1970  ســـنة ببغداد  اجلميلة الفنون  معهد  شـــهادة على  حاصـــل ،1937 موفق: مواليد -

 .(94)الفنون  دائرة يف مناصب عدة معروف شغل
 صالح: .7

 والتعليم يف كربالء وله: ةاحد رجال الرتبي
 حممد يعمل يف وزارة الصحة -
 وله من االوالد: االن،غاية عامر لواء شرطه متقاعد ويعمل يف احملاماة ل -
 عمر: مقدم يعمل ضابط يف أجهزة الدولة  -
 زيد: حمامي -
 علي: ضابط يف جنسية كربالء -
 فاروق: طالب إعدادية -
 (95)غيث: طالب إعدادية -

 الخاتمة

 بعد االنتهاء من البحث خلص الباحثان اىل امور منها:
والد علي بن جعفر بن االمام  الســــــــادة املشــــــــاهدة، واثبات وجود )عبد هللا( كأحد اســــــــالمة نســــــــب  .1

، وهو االمر الذي اســـتند عليه من ابطل النســـب، وأثبتنا --اهلادي ابو االمام احلســـن العســـكري
وجوده ابملصـادر التارخيية املتفق على صـحتها وامهيتها، وماحتمله بعض الواثئق اخلاصـة بنسـب السـادة 

م ســـــــهواً او اهنا واثئق غري صـــــــحيحة دة من عدم ذكر )عبد هللا( رمبا يكون قد ســـــــقط االـســــــ املشـــــــاه
 الترتقي أبي حال اىل صحة املصادر اليت اعتمدنها وهو الثابت.

 
 ء الدعوة واإلفتاء، املصدر السابقاجملمع الفقهي لكبار علما -92
 407املصدر السابق، ص  حممد علي القصري، -93
 . 2017كانون الثاين   14مقابلة مع احملامي عامر صالح عبد الوهاب اخلطيب، كربالء،  -94
كانون   14كربالء، ؛ مقابلة مع احملامي عامر صالح عبد الوهاب اخلطيب،  407حممد علي القصري، املصدر السابق، ص  -95

 .2017الثاين 
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مر لقب )ال اخلطيب املشــــــــهداين( بثالث مراحل اترخيية مهمة، رمبا أدى ظرف نزوح شــــــــخصــــــــيات  .2
رية ان وصـــــــل اللقب اىل تطوره االخري الذي اختصـــــــت به ذ  علمية ابرزة من االســـــــرة اىل بلورهتا لغاية

 السيد عبد الوهاب اخلطيب يف كربالء، وهذه املراحل هي على التوايل:
 اول ما اطلق لقب النازكية الرضوية على فرعهم االول  −
  التطور الثاين جاء بعد انتقال العامل مسـلم الكبري من احلجاز اىل منطقة )مشـهد احلجر( يف عانة قرب −

 -شـــاهدة( وبعدها تفرق املشـــاهدة اىل مشال بغداد االنبار وصـــار ذريته يلقبون )ابلســـادة االشـــراف امل
 واىل الرقه يف سوراي. –ومنهم اسرة عبد الوهاب املشهداين موضوع البحث 

ــهداين من بغداد اىل كربالء عام  − ــيد عبد الوهاب املشـ م لتكليفه 1889التطور الثالث بدأ أبنتقال السـ
ــار )مفيت وخ مبهام  طيب( يف كربالء فلقب بـــــــــــــــــــــــ )عبد الوهاب االفتاء من قبل الدولة العثمانية، فصــــــ

 اخلطيب املشهداين( وسار لقب اخلطيب املشهداين على ذريته.
ــهــداين هو من الفروع املهمــة من ذريــة جعفر بن االمــام  .3 ال نبــالغ اذا قلنــا ان فرع ال اخلطيــب املشــــــــــــ

اـلذي  علمـاء على مر تكوـنه وتطوره، وهـذا واضــــــــــــــح يف املخططملـا برز فـيه من كثرة ال --اهلـادي
 ويوجد ضمن املالحق. ان وضعه الباحث

ــلطة العثمانية من بغداد وتعيينه مفتياً  .4 ــتقدامه من قبل السـ ــباب اسـ ورمبا حياديته هذه كانت احدى اسـ
خر واحتوائه،  يف كربالء ذات الغالبية الشيعية، كون السيد اخلطيب لديه القدره على االنفتاح على اال

وه من املدينة، والدليل على ذلك حىت بعد ســــــــقوط الدولة العثمانية فال يثور عليه اهايل كربالء وخيرج 
 م ظل حمتفظاً مبنصبه كمفيت لغاية وفاته فانتقلت مهام االفتاء اىل ولده الكبري.1924عام 

فتاء ملدة تقارب االربعني شــــغل الســــيد عبد الوهاب اخلطيب حيزاً من اتريخ كربالء بتوليه منصــــب اال .5
ــية خطرية، منها ســــــــــقوط الدولة عاماً لغاية وفاته، عا ــياســــــــ صــــــــــر فيها حكومات خمتلفة وإحداث ســــــــ

العثمـانـية اليت عـدهـا ولـية أمر املســــــــــــــلمني وندى بوجوب الطـاعـة هلـا، لـغاـية االحتالل الربيطـاين للعراق 
االجتمــاعيــة والــدينيــة هلــذه م، وهــذا يــدل على االمهيــة  1921وتشــــــــــــــكيــل اول حكومــة وطنيــة عــام 

لة وحمتفظة مبركزيتها الدينية يف كربالء رغم التغري الكبري يف احلكومات وما الشـخصـية اليت ظلت مسـتق
رافق ذلك من احداث ســــــياســــــية ملتهبة، ومن نحية أخرى أســــــس أســــــرة ال اخلطيب املشــــــهداين يف 

ــرة ثقــل اجتمــاعي يف اجملتمع  كربالء وهي احــدى فروع قبيلــة املشـــــــــــــــاهــدة، ولغــايــة اليوم هلــذه اال ســــــــــــ
 اغفاله.الكربالئي ال ميكن 
 قائمة المصادر

 القرآن الكريم  −

 املخطوطات .1
 ابو القاسم الكليدار الرضوي املوسوي احلسيين الشجرة الطالبية )خمطوطة( −
 املوسوي، شجرة النبوة ومثرة الفتوة،)خمطوطة(. رضا علي الغريفي −
 شجرة عائلة ال اخلطيب املشهداين −
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 م، )خمطوطة(.االسالعبد الوهاب اخلطيب، مسك اخلتام يف خالصة عقائد  −
 الكتب  .2
أبو امساعيل ابراهيم نصـــــــــر طباطبا، منتقلة الطالبية، حتقيق حممد مهدي اخلرســـــــــان، املطبعة احليدرية،  −

 .1968النجف االشرف، 
ه، اتريخ بغــداد  463 ت البغــدادي اخلطيــب مهــدي ْبن َأمحــَْد ْبن اثبــت ْبن علي بن أمحــد بكر أبو −

 طا، دار الكتب العلمية، بريوت.، حتقيق مصطفى عبد القادر ع1وذيوله، ج
ــة أبو − ــدينوري داود بن أمحـــد حنيفـ ــار   282 الـ ــامر، االخبـ ــد املنعم عـ ــار الطوال، حتقيق عبـ ه، االخبـ

 .1960القاهرة، ، العريب الكتب إحياء ، دار1الطوال، ط
 .1976، القاهرة،  1، ط7ه، االنساب،حتقيق حممد عوامة، ج562أبو سعد عبد الكرمي السمعاين   −
طبعة احليدرية، ر البخاري، ســـــر الســـــلســـــلة العلوية يف انســـــاب الســـــادة العلوية، منشـــــورات املأبو نصـــــ  −

 .1962النجف،
أبو هاشـم وليد العريضـي احلسـيين، غاية االختصـار يف أنسـاب السـادة االطهار، مطبعة النور، بغداد،  −

2007. 
 مكتبة االداب، القاهرة. أمحد حممود السادايت، اتريخ املسلمني يف شبه القارة اهلندية وحضارهتم، −
 .2008، بغداد، 4 حياته وأحداث عهده، طاورخان حممد علي، السلطان عبد احلميد الثاين −
 .2009،  مصر  للنشر،  الثقافية  الدار  الرتك،  لدي  وتطورها  نشأهتا  النقشبندية  العال،  عبد  حممد  بديعة −
 صفا واملروى، لندن.، مكتبة ال1اثمر عبد احلسن العامري، موسوعة العشائر العراقية، ج −
ــدي، اتريخ الوزارات  − ــاس محيـ ــد اجلمهوري جعفر عبـ ،  2، ط7، ج1968-1958العراقيـــة يف العهـ

 .2005بيت احلكمة، بغداد، 
ــنيف موســـــى 828مجال الدين أمحد بن عنبة   − ه،عمدة الطالب يف نســـــب آل ايب طالب، كتابة وتصـــ

 ، جل املعرفة، السعودية.1املارديين ويوسف مجل الليل، ط
 .1980ني، بريوت، ، دار العلم للمالي5ط ،1 ج االعالم، ،الزركلي الدين خري −
رمحــت هللا بن خليــل الرمحن الكريانوي العثمــاين اهلنــدي، اظهــار احلق، حتقيق حممــد أمحــد حممــد عبــد  −

، الررســــــــة العامة الدارات البحوث العلمية واالفتاء، اململكة العربية الســــــــعودية، 1القادر ملكاوي، ج
1989. 

ــة يف − ــة مع دراســــــــــــــــــة اترخييــ ــوء القوميــ ــدين زين، نشــــــــــــ ــة، ط زين نور الــ ــة الرتكيــ ــات العربيــ ، 3العالقــ
 .1979،بريوت

أو الطريق واحملجة لثمرة املهجة، اعداد وتنظيم حممد   الكبرية  شـهاب الدين املرعشـي احلسـيين، االجازة −
 ه. 1414احلائري، مكتبة اية هللا العظمى املرعشي احلائري، قم، 

لي يف أنســـاب الطالبيني، ، األصـــي709ن حممد بن اتج الدين علي الطقطقي احلســـين ت صـــفي الدي −
 حتقيق مهدي الرجائي، مكتبة أية هللا املرعشي، قم.
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 املرعشــــــي الدين  شــــــهاب الســــــيد العظمى هللا  اية االســــــتاذ  ســــــيدن  حياة من  قبســــــات، العلوي  عادل −
 .1993، قم احلائري، املرعشي العظمى هللا اية مكتبة، النجفي

 .2005العربية للموسوعات، بريوت، ، الدار 3عباس العزاوي، العشائر العراقية، ج −
 .2008الدار العربية للموسوعات،بريوت، ،البيت ال ونسب تراجم عبد احلميد زيين، −
، النجف، االداب مطبعـة ،1ج، االشــــــــــــــراف نقبـاء يف االحتـاف موارد، احلســــــــــــــيين كمونـه  الرزاق عبـد −

1968. 
،  1التاسـع اىل القرن الرابع عشـر اهلجري، جد الرمحن املعلمي، اعالم املكيني من القرن عبد هللا بن عب −

 .2000مؤسسة الفرقان، مكة املكرمة، 
 .2007علي حممد حممد الصاليب، القائد اجملاهد نور الدين الزنكي، مؤسسة اقرأ، القاهرة،  −
، هتامة للنشـر، اململكة 3للهجرة،ط عمر عبد اجلبار، سـري وتراجم بعض علمائنا يف القرن الرابع عشـر −

 .1982السعودية، العربية 
، 2، الشــــــــــــــجرة املـباركـة يف انســــــــــــــاب الطـالبـية، حتقيق مهـدي الرجـائي، ط606فخر اـلدين الرازي ه  −

 ه. 1314حافظ، قم، 
 ، مكتبة الشروق الدولية،مصر.4جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، ط −
رابلس، الطريقة النقشـــــــــــــبندية وأعالمها، جروس برس، ط  حممد أمحد درنيقة، التصـــــــــــــوف االســـــــــــــالمي −

1987. 
 .1969حممد التوجني، املعجم الذهيب، دار العلم للماليني،  −
ــر اهلجري(، حبر  − ــع والعاشــــــــ ــيين النجفي)من اعالم القرن التاســــــــ حممد بن أمحد بن عميد الدين احلســــــــ

ريف أنس الكتيب احلسـين، االنسـاب املسـمى ابملشـّجر الكشـاف الصـول السـادة االشـراف، حتقيق الشـ 
 .1999دية، دار اجملتيب، السعو 

وامللوك، حتقيق حممـد أبو الفضـــــــــــــــل  الرســـــــــــــــل اتريخ  الطربي جعفر، اتريخ  أبو الطربي جرير بن حممـد −
 .1986، القاهرة، 2إبراهيم،ج

ــبها، افخاذها، ج  − ــميتها، نسـ ــاهدة، تسـ ــم املشـــهداين، عشـــرية املشـ ، دار احلرية للطباعة، 1حممد جاسـ
 .1992، بغداد

 .2002، حزم، ابن ، دار2ط ،2للزركلي، م االعالم تتمة يوسف، رمضان  خري حممد −
  دار رؤوف، الســــالم عبد  عماد حتقيق، بغداد  يف العلمية االســــر اتريخ ، البغدادي الراوي  ســــعيد حممد −

 .1997، بغداد، العامة الثقافية الشؤون 
صـاحب نصـر ال نصـر هللا، مؤسـسـة البالغ، عبد ال حممد علي القصـري، بيواتت كربالء القدمية،حتقيق −

 .2011بريوت، 
عشـــر، حتقيق عبد    والثالث عشـــر  الثاين القرنني مزااي نشـــر يف األذفر اآللوســـي، املســـك  شـــكري حممود −

 .2007هللا اجلبوري، الدار العربية للموسوعات، 
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ــد اجل − ــة يف العهـ ــاين وآخرون، اتريخ الوزارات العراقيـ ــد العـ ــد احلميـ ،  1968-1958مهوري نوري عبـ

 .2002، بيت احلكمة، بغداد، 1، ط5ج
ــر اهلجري، مطبعة وزارة االوقاف  − ــامرائي، اتريخ علماء بغداد يف القرن الرابع عشـــــــــ يونس ابراهيم الســـــــــ

 .1978والشؤون الدينية، العراق، 
 املقابالت الشخصية: .3
 .2017لثاين كانون ا  14مقابلة مع احملامي عامر صالح عبد الوهاب اخلطيب، كربالء،  −
 املواقع االلكرتونية: .4
موقع السيد عالء الدين املوسوي الغريفي، ترمجة السيد حممد مهدي الغريفي، على الرابط االلكرتوين:   −

http://www.ghoraifi-alnajaf.org 
ــا، − ــة الــعــلــيـــــ ــاء، اهلــيــئـــــ ــدعــوة واالفــتـــــ ــاء الـــــ ــار عــلــمـــــ عــلــى الــرابــط االلــكــرتوين:  اجملــمــع الــفــقــهــي لــكــبـــــ

http://alfiqhi.com 
 المالحق

 (1ملحق رقم)

 
وخمتومة من اجمللس االعلى للسادة االشراف وموقعه من رئيس العشرية وفيها   ةشهادة نسب موقع
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 (3ملحق رقم ) 

 
 وطة السيد عبد الوهاب اخلطيب )مسك اخلتام يف خالصة عقائد األسالم(الصفحة االخرية من خمط

 (4ملحق رقم )
 السيد عبد الوهاب اخلطيب                                   مفتي وخطيب يف  كربالء         

 بن  السيد أمحد احلبيب                                                 رجل دين يف بغداد    
 احلبيب                                               رجل دين يف بغداد   حممد بن   السيد     
 بن السيد عبد اهلل     
 بن السيد حممد الزكي     
 بن السيد مسلم     
يف    بن السيد منصور                                                        رجل دين يف منطقة مشهد النذور    

 العراق  
السيد مسلم الكرب                                               من علماء احلجاز  قصد مشهد النذور يف   بن     
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 العراق لنشر الدين 
بن السيد ابو بكر                                                    رجل دين استقر يف بغداد ثم انتقل اىل     

 احلجاز 
 ن السيد ابراهيم  ب    
 بن السيد امساعيل      

 بن السيد جعفر     
 بن السيد امساعيل العابد   
 بن السيد يعقوب     
 بن السيد ابو القاسم عبد اهلل     
بن السيد حممد االشقر النازوك                                     نقيب االشراف يف مشهد النذور يف      

 بغداد )الكاظميني(  
  املنتجب التقي                            نقيب االشراف يف سامراء  بن السيد عبد اهلل    
 بن السيد علي االشقر النازوك                                     سيد نقباء االشراف يف بغداد    
 بن السيد جعفر التواب     

 ى   الرضا )عليهم السالم(  جلواد بن علي بن موس بن االمام علي اهلادي  بن حممد ا                    
 خمطط للباحث يوضح الشخصيات العلمية من اجداد السيد عبد الوهاب اخلطيب 
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  -دراسة مقارنة-الدولي التنظيم القانوني للتحكيم التجاري 

The legal Organization of the International commercial 

Arbitration: A comparative Study 
                                  Dr. Tariq Kadhim Ajeel(1)د. طارق كاظم عجيل 

 الملخص

من أهم املوضـــوعات املعاصـــرة ليس يف العراق فحســـب أو يف دول معينة  اً يعد موضـــوع التحكيم واحد
قد أضحى التحكيم دون غريها، بل يتعدى هذا االهتمام مستوى الشعوب واحلكومات فـــــي العامل امجع، ف

L´ Arbitrage  ــأ ــاـئل فض املـنازعـات اليت تنشــــــــــــ يف جمـال العالـقات التجـارـية  -يف الغـاـلب-من أهم وســــــــــــ
ــاء حماكم الطرف اآلخر وما يصــــحب الدولية، الن كال  طريف هذه العالقات ال يرغب عادة اخلضــــوع لقضــ

 ذلك من احتمالية اخلضوع للقانون الوطين.
ــرة وانتقال القيم االقتصــــادية عرب وقد كان لتزايد الدور االقت ــادي للمعامالت التجارية الدولية املعاصــ صــ

عامالت مسات خاصـة، ومل تكن هذه السـمات أال حدود الدول يف العقود املعاصـرة، ما أسـبغ على هذه امل
ــا ألمهية التجارة الدولية وظهور أشــــكال جديدة من املعامالت التجارية الدولية طغت أمهيتها على  انعكاســ
ــناعي وعقود  ــار عقود نقل التكنولوجيا وعقود التعاون الصـ ــة يف ظل انتشـ املعامالت التجارية العادية وخاصـ

ذه العقود وغريها تنتشـــر يف معظم الدول منذ بداية النصـــف الثاين من القرن الشـــركات املشـــرتكة، وبدأت ه
ملتعلقة هبا فهم وأدراك العشـــــــرين واقرتن هبا عادات ومصـــــــطلحات حديثة واقتضـــــــى الفصـــــــل يف املنازعات ا

 حقيقي للسمات املميزة هلا، واإلملام مبقتضيات هذا النوع اجلديد من املعامالت والعقود الدولية.
د أطراف هذه املعامالت الدولية ضــــــالتهم يف التحكيم الذي يوفر هلم حمكمني ميكنهم االتفاق لقد وج 

ــأهنا،  يف تنظيمه بدء كبرياً   بل وتلعب أرادهتم دوراً  على تســــميتهم للفصــــل فيما يثور بينهم من منازعات بشــ

 
 .كلية القانون/ جامعة ذي قار  1-
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اءاته والدولة اليت يتم من االتفاق على التحكيم وحتديد نطاقه، وبيان املوضــوعات اليت حتل عن طريقه وإجر 
 فيها التحكيم، والقانون الذي حيكم النزاع شكال وموضوعا.

اف املعـامالت التجـاريـة اـلدوليـة على  هـذه املميزات كـان هلـا اثرا واضــــــــــــــحـا يف إقبـال العـديـد من أطر  نَّ إ
 التحكيم كوسيلة مقبولة حلل منازعاهتم.

املعاصــــــــــــرة اىل تزايد االجتاه حنو تشــــــــــــجيع   ابإلضــــــــــــافة اىل ما تقدم، فقد أدت التطورات االقتصــــــــــــادية
االســـــــــتثمارات األجنبية يف ظل عجز اغلب الدول النامية من أحداث هنضـــــــــة تنموية يف اقتصـــــــــادايهتا، ومل 

ألمر على الدول النامية فقط بل امتد اىل غريها من الدول املتقدمة، وارتبط حل املنازعات فيما يقتصــــــــــــــر ا
ــتثمر األجنيب والــدولــة بن ظــام التحكيم إىل حــد اعتبــاره أكثر الوســــــــــــــــائــل ذيوعــا حلــل منــازعــات بني املســــــــــــ

 االستثمار.
ت بني األطراف فنظم أحكامه ومل يكن املشــرع العراقي غافال عن أمهية التحكيم كطريق لتســوية املنازعا

ــار اليه قانون اال ــتثمار رقم  يف قانون املرافعات املدنية، كما أشـــــ ــنة   13ســـــ ــيلة مقبولة عدب 2006لســـــ ه وســـــ
تســوية املنازعات الناشــئة مبناســبة تطبيق قانون االســتثمار أو بســببه، حيث مسح املشــرع للمســتثمر األجنيب ل

 اللجوء للتحكيم يف حاالت معينة.
، 2006لسـنة  13لتحكيم الذي اشـار اليه املشـرع العراقي يف قانون االسـتثمار العراقي رقم ولكن هل ا

وـما معـيار  ؟هو التحكيم التجـاري اـلدويل أم هو التحكيم اـلداخليونظم احكـاـمه يف ـقانون املرفـعات امـلدنـية 
 ؟التمييز بينهما

ــوع للتعرف على احكا  نلغرض االجابة ع ــرب غور املوضــ ــاؤل، وســ ــم البحث هذا التســ مه، ســــوف نقســ
على ثالـثة مـباحـث، نعـاجل يف املبحـث األول مـاهـية التحكيم التجـاري اـلدويل، ونفرد املبحـث الـثاين للقـانون 
الواجــب التطبيق على اجراءات التحكيم التجــاري الــدويل، وخنصــــــــــــــص املبحــث الثــالــث للقــانون الواجــب 

ه نضـــــمنها أهم النتائج واملقرتحات اليت توصـــــلنا على موضـــــوع النزاع احملكم فيه، وخنتم البحث خبامتالتطبيق  
 اليها.

Abstract  
The International commercial arbitration is one of the vital mean to settle 

the disputes arising from the international commerce, either because there 
are not international courts specified to deal with the international 
commercial transactions, or the desire of the concerned parties of the 
international commercial disputes to avoid subjecting their disputes to the 
jurisdiction of specific country. 

It is worth to mention that the international commercial arbitration stirs 
many legal problems worldwide either connected to defining the 
international nature of arbitration, or determining the law which should be 
applicable either on the procedural or substantive level. 

The researcher identified the most important legal problems arising from 
the international commercial arbitration and tried to propose the appropriate 
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 legal solution according to scientific plan divided into chapters concluded by 
some results and recommendations. 

Allah is our ultimate supporter. 

 المقدمة

من أهم املوضـــوعات املعاصـــرة ليس يف العراق فحســـب أو يف دول معينة  اً يعد موضـــوع التحكيم واحد
ي العامل امجع، فقد أضحى التحكيم ـــــ دون غريها، بل يتعدى هذا االهتمام مستوى الشعوب واحلكومات ف

L´ Arbitrage  ــأ ــاـئل فض املـنازعـات اليت تنشــــــــــــ جمـال العالـقات التجـارـية يف  -يف الغـاـلب-من أهم وســــــــــــ
ــاء حماكم الطرف اآلخر وما يصــــحب  الدولية، الن كال طريف هذه العالقات ال يرغب عادة اخلضــــوع لقضــ

 ذلك من احتمالية اخلضوع للقانون الوطين.
ــرة وانتقال القيم االقتصــــادية عرب وقد كان لتزايد الدور االقتصــــادي للمعامالت الت جارية الدولية املعاصــ

يف العقود املعاصـرة، ما أسـبغ على هذه املعامالت مسات خاصـة، ومل تكن هذه السـمات أال   حدود الدول
ــا ألمهية التجارة الدولية وظهور أشــــكال جديدة من املعامالت التجارية الدولية طغت أمهيتها على  انعكاســ

ــار عقود نقل التكنولوجيا وعقود التعاون   املعامالت التجارية ــة يف ظل انتشـ ــناعي وعقود  العادية وخاصـ الصـ
الشـــركات املشـــرتكة، وبدأت هذه العقود وغريها تنتشـــر يف معظم الدول منذ بداية النصـــف الثاين من القرن 

دراك العشـــــــرين واقرتن هبا عادات ومصـــــــطلحات حديثة واقتضـــــــى الفصـــــــل يف املنازعات املتعلقة هبا فهم وأ
 ديد من املعامالت والعقود الدولية.حقيقي للسمات املميزة هلا، واإلملام مبقتضيات هذا النوع اجل

لقد وجد أطراف هذه املعامالت الدولية ضــــــالتهم يف التحكيم الذي يوفر هلم حمكمني ميكنهم االتفاق 
 دورا كبريا يف تنظيمه بدءرادهتم على تســــميتهم للفصــــل فيما يثور بينهم من منازعات بشــــأهنا، بل وتلعب أ

وبيان املوضــوعات اليت حتل عن طريقه وإجراءاته والدولة اليت يتم من االتفاق على التحكيم وحتديد نطاقه،  
 فيها التحكيم، والقانون الذي حيكم النزاع شكال وموضوعا.

ة اـلدوليـة على  واضــــــــــــــحـا يف إقبـال العـديـد من أطراف املعـامالت التجـاريـ  اهـذه املميزات كـان هلـا اثر  نَّ إ
 التحكيم كوسيلة مقبولة حلل منازعاهتم.

 ما تقدم، فقد أدت التطورات االقتصــــــــــــادية املعاصــــــــــــرة اىل تزايد االجتاه حنو تشــــــــــــجيع ابإلضــــــــــــافة اىل
االســـــــــتثمارات األجنبية يف ظل عجز اغلب الدول النامية من أحداث هنضـــــــــة تنموية يف اقتصـــــــــادايهتا، ومل 

ت فيما ية فقط بل امتد اىل غريها من الدول املتقدمة، وارتبط حل املنازعايقتصــــــــــــــر األمر على الدول النام
ــتثمر األجنيب والــدولــة بنظــام التحكيم إىل حــد اعتبــاره أكثر الوســــــــــــــــائــل ذيوعــا حلــل منــازعــات  بني املســــــــــــ

 االستثمار.
حكامه ومل يكن املشــرع العراقي غافال عن أمهية التحكيم كطريق لتســوية املنازعات بني األطراف فنظم أ

ــتثما ــار اليه قانون االســ ــنة  13ر رقم  يف قانون املرافعات املدنية، كما أشــ ــيلة مقبولة  2006لســ ابعتباره وســ
لتســوية املنازعات الناشــئة مبناســبة تطبيق قانون االســتثمار أو بســببه، حيث مسح املشــرع للمســتثمر األجنيب 

 اللجوء للتحكيم يف حاالت معينة.
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، 2006لسـنة  13ولكن هل التحكيم الذي اشـار اليه املشـرع العراقي يف قانون االسـتثمار العراقي رقم 
وـما معـيار  ؟ونظم احكـاـمه يف ـقانون املرفـعات امـلدنـية هو التحكيم التجـاري اـلدويل أم هو التحكيم اـلداخلي

 ؟التمييز بينهما
ــوع للتعرف  عنلغرض االجابة  ــرب غور املوضــ ــاؤل، وســ ــم البحث  هذا التســ على احكامه، ســــوف نقســ

ي اـلدويل، ونفرد املبحـث الـثاين للقـانون على ثالـثة مـباحـث، نعـاجل يف املبحـث األول مـاهـية التحكيم التجـار 
الواجــب التطبيق على اجراءات التحكيم التجــاري الــدويل، وخنصــــــــــــــص املبحــث الثــالــث للقــانون الواجــب 

بحث خبامته نضـــــمنها أهم النتائج واملقرتحات اليت توصـــــلنا التطبيق على موضـــــوع النزاع احملكم فيه، وخنتم ال
 اليها.

 التجاري الدولي ماهية التحكيم: المبحث االول

لتعرف على ماهية التحكيم التجاري الدويل، ســــــــــــــوف نقســــــــــــــم هذا املبحث على مطالبني، نعاجل يف ل
املطلــب االول، تعريف التحكيم التجــاري الــدويل، ونفرد املطلــب الثــاين، لتمييز التحكيم التجــاري الــدويل  

 من غريه من النظم املشاهبه.
 الدولي تعريف التحكيم التجاري: املطلب األول

ــديــد الكــاف، تعىن طلــب احلكم ممن يتم االحتكــام اليــه التحكيم ل غــة من مــادة "حكم" وحكم بتشـــــــــــــ
 .(2)ويسمى احلكم بفتح احلاء والكاف او احملكم بضم امليم وفتح احلاء والكاف مشددة 

تحكيم اصــــــــــــــطالحـا: فقـد اختلف الفقـه يف تعريفـه، فـذهـب جـانـب من الفقـه اىل تعريفـه ابنـه " لأمـا ا
ا االطراف لفض املنازعات اليت تنشــــــــــــأ عن العقد عن طريق طرح النزاع، والبت فيه امام طريقة اليت خيتارهال

، وعرفه اخرون ابنه (3)شــــــــخص او اكثر يطلق عليه اســــــــم "احملكم او احملكمون"دون اللجوء اىل القضــــــــاء" 
او    اطراف بواســطة شــخص "الية هتدف اىل الفصــل يف مســألة تتعلق ابلعالقات القائمة بني طرفني او عدة

والذين يسـتمدون سلطتهم من اتفاق خاص يفصلون يف املنازعة بناء  -احملكم او احملكمني-عدة اشـخاص  
 .(4)على هذا االتفاق، دون ان يكونوا خمولني هبذه املهمة من قبل الدولة" 

قـائمـا بني  مـا عرفـه جـاـنب اخر من الفقـه أبـنه "النظـام اـلذي مبوجـبه يســــــــــــــوي طرف من الغري خالفـاك
 .(5)او عدة اطراف ممارسا ملهمة قضائية عهدت اليه عن طريق هؤالء األطراف" طرفني 

 
انظر: الفريوزاابدي )جمد الدين حممد بن يعقوب(، القاموس احمليط، اعداد وتقدمي حممد عبد الرمحن املرعشلي، دار احياء  -2

، 146، ص35شرق، بريوت، ط، لويس معلوف، املنجد يف اللغة، دار امل1011، ص2003، 2لبنان، ط  -الرتاث العريب، بريوت
 .340، مادة حكم، ص2003، 1لغويني، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، طاملعجم العريب االساس، أتليف جمموعة من ال

، حسني املؤمن، الوجيز 17، ص1992د. فوزي حممد سامي، التحكيم التجاري الدويل، دار احلكمة للطباعة والنشر، بغداد،    -3
ن االستثمار العراقي، الناشرٍ مكتبة السنهوري، ، وانظر ايضا: د. طارق كاظم عجيل، شرح قانو 10، ص1977تحكيم، بريوت، يف ال

 .116، ص2009بغداد، 
4-R. David; L arbitrage dans Le commerce international, conomica, 1982, P. 9.  

 -تالعامة يف التحكيم التجاري الدويل، منشورات احلليب احلقوقية، بريو  اشار اليه: د. حفيظة السيد حداد، املوجز يف النظرية
 .43، ص2007لبنان، 
5- Ch. Jarrosson; La notion d arbitrage, L.G.D.J, 1987, P. 372. 

 .43اشار اليه: د.حفيظة السيد حداد، املصدر السابق، ص
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وعرفه جانب اخر من الفقه العريب أبنه "نظام خاص للتقاضــي، ينشــأ من االتفاق بني األطراف املعنية  
هم حبكم يتمتع على العهدة اىل شــخص او عدة اشــخاص من الغري مبهمة الفصــل يف املنازعات القائمة بين

 .(6)ية األمر املقضي فيه" حبج
وأاي كــان التعريف الــذي يعطى للتحكيم، فــأن ممــا ال خالف فيــه أن التحكيم وكمــا هو واضــــــــــــــح من 

 تعاريف الفقهاء يتميز ابخلصائص االتية:
 انه قضاء خاص. .1
 مصدره يف اتفاق األطراف. نَّ إ .2
 وظيفته حسم النزاع الناشىء بني األطراف. نَّ إ .3
 حكمه ملزم لألطراف الذين اختاروه. نَّ إ .4

 جتاراي؟ ومىت يكون التحكيم التجاري دوليا؟التحكيم ولكن مىت يكون 
يـذهـب جـانـب من الفقـه اىل انـه يف حـالـة احلـاجـة اىل معرفـة مـا اذا كـان العمـل جتـاراي ام ال فـانـه جيـب 

مـا اذا  ةا يف حـاجـة ملعرفـ نـ الرجوع اىل القـانون الوطين املختص لتحـديـد ذلـك، وقـد غـاب عن ذهن هؤالء ان
 كان التحكيم جتاراي دوليا من عدمه لتحديد القانون الواجب التطبيق.

مل يتم وضـــــــع معيار حمدد ملعرفة مىت يكون   1985ويف اطار قواعد القانون النموذجي للتحكيم لســـــــنة 
م فيهــا جتــاراي، يالتحكيم جتــاراي، ولكن قواعــد القــانون النموذجي ذكرت احلــاالت اليت ميكن اعتبــار التحك

حيث ذكرت مصـــــطلح "التجارية" جيب ان يفســـــر تفســـــريا موســـــعا؛ ليشـــــمل مجيع العالقات ذات الطبيعة 
وليس على ســـــــبيل -التجارية )تعاقدية او غري تعاقدية( حيث ان العالقات ذات الطبيعة التجارية تشـــــــمل  

 احلاالت االتية: -احلصر
تبـادل البضـــــــــــــــائع واخلـدمـات، اتفـاقـات التوزيع، التمثيـل  )مجيع املعـامالت التجـاريـة العـابرة للحـدود او

ــتثمارات،  ــة، الرتخيص، االســ ــارية، اهلندســ ــتشــ ــانع، اخلدمات االســ ــاء املصــ التجاري، التأجري التمويلي، انشــ
التمويل، العمليات البنكية، التأمني، اتفاقات االســتغالل واالمتياز، الشــركات املشــرتكة واألشــكال االخرى 

 والتجاري، نقل البضائع واالشخاص سواء اجلوي او البحري او الربي(. للتعاون الصناعي
شـرط التجارية ابنه يف  juin/ 1996/ 13وقد عرفت حمكمة اسـتئناف ابريس يف حكمها الصـادر يف 

ــاه املعروف يف القوانني  ــاري مبعنـ ــل التجـ ــة ال ختتلط مع العمـ ــاريـ ــة التجـ ــان الطبيعـ ــدويل فـ ــال التحكيم الـ جمـ
اعتبار اي حتكيم يتعلق بنزاع نشـأ مبناسـبة عملية اقتصـادية دولية ويضـع يف اعتباره مصـاحل  الداخلية، وجيب

 .(7)التجارة الدولية حتكيميا دوليا 
أما يف اطار القانون املصــــــــــري فأن التحكيم يعد جتاراي اذا كان النزاع قد نشــــــــــأ عن عالقة قانونية ذات  

ة مـــــــــــــن قانون التحكيم املصري واليت تقضي أبنه )يكون يطبيعة اقتصادية، وذلك مـــــــــــــا أكـــــــــــــدته املادة الثان

 
 .44د.حفيظة السيد احلداد، مصدر سابق، ص -6
7-Alan REDFERN et Martin HUNTER, Droit et pratique de L arbitrage commercial 

international, 2eme édition, 1994, L.G.D.J, P. 16- 17. 
، جامعة 1ر )التحكيم التجاري الدويل(، مجـادس عشـنوي الســؤمتر السـيم، املـر حممد عثمان، معايري دولية التحكـار اليه: د.نصــاش

 .63، ص2008، 1األمارات العربية املتحدة، كلية القانون، ط
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التحكيم جتاراي يف حكم هذا القانون اذا نشــــــــــــــأ النزاع حول عالقة قانونية ذات طابع اقتصــــــــــــــادي، عقدية 
 كانت او غري عقدية...(.

 ولكن مىت يعد التحكيم التجاري دوليا؟
ــواء جمتمعني او  التحكيم، وقــد مت يوجــد معيــاران يف الفقــه يف جمــال حتــديــد دوليــة  ــتخــدمهمــا ســــــــــــ اســــــــــــ

 منفصلني.
 املعيار األول )املعيار التقليدي او القانوين(.

ويركز هذا املعيار على اطراف النزاع من حيث اجلنســـــــــــية وحمل األقامة او مركز ادارة الشـــــــــــركات. فيعد 
 األقامة.اجلنسية او حمل التحكيم دوليا اذا كان بني طرفني ينتمون لدولتني خمتلفتني سواء من حيث 

ــنة   يف الفقرة االوىل من املادة االوىل واليت جاء فيها  1961وقد تبنت هذا املعيار معاهدة جنيف لســــــــــ
اتفاق التحكيم الذي يربم حلل منازعات نشـــــــــــــأت او ميكن أن تنشـــــــــــــأ عن عمليات متعلقة ابلتجارة  -1)

ز ادارة يف دول خمتلفة(. مة او مركالدولية يني اشــــخاص طبيعية او معنوية هلا يف وقت ابرام املعاهدة حمل اقا
حيث حدد احلاالت اليت يعد فيها التحكيم  1979كما اخذ هبذا املعيار قانون التحكيم االنكليزي لسنة  

داخليا وما عدا ذلك فهو حتكيم دويل وذلك ابالســتناد اىل طريف النزاع، ففي حالة التحكيم الداخلي البد  
 ا كان احدهم غري بريطاين فهو حتكيم دويل.انيني واذان يكون هذا التحكيم بني طرفني بريط

ذات املعيار يف  1987ا تبىن القانون الدويل اخلاص الســـــــويســـــــري الصـــــــادر ابلتعديل الذي مت عام كم
منـه واليت تؤكـد على ان التحكيم يعـد دوليـا اذا كـان احـد طرفيـه ليس ـله حمـل  176الفقرة االوىل من املـادة 

 .(8)اقامة يف سويسرا 
 اين: )املعيار احلديث او االقتصادي(.عيار الثامل 

ويرتكز هــذا املعيــار يف حتــديــد دوليــة التحكيم على طبيعــة النزاع، حيــث يعــد التحكيم دوليــا اذا كــان 
ــدده يف  متعلقـا بنزاع دويل وهو النزاع اـلذي يتعـدى حـدود اـلدوـلة، حـيث من املمكن ان يتم التحكيم بصــــــــــــ

، وهو مـا اخـذت ـبه غرفـة (9)يف هـذه احلـاـلة يعـد التحكيم دوليـا اثنيـة، و  دوـلة ويطلـب تنفيـذ احلكم يف دوـلة
التجــارة الــدوليــة ببــاريس يف الفقرة االوىل من املــادة االوىل من قواعــد الغرفــة واليت تنص على انــه )يف اطــار 

لية وذلك ه بواسطة جملس غرفة التجارة الدو ئركز دويل للتحكيم يتم تعيني اعضاغرفة التجارة الدولية ينشأ م
ــم احملكمـة اـلدولـية للتحكيم لغرـفة التجـارة اـلدولـية وذـلك للقـيام مبهمـة احلكم طبقـا للطرق احملـددة  حتـت اســــــــــــ
ويقوم ابصـــــــــدار احكام حتكيم يف املنازعات ذات الصـــــــــفة الدولية واليت تدخل يف جمال التجارة واالعمال( 

(10). 

 
8-CA paris. 13 juin 1996. Clunet. 1997. P. 51. Note. E. LOQUIN.  

 .64اشار اليه: د.نصر عثمان حممد عثمان، املصدر السابق، ص
عثمان حممد عثمان، مصدر  وما بعدها، د.نصر 94انظر يف عرض هذا املعيار: د.حفيظة السيد حداد، مصدر سابق، ص -9

 .20 -19، ص1999، 2ويل، دار النهضة العربية، ط، د.حممود خمتار بربرى، التحكيم التجاري الد60 -59سابق، ص
وما بعدها، د.حفيظة السيد حداد، مصدر  102انظر يف عرض هذا املعيار: د.فوزي حممد سامي، مصدر سابق، ص -10

 وما بعدها. 52حممد عثمان، مصدر سابق، صوما بعدها، د.نصر عثمان  102سابق، ص
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ام التحكيم االجنبيــة لعــام تنفيــذ احكــ مــا اخــذت هبــذا املعيــار معــاهــدة نيويورك بشـــــــــــــــأن االعرتاف و ك 
، حـيث نصــــــــــــــت املـادة االوىل منهـا على اـنه )تطبق تـلك املعـاهـدة على االعرتاف وتنفـيذ االحكـام  1958

ــواء بني  ــدر على اقليم دوـلة غري اـلدوـلة اليت يطـلب االعرتاف وتنفـيذ احلكم فيهـا ســــــــــــ التحكيمـية اليت تصــــــــــــ
احكاما وطنية يف الدولة  دالتحكيمية اليت ال تع االحكام ىاالشـخاص الطبيعة او املعنوية، وتطبق ايضـا عل

 اليت يطلب االعرتاف وتنفيذ احلكم فيها(.
ــتثمارات ذات ك ــا اتفاقية واشـــــنطن املتعلقة بتســـــوية املنازعات اخلاصـــــة ابالســـ ما تبنت هذا املعيار ايضـــ

 .(11)يف مادهتا اخلامسة والعشرون  1965الطبيعة الدولية لعام 
ــأن التشـــــ  ــي لعام ريعات الو أما بشـــ هبذا املعيار يف  1981طنية، فقد اخذ قانون املرفعات املدنية الفرنســـ

منه واليت جاء فيها )يكون التحكيم التجاري دوليا عندما يكون موضــــوعه ذا عالقة مبصــــاحل  1492املادة  
 التجارة الدولية(.

نه التحكيم املتعلق اعاله أب  وقد فســــر القضــــاء الفرنســــي مصــــطلح "التجارة الدولية" الذي اوردته املادة
ابقتصاد اكثر من دولة او بنواحي اقتصادية موجودة يف اكثر من دولة وذلك ابالستناد اىل معيار اقتصادي 
فيما يتعلق ابلتفســري، فقد قررت حمكمة اســتئناف ابريس أن هذا املعيار يف حتديد دولية التحكيم ال يعتمد 

راف النزاع ولكنه  ــــــــــــــــ ى ارادة اط ــــــــــــــــ ءات التحكيم وال علع او اجراعلى القانون الواجب التطبيق على موضـو 
 .(12)ل التحكيم ـلية حمـادية لعمـى الطبيعة االقتصـط علـيعتمد فق

ــتئناف ابريس ايضـــــــــــا أبن التحكيم يعد دوليا على الرغم من ان طريف النزاع  كما قضـــــــــــت حمكمة اســـــــــ
 .(13)ل للثروات بني الدول يتخذان من فرنسا مركزا ألدارهتما، وذلك النه يتعلق ابنتقا

أن التحكيم يعد داخليا على الرغم من اختالف جنســـــــــــــية كال   هانفـســــــــــــ وعكس ذلك قررت احملكمة 
 .(14)ن هذا التحكيم ال يتعلق مبصاحل التجارة الدولية الطرفني حيث ا

 دا )يعة اللبناين واليت جاء فيهمن قانون اصـــــــــول احملاكمات املدني 809كما أخذت هبذا املعيار املادة  
 دوليا التحكيم الذي يتعلق مبصاحل التجارة الدولية(.

االقتصــــــــادي كأســــــــاس لتدويل   وقد اختلف الفقه يف تقييم موقف املشــــــــرع الفرنســــــــي من تبنيه للمعيار
من قانون املرفعات املدنية،  1492التحكيم فعاب جانب من الفقه الفرنســي التعريف الذي وضــعته املادة  

تعريف واســــع ومطاط ويثري الكثري من املشــــاكل اكثر مما جيد هلا من احللول، ويتســــم للتحكيم الدويل، أبنه  
دولـيا فيمـا لو تعلق مبصـــــــــــــــاحل التجـارة اـلدولـية، يعـد يف  ابلغموض وعـدم التحـدـيد. كمـا ان أعتـبار التحكيم

 .(15)شأن تعريف العقد الدويل، وهو تعريف للدولية ابلدولية، وهو تعريف حيتاج بدوره اىل تعريف 
 

11- Jean ROBERT, L arbitrage – droit interne, droit international prive, 1993, Dalloz, P.426. 
 .52اشار اليه: د.نصر عثمان حممد عثمان، مصدر سابق، ص 

 .56، ص1998العربية،  د.امحد حسان الغندور، التحكيم يف العقود الدولية لاْلنشاءات، دار النهضة -12
 .227، ص2005شر والتوزيع، عمان، د.طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولية، دار الثقافة للن -13
14-CA paris, 24 Avril 1992. Rev. arb.1992. p.599.not. ch – JARROSSON.  

 .58عثمان حممد عثمان، مصدر سابق، ص اشار اليه: د.نصر
15-CA paris, 5 avril 1990. " societe courreges " Rev.arb.1992. p.110. note. H. synvet.  

 .59ر عثمان حممد عثمان، مصدر سابق، صناشار اليه: د.
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 هبينمـا ذهـب جـاـنب اخر من الفقـه اىل القول ان املعـيار اـلذي تبـناه املشــــــــــــــرع الفرنســــــــــــــي ولو أن طـابعـ 
هل االسـتخدام فهو يتفق مع احلقيقة االقتصـادية للتجارة الدولية اليت جتري اقتصـادي او جغرايف، اال انه سـ 

قواعد موضــوعية خاصــة هبذا  عرب احلدود للدول وان هذا املعيار هو الذي مكن القضــاء الفرنســي من اجياد
 .(16)التحكيم كما انه يعد خطوة يف توحيد قانون التجارة الدولية 

 او اجلمع بني املعيارين(.املعيار الثالث )املعيار املزدوج 
ــابقني، تبنـت االتفـاقيـة االوربيـة املنظمـة للتحكيم التجـاري  ولتفـادي النقـد الـذي وجـه للمعيـارين الســـــــــــــ

املعيار املزدوج كأســـــاس لدولية التحكيم، حيث نصـــــت املادة االوىل  1961ف عام الدويل واملوقعة يف جني
اهدة على؛ اتفاقات التحكيم املربمة بشــــأن املنازعات منها يف فقرتيها )أ، ب( على انه )تســــري أحكام املع

ــأ عن معامالت التجارة الدولية، بني اشــــــــــخاص طبيعية او معنوية هلم حمل اق ــئة او اليت قد تنشــــــــ امة الناشــــــــ
 .(17)معتادة او مركز ادارة يف اكثر من دولة متعاقدة خمتلفة( 

ــاء فيها  1985كما تبنته ايضا قواعد القانون النموذجي للتحكيم لعام   ــي مادهتا الثالثة، واليت جــــــــــ فــــــــــ
كــــان طريف اتفــــاق التحكيم هلمــــا موطن يف دول خمتلفــــة حلظــــة ابرام تلــــك   -)التحكيم يعــــد دوليــــا اذا؛ أ

مكــان  -1كــان احــد االمــاكن التــاليــة يقع خــارج الــدولــة اليت يتوطن هبــا طرفــا االتفــاق.   -االتفــاقيــة. ب
اي مكان جيب ان   -2و مت حتديده مبقتضـــــــــــــى ذلك االتفاق. التحكيم اذا كان حمددا يف اتفاق التحكيم ا

ة وثيقــة مع  يقوم احــد الطرفني بتنفيــذ التزام متولــد على العالقــة التجــاريــة فيــه او املكــان الــذي يرتبط بعالقــ 
 اذا اتفق الطرفان صراحة على ان موضوع االتفاق له عالقة أبكثر من دولة(. -موضوع النزاع. ج

أما على مســــتوى التشــــريعات الوطنية، فقد اخذ هبذا املعيار املشــــرع املصــــري يف املادة الثالثة من قانون 
يف  9 -93وم التشـــــريعي رقم ، والقانون اجلزائري الصـــــادر ابملرـســــ 1994لســـــنة   27التحكيم املصـــــري رقم 

 .1966يونيه  8الصادر يف  154 -66املعدل لتقنني املرفعات رقم  1993أبريل  25
وبعـد حتـدـيد جتـارـية التحكيم ودوليـته، ذهـب جـاـنب من الفقـه اىل تعريف التحكيم التجـاري اـلدويل ابـنه 

لناشــىء بني اخلصــوم اىل جهة غري "االتفاق على احالة النزاع املتصــل مبســألة من مســائل التجارة الدولية وا
تفاق على التحكيم يف نزاع  احملاكم للفصــــــــل فيه ويكون القرار التحكيمي الصــــــــادر ملزما هلم، ويســــــــمى اال

معني "مشــــــــــــــــارطـــة التحكيم" او "أتفـــاق التحكيم" او "العقـــد التحكيمي" او "وثيقـــة التحكيم او اتفـــاق  
 .(18)التحكيم"

دف اىل حـل املـنازعـات امـلالـية ذات الطـابع اـلدويل، اي املـنازعـات وعرـفه أخرون أبـنه "التحكيم اـلذي يهـ 
 .(19)ضع هذا التحكيم كقاعدة عامة لسلطان ارادة االطراف فيه"التجارية املشتملة على عنصر أجنيب. وخي

 
16-CA paris, 21 Fernier 1984. Rev.arb 1986. P. 65.ot. PH.FOUCHARD.  

 .59اشار اليه: د.نصر عثمان حممد عثمان، مصدر سابق، ص
، 1ط، د.امحد ابو الوفا، التحكيم يف القوانني العربية، االسكندرية، 228انظر: د.طالب حسن موسى، مصدر سابق، ص -17

 .5فقرة  1بال سنة طبع، ص
 .61، ص1997، 1د.ابراهيم امحد ابراهيم، التحكيم الدويل اخلاص، دار النهضة العربية، ط -18
، د.فوزي 244 -241، د.طالب حسن موسى، مصدر سابق، ص16انظر: د.حممود خمتار بربرى، مصدر سابق، ص -19

 وما بعدها. 82سابق، ص، د.حفيظة السيد حداد، مصدر 19حممد سامي، مصدر سابق، ص
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 25:  العدد

أما حنن فنسـتطيع تعريف التحكيم التجاري الدويل أبنه "الية خاصـة لفض املنازعات، جتد مصـدرها يف  
ف، وتتميز ابخضـاع املنازعات املتعلقة ابلتجارة الدولية او املتضـمنة لعنصـر اجنيب، الشـخاص اتفاق األطرا
م اختيارهم بشـكل مباشـر او غري مباشـر للفصـل يف املنازعة املعروضـة حبكم يتمتع حبجية االمر من الغري، يت

 املقضي فيه".
 املشابهه تمييز التحكيم التجاري الدولي من غريه من النظم : املطلب الثاني

تبــدو امهيــة هــذا التمييز يف ان التحكيم التجــاري الــدويل ليس هو النظــام الوحيــد الــذي يتــدخــل فيــه 
يف عالقاهتم التعاقدية، فالغري قد يتدخل يف عالقة اخلصــوم على  -خمتار مبعرفة اخلصــوم-شــخص من الغري 

ــيط، أو كمحكم، أو كمراقــب، فمــا هو املعيــا ن عن طريقــه ر الــذي ميكاكثر من وجــه؛ كخبري، أو كوســــــــــــ
ــلح واخلربة واملراقـبة، وعلى النحو  التمييز بني التحكيم كطريق لفض املـنازعـات وبني كـل من التوفيق والصــــــــــــ

 االيت.
 اوأل: التحكيم التجاري الدويل والتوفيق.

االتفــاق على االلتجــاء االختيــاري للتحكيم التجــاري الــدويل، يعين قبول األطراف لقرار احملكم الــذي 
النزاع. فالتحكيم اختيار هنائي لطريق التحكيم كبديل عن االلتجاء للقضــــاء العادي، ولذلك ال صــــل يف يف

يعد اتفاق حتكيم، االتفاق املقرتن بتحفظ طرف او االطراف واحتفاظهم حبق اللجوء للقضــــــــــاء وطرح قرار  
 احملكم.

لتوفيق مع بقاء احلق ة او افاالطراف عندما يتفقون على التحكيم ال يعهدون للمحكم حماولة الوســــــــاط 
 .يف طرح النزاع على القضاء اذا ابءت هذه احملاولة ابلفشل

ــويـة وديـة عن طريق املوفق Consiliationأمـا التوفيق ) ( فهو اتفـاق االطراف على حمـاولـة اجراء تســــــــــــ
(Consiliatiorاو املوفقني الذين يقع عليهم اختيار االطراف. ويتوىل املوفق حتديد مواضـــــــع ال ) يقدم  نزاع و

ــاتـــه اليت قـــد حتظى بقبول االطراف او ال تلقى منهم قبوال، فهو ال يصـــــــــــــــــدر قرارات، وأمنـــا يقـــدم   مقرتحـ
مقرتحات يظل امرها معلقا على قبول االطراف، فاذا مل تفلح احملاولة، كان ابب التقاضـــــــي متاحا ألطراف 

 النزاع.
كون رأي جلنة التوفيق غري ملزم ألطراف ولذا يوهكذا يبدو التوفيق نظاما اراداي حمضـــــــا ابتداء وانتهاء، 

النزاع، وابلتـــايل قـــد ال ينتهى التوفيق اىل اهنـــاء النزاع يف كـــل األحوال، بينمـــا يكون حكم التحكيم ملزمـــا 
 .(20)للخصوم ومنهيا للنزاع ابعتباره متمخضا من نظام حتكيم قضائي حقيقي

 اثنيا: التحكيم التجاري الدويل والصل .
ــلح كمـا  ــومـة  698املـادة عرفتـه الصــــــــــــ من القـانون املـدين العراقي ابنـه )عقـد يرفع النزاع ويقطع اخلصــــــــــــ

 ابلرتاضي(.

 
.حسين املصري، ، د18، د.فوزي حممد سامي، مصدر سابق، ص17انظر: د.حممود خمتار بربرى، مصدر سابق، ص -20

 .20، ص1996التحكيم التجاري الدويل يف ظل القانون الكوييت والقانون املقارن، الكويت، 
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والصــــلح يتفق مع التحكيم أبن كليهما يفرتض نزاعا بني األطراف ويتشــــاهبا يف أن كليهما ينحســــم به 
بلية املوضـــــوع عدم قاالنزاع، عالوة على ان ما ميتنع فيه الصـــــلح ميتنع فيه التحكيم، على أســـــاس ما يعرف ب

 للتحكيم.
ولكن الصلح خيتلف عن التحكيم يف أن الصلح يتم به حل النزاع ابرادة الطرفني من بداية سلوكه حىت 
ــيطرة هلمـا علـيه بعـد ـبدء اجراءاـته وحىت  هنـايـته، يف حني أن التحكيم يـبدأ ابتفـاق من الطرفني ولكن ال ســــــــــــ

 صدور حكم التحكيم.
ــلح ي ــائي تم حل وعلى ذلك، انه يف الصــــــــــ النزاع بعمل تعاقدي، أما يف التحكيم فيتم حله بعمل قضــــــــــ

ــلح يتنازل كل من الطرفني عن جزء  ــدر من احملكم وليس من الطرفني، ومن نحية اخرى فانه يف الصــــــ يصــــــ
ــا  من ادعـاـئه، أمـا يف التحكيم، ـفان احملكم ميكن أن حيكم لطرف بكـل مـا ـيدعـيه، ولو كـان احملكم مفوضــــــــــــ

 ابلصلح.
جهة اخرى، يف أن التحكيم ينتهي بقرار حاســـــــــــم قابل للتنفيذ مباشـــــــــــرة بعد وضـــــــــــع  لف من ما خيتك

ــيغة التنفيذية، دون أن متتد ســــلطة قاضــــي التنفيذ للنظر يف املوضــــوع، أما الصــــلح فال يقبل التنفيذ اال  الصــ
 .(21)بعد تصديق القضاء الذي جيعله صاحلا المكانية وضع الصيغة التنفيذية 

 (.expertiseي الدويل واخل ة )التجار اثلثا: التحكيم 
خيتلف التحكيم التجاري الدويل عن اخلربة، الن مهمة اخلبري، تقتصر على ابداء الراي يف مسألة معينة 
دون أن يكون رأيه ملزما للخصـوم أو للهيئة املختصـة بنظر النزاع )حمكمة، او هيئة حتكيم(، فهو ال يفصـل 

 حمكما. دنب غامض منه، ولذا ال يعالء جايف النزاع، وأمنا يعني على استج
ــل يف النزاع حبكم ملزم ألطرافه ويظل هناك فارق بني اخلبري واحملكم يتعلق بكيفية أداء  أما احملكم فيفصـــ
ــتنـدات  كـل منهمـا للمهمـة املنوطـة بـه، فـاحملكم يصـــــــــــــــدر قراره بنـاء على مـا يقـدمـه لـه األطراف من مســــــــــــ

مـاـته وخربـته" فضــــــــــــــال عمـا يقـدمـه ـله االطراف من معلومـات، "معلو  ومرافعـات، أمـا اخلبري فهو يعتمـد على
فاخلبري له التصــــــــــدى وابداء رأيه دون حاجة للرجوع لألطراف، وهو ما ال يتســــــــــىن للمحكم، الذي يتحتم 
عليه ختويل األطراف امكانية تقدمي مستنداهتم، وحق كل طرف يف االطالع على ما يقدمه الطرف االخر،  

 ر القاضي.به لدو فهو يقوم بدور مشا
والعربة بتحديد ما اذا كان الشــخص املعني من قبل األطراف للفصــل يف املهمة املعهودة اليه هبا حمكما 

 أم خبري ليس مبا خيلعه عليه األطـراف من وصف وأمنا حبقيقة املهمة التـي يتعني عليه القيام هبا.
ــاحل او م ــتخدام األطراف للفظ "احملكم"، أو احملكم املصـــــ ــارطة التحكيم الفاســـــ تكفي يف حد ذاهتا  شـــــ

 العتبار املهمة املسندة اىل الغري حتكيما.

 
ون التجارة الدولية، دار النهضة العربية، بال سنة طبع،  انظر: د.حمسن شفيق، التحكيم التجاري الدويل، دراسة يف قان -21

، د.طالب حسن 18د.فوزي حممد سامي، مصدر سابق، ص ،19 -18مود خمتار بربرى، مصدر سابق، صحم، د.15 -14ص
 .245 -244موسى، مصدر سابق، ص
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كذلك فان وجود خالف بني األطراف بشــأن مســألة واقعية حمددة يتعني حســمها ال يؤدي ابلضــرورة  
اىل تبين تكييف التحكيم. أذ يشــــــرتط أن يكون هذا اخلالف معربا عن وجهات نظر قانونية تتصــــــارع فيما 

  ممارسة الوظيفة القضائية.على حنو يؤدي اىل بينهما
وال قيمة البتة يف هذا الصــــــدد أن تكون األطراف قد اضــــــفت على الغري مهمة أن يفصــــــل يف املســــــألة 
ــة عليه بقرار ملزم هلم ال جيوز هلم التنصــــــل منه، لكي تضــــــفي على هذه املهمة املنوط به القيام هبا  املعروضــــ

بداء رأي فين يف مسألة واقعية مادية حبتة وال ميتد دوره ينحصر يف جمرد ا  تكييف التحكيم، طاملا كان عمله
 .(22)اىل حسم نزاع قانوين يتطلب انزال حكم قاعدة قانونية 

 رابعا: التحكيم التجاري الدويل واملراقب.
 ( هو مســـاعد ويتميز عن احملكم واخلبري ويتم تعيينه من احملكمة حتكيمية كانتobservateurاملراقب )

حضــــــور اجللســــــات ومتابعة االجراءات وعمل تقارير اىل اجلهة اليت عينته، ســــــواء أكانوا  ام ال ومهمته هي
 اطراف اخلصوم أم احملكمة، فال يعطي رأاي وال يصدر قرارا وال يؤثر وجوده على سلوك مسار معني.

اني انون الواـجب التطبيق على أجراءات: المبـحث الـث اري  الـق التحكيم التـج

 الدولي

أجراءات التحكيم التجاري الدويل يقصــد هبا تلك املســائل املتعلقة بوالية القضــاء التحكيمي وتشــكيل 
حمكمة التحكيم وحتديد اختصـــاصـــاهتا، واجراءات املرافعات اليت تتبع لديها حىت اصـــدار احلكم التحكيمي  

 .(23)تسبيبه واجبا ام ال شكله، ومسألة ما اذا كان يف النزاع، وخباصة شرط املداولة فيه، والنطق به، و 
ــألة حتديد القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم التجاري الدويل مســــــألة نظرية و  ال تعد مســــ

فحســـــــــــــب، بل اهنا ذات امهية عملية وذلك من نحيتني؛ االوىل هي ان القانون املختص ســـــــــــــيمثل مرجع 
ــم املســـــــــــــــائـل االجرائيـة اليت تثور اثنـاء يزودهم مبجموعـة القواعـد الالزمـة حلاالطراف واحملكمني والـذي  ســــــــــــ

ــومة، كتبادل املذكرات ومساع الشـــــهود أما الثانية فتعود اىل وجود االختالفات املتعددة ما بني النظم  ،اخلصـــ
 الوطنية فيما يتعلق ابملسائل االجرائية.

نقسـم  اءات التحكيم التجاري الدويل، سـوفولغرض األطالع على القانون الواجب التطبيق على اجر 
هـذا املبحـث على ثالـثة مطـاـلب، خنصــــــــــــــص املطـلب األول ملوقف الفـقه من القـانون الواجـب التطبيق على  
اجرءات التحكيم التجاري الدويل، ونفرد الثاين ملوقف القضـــاء من القانون الواجب التطبيق على اجراءات  

ة من القــانون الواجــب التطبيق فنعــاجل بــه موقف االتفــاقيــات الــدوليــ التحكيم التجــاري الــدويل، أمــا الثــالــث 
 على اجراءات التحكيم التجاري الدويل، وعلى النحو األيت.

 
 .246د.طالب حسن موسى، مصدر سابق، ص -22
يف مسائل التحكيم الدويل يف مواد القانون اخلاص، جملة العدالة، السنة السادسة،  انظر: د.عزالدين عبد هللا، تنازع القوانني -23

 .96، ص1979توبر، العدد احلادي والعشرون، اك
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موقف الفـقه من الـقانون الواـجب التطبيق على أجراءات التحكيم التـجاري : املطـلب األول
 الدولي

  راءات التحكيم، وظهرت عدة اراء االج ااختلف الفقه يف مســألة حتديد القانون الواجب التطبيق على 
ان ابرزهـا ـقد متحور حول رأيني األول منهمـا ـيذهـب ابجتـاه ـقانون ارادة األطراف، بينمـا اآلخر يغـلب ـقانون 

 مقر التحكيم.
 الرأي األول: خضوع اجراءات التحكيم الدويل لقانون ارادة األطراف.

ا يعين يل واجراءاتـه ابرادة الطرفني، وهـذيـذهـب اصــــــــــــــحـاب هـذا الرأي اىل ربط التحكيم التجـاري اـلدو 
تغليب الطبيعة التعاقدية للتحكيم التجاري الدويل على طبيعته القضــــــــــــائية، فالقانون الواجب التطبيق على 

 اجراءات التحكيم يكون القانون الذي اختاره الطرفان املتنازعان.
يف حـاـلة التحكيم اخلـاص عـنه  وـيذهـب جـاـنب من الفقـه يف ظـل هـذا الرأي اىل القول أن االمر خيتلف

يكون الرادة الطرفني دور   -يقول أصــــــــــــــحـاب هـذا الرأي-لـة التحكيم املنظم، ففي التحكيم اخلـاصيف حـا
هام يف اختيار القواعد القانونية او القانون الذي ختضـع له اجراءات التحكيم، أما يف حالة التحكيم املنظم 

تحكيم الحدى املؤســـســـات  اجياد حل للنزاع وفقا لقواعد الفأن اآلطراف يعربون يف الغالب عن ارادهتم يف
او ملركز من مراكز التحكيم، ولكن هـذا ال مينع حىت يف حـالـة اختيــار التحكيم املنظم من قبــل الطرفني ان 
خيـتارا قواعـد ـقانونـية او ـقانون معني ليطبق على االجراءات عـند اجراء التحكيم اال اـنه يف حـاـلة ســــــــــــــكوت 

ــة بة هلذا االمر فان قواعد االجراءاالطرفني ابلنـســـــــــ  ــســــــــ ت ميكن معرفتها طبقا لقواعد التحكيم لتلك املؤســــــــ
 .(24)التحكيمية 

الضــــــــمنية خاصــــــــة يف نطاق التحكيم اخلاص يف حالة غياب االرادة  ولكن هل ميكن االعتداد ابالرادة
 الصرحية او سكوت الطرفني عن اختيار القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم؟

معرض األجابة على هذا الســـؤال فانه مثة قضـــااي حتكيمية قد اخذت  وعلى الرغم من خالف الفقه يف 
 .(25)ح صريح بقانون االرادة الضمنية على حنو واض

ومن نفلـة القول االشـــــــــــــــارة اىل امهيـة الـدور الـذي تلعبـه ارادة األطراف يف حتـديـد قـانون األجراءات يف 
حملكم يصـطدم يف غياب ارادة األطراف  معرض العقود اخلاضـعة الجراءات التحكيم االلكرتوين، وذلك أن ا
كيزه جغرافيا، خاصـة عندما يكون مقدم او عدم كفايتها ويف سـياق تطبيقه لقانون مقر التحكيم بصـعوبة تر

خدمة الوصـول اىل صـفحة الويبو هو اكثر من شـركة، فهنا يفرتض التعويل جمددا وبشـكل الحق على ارادة  
 .(26)االطراف حلسم هذه املسألة 

 
 .167 -166د.فوزي حممد سامي، مصدر سابق، ص -24
لسنوي السادس عشر د.وفاء مزيد فلحوط، النظام القانوين الواجب التطبيق يف اطار التحكيم التجاري الدويل، املؤمتر ا -25

 .555، ص2008، 1، جامعة األمارات العربية املتحدة، كلية القانون، ط 2)التحكيم التجاري الدويل(، مج
مد امحد األابصريي، عقد االشرتاك يف قواعد املعلومات عرب شبكة االنرتنت، دراسة تطبيقية لعقود التجارة حمانظر: د. -26

 .49 -48، ص2002ديدة، االسكندرية، االلكرتونية الدولية، دار اجلامعة اجل
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 لثاين: خضوع اجراءات التحكيم التجاري الدويل لقانون بلد مقر التحكيم.الرأي ا 
ف التحكيم التجاري الدويل أبنه عمل قضــــائي، وابلتايل فأن القرارات ذهب جانب من الفقه اىل تكيي

اليت تصـــــدر نتيجة للتحكيم هي قرارات قضـــــائية هدفها تطبيق العدالة بني اطراف النزاع، ومبا أن احملكم او 
ة التحكيم ما هي اال جهة قضـــــائية وأن مكان القاضـــــي هو اقليم الدولة اليت ميارس فيها وظيفته، فعلى هيئ

حملكم أن يطبق على اجراءات التحكيم التجــاري الــدويل قــانون املكــان اي قــانون الــدولــة اليت جيري فيهــا ا
 .(27)التحكيم 

ول؛ اذا اتفق طرفـا النزاع على القـانون او وألعمـال قـانون األرادة وقـانون بلـد مقر اقـامـة التحكيم معـا نق
اءات التحكيم، أمـــا اذا مل يتفقـــا على ذلـــك  القواعـــد اليت تطبق على االجراءات فهي اليت تطبق على اجر 

ولكنهمــا كــان قــد اتفــاقــا على تعيني مكــان التحكيم، فــأن قــانون اجراءات ذلــك املكــان هو الــذي جيري 
عــدم تعيني مكــان التحكيم، فــان املكــان املــذكور يعني من قبــل  مبوجبــه التحكيم، وكــذلــك احلــال يف حــالــة

ن األجراءات لذلك املكان وابحلدود اليت تســـمح به قواعد االســـناد احملكمني وابلتايل يصـــار اىل تطبيق قانو 
 لذلك البلد.

ــاء من القــانون الواجــب التطبيق على اجراءات التحكيم  املطلــب الثــاني: موقف القضـــ
 التجاري الدولي 

ــاء التحكيمي يف حتـــديـــد القـــانون الواجـــب التطبيق على اجراءات التحكيم التجـــاري اخ  تلف القضــــــــــــــ
 يف ادنه اهم القضااي التحكيمية اليت ميكن الوقوف عندها يف هذه السياق. الدويل، ونعرض

 .1958عام  Sapphierقضية حتكيم الشركة الكندية  .1
، ونظرا لعدم Niocوالشـــركة الوطنية للبرتول    Sapphierففي النزاع الذي نشـــأ ما بني الشـــركة الكندية 

ــــــ ال 1958راف يف عقدهم املربم عام ــــــ تطرق األط  ــ ــــــ مسألة قانون اجراءات التحكيم، فقد ذهى  ــــ ــ ب احملكم ــــ
(Cavin.)( اىل تطبيق القانون السويسري ابعتباره قانون مقر التحكيم )لوزان 
 .1973ال يطانية عام  B.Pقضية حتكيم شركة  .2

مع مواطن امريكي   1957ائع هــذا النزاع يف أن ليبيــا كــانــت قــد ابرمــت عقــدا يف عــام وتتلخص وقــ 
 B.Pمن نصــــــــيبه لشــــــــركة  %50حول   1960عاما، ويف عام  50ل على اراضــــــــيها ملدة  الســــــــتغالل البرتو 

(British Petroleum ــية التأميم اثر ثورة ــياســـ ــة، ويلي اتباع ليبيا ســـ ــلطات الليبية املختصـــ ( ابقرار من الســـ
 ، مما ادى اىل قيام النزاع بينهما.1971مت أتميم هذه الشركة عام  1969اتح عام الف

ق األطراف اىل مســـــــــــــــألــة القــانون الــذي حيكم اجراءات التحكيم، فقــد ذهــب احملكم  ونظرا لعــدم تطر 
Lagergren  اىل تطبيق القـانون اـلدمنـاركي على اجراءات التحكيم ابعتـباره ـقانون دوـلة مقر  1973يف عـام

 حكيم.الت

 
، 1981لتجاري الدويل، دار الفكر العريب، انظر يف عرض هذا الراي: د.ابو زيد رضوان، األسس العامة يف التحكيم ا -27

 .556، د.وفاء مزيد فلحوط، مصدر سابق، ص169 -168، د.فوزي حممد سامي، مصدر سابق، ص96ص
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 .1958( األمريكية عام Aramcoقضية حتيكم شركة ارامكو ) .3
ــعودية اتفق الطرفان عندما نشـــب اخلالف حول العقد املرب  م بني شـــركة ارامكو االمريكية واحلكومة السـ

على تســـــــــوية النزاع عن طريق التحكيم، وقد تضـــــــــمن اتفاق  1955مبوجب مشـــــــــارطة حتكيم ابرماها عام  
التحكيم صـالحية حتديد القواعد االجرائية، وبناء عليه قررت اهليئة بررسـة االسـتاذ التحكيم نصـا مينح هيئة 

(G.sauser Hall أن القانون الســــعودي هو القانون الواجب التطبيق، ونظرا لعدم وجود القواعد اخلاصــــة )
ــاحل القانون الع ــتبعاده لصـ ــتغالل البرتول يف نصـــوص ذلك القانون، فقد قررت اهليئة اسـ ام انطالقا بعقود اسـ

 من وجود احد اشخاصه )اي الدولة( طرفا يف العقد.
 .1977عام  Liamcoقضية حتكيم  .4

قررت هيئة التحكيم صــراحة أن غياب اتفاق االطراف على حتديد القواعد االجرائية للتحكيم من وقد 
 .(28)شأنه ان مينح تلك الصالحية حملكمة التحكيم 

ــاء التحكيمي ــة القول؛ أن القضـــــ يف حالة عدم اتفاق اطراف النزاع على القانون الذي  يذهب خالصـــــ
حيكم اجراءات النزاع او خلوه من القواعـد اـلذي تنظم االجراءات يف حـاـلة االتفـاق اىل تطبيق قواعـد ـقانون 

 مقر التحكيم او قواعد القانون الدويل العام يف حالة وجود احد اشخاصه طرفا يف العقد.
ث ب الثـاـل اموقف االت: املطـل ة من القـانون الواجـب التطبيق على اجراءات فـاقـي دولـي ت اـل

 التحكيم التجاري الدولي
ولغرض تســــــــــــليط الضــــــــــــوء على موقف االتفاقيات الدولية من مســــــــــــألة القانون الواجب التطبيق على  

 اجراءات التحكيم التجاري الدويل، سوف نتعرض آلهم هذه االتفاقيات، وعلى النحو االيت.
 .1923لتحكيم لعام اص اباخل بروتوكول جنيف .1

نصـــــت املادة الثانية منه على انه )اجراءات التحكيم، مبا فيها تشـــــكيل حمكمة التحكيم ختضـــــع ألرادة 
 األطراف، ولقانون البلد الذي جيري فيه التحكيم(.

ــح لنا من هذا النص ان التطبيق احلريف له يعين تطبيق كل من قانون األرادة وقانون مقر التحكيم  يتضـــــــ
، اال ان اغلــب الفقــه يــذهــب اىل اعطــاء االولويــة (29)اءات وذلــك بــداللــة حرف العطف )و( األجر على 

 .(30)لقانون األرادة على قانون مقر التحكيم الذي أيخذ الطابع االحتياطي يف هذا السياق 
 .1958اتفاقية نيويورك بشأن االعرتاف أبحكام احملكمني األجنبية وتنفيذها لعام  .2

( من االتفــاقيــة اىل رفض االعرتاف ابحلكم التحكيمي وتنفيــذه، 5ن املــادة )/ د( م1ذهبــت الفقرة )
فيمـا لو كـان تشــــــــــــــكـيل حمكمـة التحكيم أو اجراءات التحكيم ال تطـابق اتفـاقيـة األطراف، ويف حـال عـدم 

 وجود ذلك االتفاق، ال تتفق واحكام قانون البلد الذي جرى التحكيم فيه.
 

 .558 -557زيد فلحوط، مصدر سابق، صاشارت اىل هذه االحكام: د.وفاء م -28
 .883ق اجلمع"، صجاء يف املنجد يف اللغة للويس معلوف "الواو تكون حرف عطف ومعناها مطل -29
 1923ومن نفلة القول أن العراق قد انضم اىل بروتوكول جنيف لعام    170انظر: د.فوزي حممد سامي، مصدر سابق، ص  -30

ولكن الربوتوكول املذكور ال جييز امكانية تنفيذ قرارات التحكيم يف العراق اال اذا  1928ة لسن 24حيث صادق عليه ابلقانون رقم 
 منه(.  3اضيه اي يف العراق )م كانت صادرة يف ار 
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 25:  العدد

 منح األولوية لقانون االرادة دون ســـــواه، حمتفظا لقانون مقر النص قد جاء صـــــرحيا يف وواضـــــح أن هذا 
 التحكيم بطابع احتياطي.

 .1961االتفاقية األوربية )اتفاقية جنيف( لعام  .3
ــألة القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم بني  1961ميزت االتفاقية األوربية لعام   يف مســـــــــــ

اجراءات التحكيم اخلاص الرادة االطراف ويف حال  يم املؤســـــــســـــــايت، فأخضـــــــعتالتحكيم اخلاص والتحك
غياهبا منحت صــــــالحية حتديدها للمحكمني، بينما قررت خضــــــوع اجراءات التحكيم املؤســــــســــــايت املنظم 

 .(31)وفقا ملركز حتكيمي دائم لالئحة ذلك املركز فحسب 
ــتثمارية بني الدول ورعااي  .4 ــوية املنازعات االســـ ــنطن( لعام الدول األخرى )اتفاقياتفاقية تســـ ة واشـــ

1965. 
ــمــت هــذه االتفــاقيــة اجراءات التحكيم، وخولــت االطراف االتفــاق على القواعــد االجرائيــة يف  نضــــــــــــ

 .(32)التحكيم، ويف حال غياب هذا االتفاق تقوم احملكمة ابختيارها 
 .1985النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لعام  قانون األونسيرتال .5

... يكون للطرفني حرية االتفاق على االجراءات  -1على ماأييت ))الفصل اخلامس(    19نصت املادة  
ـفان مل يكن مثـة مـثل هـذا االتفـاق، كـان هليـئة التحكيم... أن  -2اليت يتعني على هيـئة التحكيم اتـباعهـا... 

 يت تراها مناسبة...(.تسري يف التحكيم ابلكيفية ال
لدولية من مســألة القانون الواجب التطبيق وبعد ان عرضــنا موقف كل من الفقه والقضــاء واالتفاقيات ا

على اجراءات التحكيم التجاري الدويل، تبني لنا ان الفقه قد انقســــــــــــــم يف معرض حتديد ذلك القانون اىل  
و قـانون مقر التحكيم، بينمـا الحظنـا ابملقـابـل من اجتـاهني، احـدمهـا أيخـذ بقـانون االرادة، واالخر يتجـه حن

ــاء التحكيمي ــلة خضـــــــوع االجراءات لقانون  حتليل احكام القضـــــ ونصـــــــوص االتفاقيات الدولية ذات الصـــــ
 االرادة كقاعدة عامة، أما يف حال غياهبا أو عدم كفايتها، وجدن أن اخليار ال يتعدى فرضني:

 م، وجند مثال هذا الفرض يف نصــــــــــــــوص بروتوكول جنيفاألول: يذهب اىل اعمال قانون مقر التحكي
 .Sapphire، وقضية حتكيم 1958لعام ، واتفاقية نيويورك 1923لعام 

 أما الثاين: فيذهب ألعطاء هيئة التحكيم صـــــــــالحية حتديد تلك االجراءات ابآللية اليت تراها مناســـــــــبة
ع، أو ابملساواة بني اخلصوم، وذلك بشرط اال تنطوي تلك االجراءات على ما خيل حبقوق وضمانت الدفا 

فيمـــا يتعلق ابلتحكيم اخلـــاص،  1961ة جنيف لعـــام كمعطى عـــام، وجنـــد مثـــال هـــذا الفرض يف اتفـــاقيـــ 
 .Liamco، وقضية حتكيم 1985والقانون النموذجي لعام 

اىل الــدعوة اىل تطبيق قــانون مقر التحكيم عنــد غيــاب  -حبق-وتــذهــب الــدكتورة وفــاء مزيــد فلحوط 
عد غري مالئمة دة دون منح صــــالحية حتديد االجراءات هليئة التحكيم وذلك لتجنب الوصــــول اىل قوااألرا

 .Aramcoاو غري كافية كقواعد القانون الدويل العام حسب ما ذهبت اليه اهليئة يف حتكيم 
 

 .559د.وفاء مزيد فلحوط، مصدر سابق، ص -31
 .62انظر: د.فوزي حممد سامي، مصدر سابق، ص -32
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نعتقد ان احرتام القواعد االجرائية يف بلد مقر التحكيم يتجنب   -والكالم الزال هلا-  هنفسالوقت  ويف  
ــيا هل مهمة احملكم يف بعض بعد من ذلك يســــــ ت النظام العام يف ذلك البلد، وألخطر التعارض مع مقتضــــ

املســائل االجرائية كشــهادة الشــهود، واختاذ االجراءات الوقتية مبســاعدة الســلطات القضــائية هناك، وبعبارة 
 .(33)يل بتأمني صحة اجراءات سري املنازعة يف ضوء احكامه اخرى انه كف

حتـديـده الوقوف  كمــا ان على االطراف يف حـال اختيــار قـانون االجراءات او على احملكمني يف حـالـة
قدر االمكان على املسـائل االجرائية وخاصـة تلك املتعلقة ابلنظام العام يف البلد احملتمل أن ينفذ فيه احلكم 

 لتأمني اكرب قدر من فرص تنفيذه. التحكيمي وذلك
القانون الواجب التطبيق على موضــــوع التحكيم التجاري   المبحث الثالث:

 الدولي 

يف غيــاب -( أن حتــديــد القــانون الواجــب التطبيق على العقــد الــدويل Stephane Chatillonيقول )
 .(34)ات جيب أن يكون متصور منذ وقت املفاوض -االتفاقية الدولية القابلة للتطبيق

واذا ما مت ابرام العقد، ث حصـــل نزاع بشـــأنه، وتدخل احملكم الدويل لفضـــه فان اهم ما ميكن مالحظته 
االرادة، حيث يظهر اكثر حتررا وفعالية مما هو عليه أمام القضـــاء التقليلدي، هنا كيفية ظهور مبدأ ســـلطان 

 وذلك على األقل من منظورين أثنني:
ــلة ما بينه وبني النزاعأوهلما: يتجســــــــــــــد مع قبول   احملكم لتطبيق قانون وطين معني رغم غياب أية صــــــــــــ

 املعروض عليه.
 دىء ـقانونـية ال تنتمي ابلضــــــــــــــرورة اىل نظـام ـقانوينأمـا الـثاين: فيتحقق مع امكـانـية تطبيق قواعـد أو مـبا

(، او Lex Mercatoriaوطين معني، كقواعــد القــانون الــدويل العــام، أو قواعــد واعراف التجــارة الــدوليــة )
 املبادىء العامة للقانون، أو مبادىء العدالة واالنصاف.

حو االيت؛ ما مدى حرية اذا الســــــــــؤال الذي حيتاج اىل اجابة يف هذا الصــــــــــدد ميكن صــــــــــياغته على الن
األطراف يف اختيار القانون الذي حيكم موضـــوع النزاع؟ وهل ختضـــع هذه احلرية لقيود؟ واذا ما مت االختيار  

 لقواعد اليت خيتارها األطراف؟فما هي ا
مجيع هذه التســــاؤالت ســــوف نقســــم هذا املبحث على مطلبني، نعاجل يف املطلب األول،   نلألجابة ع

ف يف االختيــار والقيود اليت ترد عليهــا، وخنصــــــــــــــص املطلــب الثــاين، للقواعــد القــانونيــة مــدى حريــة األطرا
 املختارة. وعلى النحو االيت.

 
 .562د.وفاء مزيد فلحوط، مصدر سابق، ص -33
34-Stephane Chatillon, Le contrat international, Vuibert, mars, 2001, P. 87.  

 .563 -562مزيد فلحوط، مصدر سابق، ص اشارت اليه: د.وفاء
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 25:  العدد

 األطراف يف االختيار والقيود التي ترد عليها  مدى حرية املطلب األول: 
ليت لغرض التعرف على مدى حرية االطراف يف اختيار القانون الذي حيكم موضــــوع التحكيم والقيود ا

ــم هـذا املطـلب على فرعني، نعـاجل يف الفرع األول حرـية االطراف يف  ترد على هـذه احلرـية، ســــــــــــــوف نقســــــــــــ
 اليت ترد على حرية االطراف يف االختيار. االختيار، وخنصص الفرع الثاين للقيود

 مدى حرية االطراف يف اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع : الفرع األول
االطراف يف اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم التجاري الدويل انعكاسا   تعد حرية

ميدان العالقات التعاقدية مبثابة عرف دويل او مبدأ معرتف به يف حقيقا ملبدأ سلطان االرادة الذي يعد يف  
 .كافة  النظم القانونية املعاصرة

اختيار القانون املالئم الذي يتفق ورغباهتم وتوقعاهتم   وحرية االطراف يف االختيار تدفعهم بال شك حنو
طيع األطراف اختيار القانون او وحيقق هلم األمان املتطلب يف املعامالت الدولية. ومبوجب هذه احلرية يســــت

القواعد القانونية اليت حتكم منازعاهتم احملتملة منذ حلظة التعاقد، كما جيوز هلم ايضــا تعديل القانون الســابق 
ختياره مع مراعاة حقوق الغري، وأن يؤدي ذلك التغري اىل ابطال العقد الذي ينشـــأ صـــحيحا وفقا للقانون ا

ال يكون املقصــــود من التغري التحايل على القواعد القانونية اآلمرة يف القانون الذي مت اختياره ســــابقا، وأن 
 .(35)رادة عن االختيار السابق او القانون الواجب التطبيق الذي حدده املشرع عند سكوت اال

أمــا عن كيفيــة تعيني االرادة، فيمكن أن منيز يف معرض البحــث عن قــانون االرادة بني ثالث صــــــــــــــور 
(، واخريا  Implied intent(، واألرادة الضـمنية )Express intentاف وهي؛ األرادة الصـرحية )ألرادة االطر 

ة تثبت بوجود نص صــــــــريح يشــــــــري اىل القانون  (، فاالرادة الصــــــــرحيPresumed intentاألرادة املفرتضــــــــة )
ــمنية فهي يف نظر الفقـــــــــــــــــــه ارادة حقيقة ــوع التحكيم، أما األرادة الضــ  Real) الواجب التطبيق على موضــ

intent( ألن احملـــكم يســـتدل عليـــها مـــن خـــالل حتلـــيل ظـــروف )Circumstances ،كل حالة على حدة )
 .(36)االجيابية لذلك يشار اليها عادة ابألرادة الضمنية 

( واليت يبحث فيها احملكم عما كان ســـــــــــــيختاره االطراف Presumed intentأما األرادة الضـــــــــــــمنية )
اهنا ارادة غري حقيقية، وهذا ما شـــــجع العديد من التشـــــريعات الوطنية على   )صـــــراحة او ضـــــمنا( فواضـــــح 

 .(37)حضرها صراحة ابعتبارها ارادة مقنعة للمحكم فحسب 
اذا مـا اختـار املتعـاقـدان القواعـد القـانونيـة واجبـة التطبيق على منـازعـاهتم، فـانـه يلقي   ومن نفلـة القول؛

ق القواعد القانونية املختارة، واال يكون حكمه ابطال اتسيسا على عاتق احملكم كقاعدة عـــامة واجـــب تطبي
يه، لكن جيب ان يفهم على ان هيئة التحكيم تســتمد واليتها من طريف التحكيم وال تلتزم اال مبا يتفقان عل

من ذلك أن اعضـــــاء هيئة التحكيم ميثلوا طريف التحكيم وامنا مهمتهم تتجاوز التمثيل اىل الفصـــــل يف النزاع 

 
، 182 -181، ص2001 -2000، دار النهضة العربية، 1انظر: د.امحد عبد الكرمي سالمة، قانون العقد الدويل، ط -35

 وما بعدها. 477، ص2001جب التطبيق على عقود التجارة الدولية، دار الفكر اجلامعي، د.هشام علي صادق، القانون الوا
 .565د فلحوط، مصدر سابق، صد.وفاء مزي -36
السيد حداد، العقود املربمة بني الدول واألشخاص األجنبية، حتديد ماهيتها والنظام القانوين هلا، دار الفكر   انظر: د.حفيظة  -37

 .383 -368، ص2001اجلامعي، 
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ومن اجلدير ابملالحظة أن هيئة التحكيم ال تطبق القانون املختار أذا تبني انه ال يتناسب مـع موضوع   .(38)
كم أن يبحث عن القواعد القانونية املناسبة لالنطباق عـــــــلى  النزاع، وفـــــــي مثل هـــــــذه احلالة جيب عـــــــلى احمل

القواعد القانونية املختارة بســـــــبب موضـــــــوع النزاع. ويســـــــتطيع احملكم او هيئة التحكيم اســـــــتبعاد القانون او 
 .(39)خمالفتها لقواعد النظام العام او انه قـد مت احلصول عليها عن طريق التحايل 

 ترد على حرية األطراف يف األختيار القيود اليت  الفرع الثاين:
هل يشـــــــــرتط لصـــــــــحة اختيار االطراف للقانون الذي حيكم نزاعهم ان يكون القانون املختار ذا صـــــــــلة 

 مبوضوع النزاع، وهل يشرتط أن يكون القانون املختار غري خمالف للنظام العام؟
ة االوىل لبحث الصـــلة هذا التســـاؤل ســـوف نقســـم هذا الفرع على فقرتني، خنصـــص الفقر   نلألجابة ع

 بني القانون املختار وموضوع النزاع، ونعاجل يف الفقرة الثانية فكرة النظام العام.
 نون املختار وموضوع النزاع.اوأل: الصلة بني القا

اختلف الفقه يف مدى اشــــــــرتاط صــــــــلة معينة بني القانون املختار وموضــــــــوع النزاع، فذهب جانب من 
اىل عدم تقيد حرية االطراف عند اختيار القانون   (41)عض االتفاقيات الدولية  وايدهتم يف ذلك ب  (40)الفقه  

 القانون املختار وموضوع النزاع.الذي حيكم النزاع احملكم فيه بضرورة توفر صلة بني 
فـاذا مـا اختـار األطراف القواعـد القـانونيـة الواجبـة التطبيق على النزاع احملكم فيـه فـأنـه جيـب على احملكم  

ــلة بني القانون املختار أن يطبق   القواعد املختارة دون أن يصــــــــحح أختيار األطراف حبجة أنه ال يوجد صــــــ
شـــأنه أن خيل ابالســـتقرار القانوين ويتناىف مع املبدأ القاضـــي ابحرتام وموضـــوع النزاع، والقول بغري ذلك من  

 .(42)توقعات األفراد 
ـــلة حقيقـية بني الـقانون املخـتار ويف املـقاـبل ذهـب جـاـنب أخر من الفـقه اىل القول بضــــــــــــــرورة ت وفر صــــــــــــ

وره القانون والنزاع، أذا ما انعدمت تلك الصــــــــلة، فأنه حيق للمحكم أن يســــــــتبعد القانون املختار وحيدد بد
 .(43)الواجب التطبيق 

ــلة بني القانون املختار وموضـــــــوع النزاع حبيث ال يكون النزاع  بينما يرى جانب اثلث ضـــــــرورة توفر صـــــ
انون الذي حيكمه لذلك يكفي أن توجد صــــلة فنية بينهما، وهذه الصــــلة الفنية تتحقق مقطوع الصــــلة ابلق

 
انظر: د.مصطفى اجلمال، د.عكاشة عبد العال، التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية والدخلية، منشورات احلليب احلقوقية،   -38

 .255، ص1998نان، لب -، بريوت1ط
ي الدويل(، انظر: د.نور محد احلجااي، القانون الذي حيكم النزاع احملكم فيه، املؤمتر السنوي السادس عشر )التحكيم التجار  -39

 .658، ص2008، 1، جامعة األمارات العربية املتحدة، كلية القانون، ط 2مج
 وما بعدها. 125انظر: د.هشام علي صادق، مصدر سابق، ص -40
( من اتفاقية 7، املادة )1985( من القانون النموذجي للتحكيم لسنة  28، املادة )1981( من اتفاقية روما لسنة  2انظر )م  -41

 .1986جب التطبيق على البيع الدويل للبضائع لسنة القانون الوا 
وما  452، د.هشام علي صادق، مصدر سابق، ص193 -192انظر: د.امحد عبد الكرمي سالمة، مصدر سابق، ص -42

 بعدها.
43-Batiffol et Lagrad, droit international prive, tome II, P. 57 et s.  

 .659ق، صاشار اليه: د.نور محد احلجااي، مصدر ساب
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عقود النموذجية اليت ختضع يف جمال التجارة الدولية كأن يتم اختيار وثيقة أتمني اللويدز مثال بوصفها من ال 
 .(44)للقانون االجنليزي 

ــيهـا أمـا حنن فنرى أن أعطـاء احلريـة لألطراف يف اختيـار القـانون الـ  ذي حيكم نزاعهم ضــــــــــــــرورة تقتضــــــــــــ
بقـيد مفـاده؛ أن يتم اختـيار القـانون  اً متطلـبات التجـارة اـلدولـية، ولكن جيـب أن يكون هـذا االختـيار حمكومـ 

أي أن ال يكون الغرض من وراء هــذا االختيــار هو اهلروب من القواعــد   الــذي حيكم النزاع حبســــــــــــــن نيــة
حلكم النزاع واال فمن حق احملكم او هيئة التحكيم اسـتبعاد هذا مة  ءية اآلمرة يف القانون االكثر مالاملوضـوع

 االختيار.
 اثنيا: فكرة النظام العام.

انون الذي حيكم موضوع النزاع احملكم فيه، احرتام النظام العام يفرض على االطراف عند اختيار الق  نَّ إ
ــا على احملكم عند تطبيقه للقانون املختار   ــافة اىل انه يفرض ايضــ من االطراف، لذلك البد أن حيرتم  ابالضــ

االطراف القواعـد القـانونـية املتعلقـة ابلنظـام العـام يف القـانون املخـتار والقواعـد القـانونـية املتعلقـة ابلنظـام العـام 
 الدويل.

 نظام العام الداخلي.ال .1
ره اآلمرة، دمج القانون املختار حلكم النزاع من قبل االطراف يف العقد ال يفقد هذا القانون عناـصــــــــ  نَّ إ

وابلتـايل جيـب على االطراف عنـد اختيـارهم للقـانون الـذي حيكم النزاع احملكم فيـه ضــــــــــــــرورة مراعـاة القواعـد  
 اآلمرة يف القانون املختار.

ونـية اآلمرة واملتعلقـة ابلنظـام العـام يف القـانون املخـتار حلكم النزاع تفرض على االطراف القواعـد القـان نَّ إ
ختالف النظام  -موضوع نزاع التحكيم-ا، ولكن مــا احلل لو أن بعض شروط العقد احرتامها وعدم خمالفته

 العام يف القانون املختار، فماذا يفعل احملكم يف مثل هذه احلالة؟
هذا التسـاؤل البد من التمييز بني أمرين، األول فيما يتعلق ابحلالة اليت حيدد فيه األطراف   نة علألجاب

ــاـئل اليت مل ينظمهـا العـقد فقط. ويف أن النزاع احملكم فـيه حيك حوال االمـه ـقانون دوـلة )أ( فيمـا يتعلق ابملســــــــــــ
ابلنظام العام يف القانون املختار.   ال جيوز لالطراف االتفاق على اســـــــتبعاد القواعد القانونية املتعلقة هامجيع

يف القانون املختار فأن احملكم  ومن املعلوم انه اذا اتفق االطراف على اسـتبعاد القواعد املتعلقة ابلنظام العام 
يســــــــتبعد ذلك االتفاق، لكن يســــــــتطيع احملكم او هيئة التحكيم اســــــــتبعاد القواعد املتعلقة ابلنظام العام يف 

 خالفت قواعد النظام العام الدويل. القانون املختار اذا
ــمن تنفيذ حكم التحكيم ان يراعى النظام العام يف قانون  الدولة املراد كما جيب على احملكم لكي يضـــــ

تنفـيذ احلكم فيهـا، وـيذهـب البعض اىل ان مراعـاة احملكم للنظـام العـام يف اـلدوـلة املراد تنفـيذ حكم التحكيم 
ا جيـب عليـه ان يراعي النظـام العـام يف كـل الـدول األجنبيـة حبجـة أن هـذا فيهـا ال يعـد احلـالـة الوحيـدة، وامنـ 

 كم جتاه اجملتمع الدويل.األمر يعد من الواجبات اليت تلقى على عاتق احمل
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واحلقيقة ان هذا الرأي مل جيد صدى يف اواسط الفقه آلنه تكليف للمحكم مبا ال يستطيع، لذلك نرى 
ري هذا ملتعلقة ابلنظام العام يف الدولة املراد تنفيذ احلكم فيها، واال فان مصــ ضــرورة أن حيرتم احملكم القواعد ا

رتام القواعد ذات التطبيق الضــــــــروري يف قانون الدولة األجنبية اذا ضــــــــافة اىل اح احلكم هو عدم التنفيذ ابال
 .(45)كان هناك رابط يربطها ابلنزاع احملكم فيه 

 النظام العام الدويل. .2
ــها التعايش املشـــــــرتك بني اجملتمعات  يعرب النظام العام الدويل عن األصـــــــول واملبادىء العامة اليت يفرضـــــ

ــريعـة املتعـاقـدين، ومبـد أ حســــــــــــــن النيـة يف ابرام العقود وتنفيـذهـا، ومبـدأ توازن االداءات كمبـدأ العقـد شــــــــــــ
 التعاقدية، ومبدأ عدم جواز االثراء بال سبب، ومبدأ عدم التعسف يف استعمال احلق... اخل.

د يعرب النظام العام الدويل عن اخالقيات العقد الذي تفرض على احملكم ضــرورة االمتناع عن تطبيق وق
ملكافحة الفســـاد املتمثل يف الرشـــوة والعموالت غري املشـــروعة ومكافحة األرهاب قانون داخلي ال يتصـــدى  

 .(46)وغسيل األموال وهتريب األعمال الفنية 
ــو  ــافة اىل أن هناك مبادىء واصــ ل تفرض وجودها على املعامالت التجارية نتيجة تزايد االهتمام ابألضــ

ــابقة االشـــارة  نَّ إعمار هذا الكون. ابلوجود االنســـاين واحملافظة عليه أبعتباره اخلليفة يف ا مجيع املبادىء السـ
 اليها تشــــــكل نظاما عامليا دوليا للمحكم، مبوجبها يســــــتبعد أي قانون خيالفها حبجة أن تلك املبادىء تعرب

ــانية، وال شــــــك أن هذه املبادىء واألصــــــول تعلو على املصــــــاحل  عن املصــــــاحل العليا للمجتمع والقيم االنســــ
 هذه االخرية على خمالفتها.الفردية وال تقوى 

 القواعد القانونية املختارة : املطلب الثاني
احلرية يف اختيار القانون او القواعد القانونية اليت حتكم نزاعهم، فما هي القواعد اليت   اذا كان لالطراف
القوانني هذا التسـاؤل سـوف نقسـم هذا املطلب على فرعني، نتناول يف الفرع األول  نخيتاروهنا؟ لألجابة ع

 او القواعد الوطنية، ونعاجل يف الفرع الثاين القواعد الدولية.
 قواعد الوطنية )تطبيق قانون وطين معني(ال: الفرع األول

املقصــــــــــــــود ابلقواعـد القـانونـية الوطنـية او اـلداخلـية اليت يتم اختـيارهـا من قـبل االطراف لتحكم النزاع  نَّ إ
يف القانون املختار دون تلك املتعلقة ابلقانون الدويل اخلاص، وهذا احملكم فيه هي تلك القواعد املوضــوعية  

مال األحالة يف احلالة اليت خيتار فيها املتعاقدان قانون معينا ليحكم نزاعهم احملكم فيه، يعين انه ال جمال ألع
ختـاروه على ذلـك الن األطراف عنـدمـا خيتـارون قـانون ليحكم خالفـاهتم، فمن املفرتض اهنم يعرفونـه واهنم ا

ختيار القانون الذي اسـاس انه االقدر على حسـم نزاعهم، فهو حيقق مصـاحلهم ولو كان االطراف يريدون ا
ــتنادا اىل قانون  ــرة اســــ ــناد يف القانون املختار من قبلهم الختاروا ذلك القانون مباشــــ تشــــــري اليه قاعدة االســــ

 
 .1017 -1016انظر: د.هشام علي صادق، مصدر سابق، ص -45
 .1985انون النموذجي للتحكيم لسنة ( من الق1/ 28انظر املادة ) -46
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 25:  العدد

ن املختار قد يؤدي اىل اختصـاص قانون اخر االرادة، اضـف اىل ذلك أن اسـتشـارة قواعد االسـناد يف القانو  
 .(47)رض مع طبيعة ضابط االرادة حيكم النزاع وهو ما خيالف توقعات االطراف ويتعا

واذا ما مت اختيار قانون دولة معينة ليفصل يف موضوع النزاع فتعد احلالة الغالبة هي األخذ بقانون املقر 
 الوطين ألطراف العقد، أو بقانون مكان تنفيذه.

ــادية ي عمل على اال ان املالحظ أن الطرف اخلاص يف العقد والذي ميتلك غالبا قدرا من القوة االقتصـــــــ
ترجيح قانونه الوطين، مســتبعدا بذلك قانون مكان التنفيذ ألنه ما يتم على اقليم الدولة املتعاقدة، مما يهدد 

ــتها احملكمة الدائ ــة مع وجود القاعدة اليت أرســــــ ــية القروض بتطبيق قانوهنا، خاصــــــ مة للعدل الدويل يف قضــــــ
ــربية ــه   عدِّ الربازيلية واليت ذهبت اىل  -الصــــــ ــاســــــ كل عقد ال يكون بني الدول على اعتبارها كذلك جيد اســــــ

 ابلضرورة يف قانون وطين لدولة ما.
ــه مع قـيام  وبصــــــــــــــرف النظر عن هـذه الـقاعـدة يتمكن الـقانون الوطين لـلدوـلة املتـعاـقدة من فرض نفســــــــــــ

 من عدة قرائن تشري اليه ويعد أمهها:واحدة أو اكثر 
نص خاص يف القانون الوطين يوجب تطبيق هذا القانون على موضوع النزاع احملكم فيه؛ ومثاله وجود   .1

 القواعد املنظمة لنقل التكنولوجيا يف اهلند، وحتديدا القاعدة اليت نصها:
"The Transfer of Technology agreement must be Subject to the law of 

India" 
 .(48)تطبيق نظرية الرتكيز: اي ابعتباره يـمثل مركز الثقل ابلنسبة للعقد، او القانون األوثق صـلة به  .2
واليت   1965من معاهدة واشــــــنطن لعام  42األخذ بنصــــــوص بعض املعاهدات الدولية: كنص املادة   .3

من قبــل  انون املختــارةتفصـــــــــــــــل حمكمــة التحكيم يف النزاع وفقــا لقواعــد القــ  -1ذهبــت اىل مــا اييت )
االطراف، ويف حـــال عـــدم وجود اتفـــاق، فـــان للمحكمـــة تطبيق قـــانون الـــدولـــة املتعـــاقـــدة الطرف يف 

واليت دخلت طور   1980/ يونيه / 19النزاع...(، وكذلك معاهدة روما بشــــــأن االلتزامات التعاقدية  
دة يف حالة لدولة املتعاق، حيث يسـتنتج من نصـوصـها امكانية تطبيق قانون ا1991/ 4/ 1النفاذ يف 

اختياره الصــريح أو ابعتباره القانون األوثق صــلة ابلعقد، او قانون مكان الطرف اخلاص الذي يكلف 
 ابألداء املميز وذلك عند غياب االختيار.

 تطبيقات سابقة من احكام القضاء التحكيمي الدويل. .4
وجود الدولة يف العقد  ضـــــة مفادها أن الســـــعودية الذي اســـــتند على قرينة مفرت  -ومثاهلا حتكيم أرامكو 

 .(49)يفرتض تطبيق قانوهنا حىت يثبت العكس  مقابل شخص خاص

 
 .941د.هشام علي صادق، مصدر سابق، ص -47
 .569 -568نقال عن: د.وفاء مزيد فلحوط، مصدر سابق، ص -48
رغم أن حمكمة التحكيم امتنعت فيما بعد عن تطبيق القانون السعودي لكونه ال يتضمن قواعد خاصة ابالمتيازات، ث  -49

 انتهت اىل تطبيق املبادْى العامة للقانون. 
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 Sirحيث قرر فيه احملكم   International Marine oilمع شـــــــــركة   1953كذلك حتكيم قطر لعام  
Alfred Bucknill دة يف القانون القطري قانون واجب التطبيق اســـــــتنادا على قرينة وجود دولة ذات ســـــــيا

 .(50)لذي حرر ابللغة العربية واالنكليزية معا العقد ا
 أعمال قواعد االسناد. .5

 -اسـوة حبقهم يف اختيار قانون موضـوعي معني- كما لو أشـارت قواعد االسـناد اليت اختارها االطراف
 اىل تطبيق قانون الدولة املتعاقدة.

دأ بتفضيل قاعدة اسناد دولة م من حيث املباال انه جتب االشارة يف هذا السياق اىل ان احملكم غري ملز 
معينة على قواعد دولة اخرى، كقواعد االسـناد يف دولة مقر التحكيم، أو يف دولة تنفيذ القرار التحكيمي،  
وهذا ما يفســـــر بدوره اســـــتبعاد املادة اخلامســـــة من اتفاقية نيويورك مراجعة احلكم للتأكد من انســـــجامه مع 

ــناد يف دولة ال ــات التحكيمية قاضــــي، كما يفســــ قواعد االســ ــســ ر نصــــوص االتفاقيات الدولية، ونظام املؤســ
من الئحــة اجراءات مركز التحكيم التجــاري لــدول جملس التعــاون اخلليجي عنــدمــا   29على غرار املــادة 

القانون األكثر ارتباطا مبوضـــوع النزاع وفق قواعد  -3نصـــت على انه )تفصـــل اهليئة يف النزاع طبقا ملا أييت 
 ليت تراها اهليئة مناسبة(.زع القوانني اتنا

 ( Regles Transtionalesالقواعد الدولية ) الثاين: فرع ال
تضــــاءلت يف الوقت احلاضــــر امهية املبدأ الذي يقضــــي خبضــــوع كل عقد دويل لقانون دولة معينة، فقد 

خدام لفظ الــــــــــــى است 1985ذهــــــــــــبت اغلب التشريعات وعــــــــــــلى رأسها القانون النموذجي للتحكيم لعام  
"القواعد القانونية"، ومبوجب هذا اللفظ العام يســــــتطيع األطراف اختيار القواعد الدولية لتحكيم موضــــــوع 

 النزاع احملكم فيه.
أمـا عن موقف الفقـه من مســـــــــــــــألـة تطبيق القواعـد الـدوليـة، فقـد ذهـب جـانـب منـه اىل القول أن جمرد 

د حبد ذاته داللة على اخضــــــــاع هذا النزاع  بينهما يعاختيار األطراف للتحكيم كوســــــــيلة لفض النزاع القائم 
للقواعــد الــدوليــة، بينمــا ذهــب جــانــب أخر اىل التــأكيــد على ان القواعــد الــدوليــة ال ميكن تطبيقهــا اال اذا 
اختارها االطراف صــــراحة او ارادهتم انصــــرفت بشــــكل اكيد لتطبيقها، وقد انقســــم هذا الراي على نفســــه،  

القول ان القواعد الدولية ال تطبق اال بصـــــــــــفة احتياطية فهي لرأي اىل فذهب جانب من اصـــــــــــحاب هذا ا
ــريعـة  -حبق-عـبارة عن قواعـد مكملـة للقواعـد الوطنـية، بينمـا ذهـب اجلـاـنب االخر  اىل ان مـبدأ العقـد شــــــــــــ

املتعاقدين يســـــمح لالطراف ابختيار القواعد اليت حتكم نزاعهم ولو كانت هذه القواعد ال تنتمي اىل قانون 
 .(51)معينة  دولة

ــتنادا ملبدأ العقد شـــــريعة املتعاقدين اختيار القواعد الدولية اليت حتكم  واذا كان االطراف يســـــتطيعون اســـ
 النزاع احملكم فيه، فأن السؤال الذي يثور هبذا الصدد هو: ما هي تلك القواعد الدولية؟

 
وحسن   صافوقد استبعد القانون القطري الحقا ابعتباره ال يتضمن مبادْى كافية حلكم النزاع، ومت اعمال قواعد العدالة واالن  -50

 (.42هامش ) 569النية. اشارت اىل ذلك: د.وفاء مزيد فلحوط، مصدر سابق، ص
 .253انظر: د.هشام علي صادق، مصدر سابق، ص -51
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 25:  العدد

ة والشــــروط العامة، النموذجي يقصــــد ابلقواعد الدولية تلك اليت تتجســــد يف االتفاقيات الدولية والعقود 
( ابالضـافة اىل  Lex Mercatoriaواملبادىء العامة للقانون واالعراف املعمول هبا يف جمال التجارة الدولية )

 املبادىء العامة يف قانون التحكيم والقانون الدويل العام وقواعد العدالة واالنصاف.
 ع خاص.وسنحاول االطالع على كل قاعدة من هذه القواعد يف فر 

 (Lex Mercatoriaفرع األول: القانون التجاري الدويل )ال
ميكن تعريف القانون التجاري الدويل أبنه جمموعة من املبادىء والنظم والقواعد املســــــتقاة من املصــــــادر 

اليت تغذي ابطراد وتســــــــــتمر يف تغذية البنيان والســــــــــري القانوين اخلاص مبنتهى التجارة الدولية، او هو كافة  
 .(52)عة القواعد اليت حتكم العالقات ذات الصلة ابلقانون اخلاص واليت ترتبط أبكثر من دولة واحدة جممو 

قوانني الداخلية بشـــــــــــأن لقد نشـــــــــــأ القانون التجاري الدويل نتيجة الختالف احللول اليت تضـــــــــــمنتها ال
واقع العالقات التجارية العالقات التجارية الدولية االمر الذي ادى اىل تطبيق نظام قانوين ال يتماشــــــى مع 

الدولية، ومن هنا ظهر القانون التجاري الدويل لعرب تعبريا صـــــــــــادقا عن واقع التجارة الدولية، وقد اســـــــــــتند 
التجاري الدويل اىل مربرات عملية واخرى قانوينة، كأشـــــــــــارة القضـــــــــــاء التحكيمي يف تطبيق قواعد القانون 

لدولية اىل قواعده، أو على األقل على ضـــــــــــــرورة مراعاة احملكم ، وا(53)العديد من األنظمة القانونية الوطنية 
ــر، نظـام حتكيم غرفـة التجـارة اـلدوليـة لعـام  ــبيـل املثـال ال احلصــــــــــــ لعـادات واعراف التجـار، ونـذكر على ســــــــــــ

 7)م  1961(، االتفـــاقيـــة االوربيـــة لعـــام 28(، والقـــانون النموذجي للتحكيم )م 2ف/ 17)م  1998
ة اخرى اىل ابعد من ذلك عندما طرحت تلك العادات كخيار رئيســـــــي اثناء (، كما ذهبت انظمة دولي1/

ــل النزاع على غرار ـما ذهـبت الـيه )م  ( من الئحـة اجراءات التحكيم ـلدول التـعاون اخلليجي اليت  29فصــــــــــــ
القانون الذي  -2العقد املربم بني الطرفني...  -1على انه )تفصــــــــــل اهليئة يف النزاع طبقا ملا أييت نصــــــــــت  

 .االعراف التجارية احمللية والدولية...( -4القانون االكثر ارتباطا مبوضوع النزاع...  -3ه الطرفان. خيتار 
ت يف الطابع القانوين لقواعده وقد تعرض القانون التجاري الدويل اىل مجلة من االنتقادات اليت شــــكك

ا ذات طابع اتفاقي، حيث  حبجة أن اغلب قواعده ذات طابع مكمل او مفســـــر ألرادة املتعاقدين، عدا اهن
تفتقر للعمومية والتجريد وااللزام وغري مقرتنة ابجلزاء، اضـــــــف اىل ذلك عدم كفاية قواعده للنظر يف خمتلف 

لق أبهلية املتعاقدين أو ســـــــالمة الرضـــــــا، او كما يقول البعض عنها جوانب النزاع احملكم فيه، كاجلانب املتع
قنني الكثري منها يف نصــوص معلومة للكافة، او لعدم تســبيب أبهنا قواعد ضــبابية وغامضــة، بســبب عدم ت

 .(54)ونشر احكام التحكيم الصادرة على اساسها مما يصعب من مهمة الكشف عنها 
ابلطـــابع القـــانوين لقواعــد القـــانون التجـــاري الــدويل، حبجـــة ان اجملتمع بينمـــا ندى تيـــار اخر يف الفقـــه 

له مؤســـســـاته اليت تعمل على خلق قواعده اليت تتمتع خبصـــائص   اً مضـــ من  اً التجاري الدويل قد اصـــبح جمتمع

 
 .572، د.وفاء مزيد فلحوط، مصدر سابق، ص666انظر: د.نور محد احلجااي، مصدر سابق، ص -52
 1986، ويف القانون املدين االيرلندي لعام  1496ديد م  اجل" يف القانون الفرنسي  Regles de droitكاستخدام مصطلح "  -53

 .187م  1987، والقانون الدويل اخلاص السويسري لعام 1054م 
، د.مصطفى اجلمال، د.عكاشة عبد 224 -221و ص 218 -217قارن: د.هشام علي صادق، مصدر سابق، ص -54

 وما بعدها. 257العال، مصدر سابق، ص
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القــاعــدة القــانونيــة، فهو ينظم العالقــات التجــاريــة بني طوائف التجــار ممتهين التجــارة الــدوليــة ويرتتــب على 
 .(55)لفتها جزاء تفرضه املؤسسات املنتمني اليها خما

اري الدويل، فان اســــــــــــتخدامه مل يتوقف لكن ااي كانت االنتقادات اليت وجهت اىل قواعد القانون التج
 عن التعاظم ابلرغم من انه يشكل نظاما قانونيا مازال يف طور التكوين.

ادر متعـددة، فمن مصـــــــــــــــادره العـادات  ذي مـصــــــــــــــ  ويف احلقيقـة ان القـانون التجـاري الـدويل يعـد قـانون
ع التجار والبعض يضــيف قضــاء واألعراف التجارية، واالتفاقيات الدولية واملبادىء العامة الســائدة يف جمتم

التحكيم. أن الســــؤال الذي يطرح يف هذا الصــــدد يتمثل يف ما اذا اختار االطراف القانون التجاري الدويل 
هــل يطبق االتفــاقيــات الــدوليــة ام االعراف والعــادات   ؟ذا يطبق احملكمليحكم النزاع احملكم فيــه، عنــدئــذ مــا

 جمتمع التجار؟التجارية ام املبادىء العامة السائدة يف 
ــاؤل ابلقول ان من واجـب احملكم البحـث عن مضــــــــــــــمون (56)جيـيب جـاـنب من الفـقه  على هـذا التســــــــــــ

جيـب التفرقـة بني أمرين: أالمر األول يتعلق  القواعـد القـانونيـة واجبـة التطبيق على النزاع احملكم فيـه، اال انـه
لوا مثال ان نزاعهم يســــــــــــــري علـيه العـادات  ابحلـاـلة اليت حيـدد فيهـا االطراف القواعـد واجبـة التطبيق كـأن يقو 

ــتقر التعــامــل هبــا، فمــا على احملكم هنــا اال ان يطبق مــا اتفق االطراف على   واالعراف التجــاريــة اليت اســــــــــــ
 فيخص احلـاـلة اليت يعني فيهـا االطراف الـقانون التجـاري اـلدويل بشــــــــــــــكـل عـام، يف اختـياره، أـما االمر الـثاين

م واجب البحث عن القواعد القانونية واجبة التطبيق من مصــــادره املتعددة هذه احلالة يقع على عاتق احملك
 سواء أكانت هذه املصادر دولية أم قضائية أم من القانون املقارن.

 القانون الدويل العامالفرع الثاين: 
يعرف القـانون اـلدويل العـام أبـنه جمموعـة القواعـد اليت حتكم اـلدول وغريهـا من االشــــــــــــــخـاص اـلدولـية يف 

ــلم واحلرب وحيكم (57)القاهتا الدولية  ع . او هو جمموعة القواعد اليت تنظم الروابط بني الدول يف حاليت الســ
 .(58)نشوء املنظمات الدولية واألقليمية وعالقاهتا 

يتضــــــــــــــح لـنا من تعريف القـانون اـلدويل العـام أن قواعـده تنظم العالقـات بني اـلدول، مع ذـلك كثريا مـا 
تطبيقه مبناســـــــبة نظر منازعات تنتمي اىل القانون الدويل اخلاص على اعتبار أن  حاول القضـــــــاء التحكيمي

لقـة ابلعقود واليت مـازاـلت يف طور  مـا يطبقـه ليس تلـك القواعـد املتعلقـة ابملعـاهـدات اـلدوليـة امنـا قواعـده املتع
 التكوين.

ــيـاء اخرىمن مجلـة ا-ممـا يعين يف النهـايـة خلق املســـــــــــــــاواة مـا بني طريف العقـد واليت هتـدد  اباثرة  -شــــــــــــ
 مسؤولية الدولة الدولية من قبل الطرف اخلاص املتعاقد معها.

ربم بني دوـلة مـا واشــــــــــــــخـاص وال يوجـد مـا مينع من تطبيق قواعـد القـانون اـلدويل العـام على التحكيم امل
ون القــانون اخلــاص التــابعــة لغريهــا من الــدول، ويكون ذلــك عنــدمــا خيتــار االطراف املبــادىء العــامــة للقــان
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الدويل العام حلكم النزاع احملكم فيه على وجه التخصـــيص، وهلم ايضـــا اضـــافتها اىل قانون دولة ما من اجل  
اجــل تفســــــــــــــريه، اال ان مثــل هــذا االمر االخري قــد   تكملــة مــا يعرتي قــانون هــذه الــدولــة من نقص او من

ــتبعاد القانون الوطين الواجب التطبيق م ــتخدم كأداة من قبل احملكمني الســـ  Texacoثال ذلك: حتكيم يســـ
ضـد ليبيا والذي اسـتند فيه احملكم ديبوي على فكرة تركيز العقد يف هذا القانون تبعا خلصـائصـه الذاتية، اىل  

مع حكومة الكونغو حيث كان  Agipبل حبثه يف وســــــائل هذا التدويل، وحتكيم ان وصــــــل لتدويل العقد ق
نون الدويل العام عند الضرورة اال ان احملكم قد منحه دورا من املتفق عليه تكملة قانون الكونغو بقواعد القا

راء تصـــحيحا الحكام ذلك القانون عندما اقر صـــحة شـــرط الثبات املدرج عقداي والزم الدولة ابلتعويض ج 
 التأميم.

ــتبـعاده، بينمـا يف   Sapphireأـما يف حتكيم  ــريح على اســــــــــــ اكتفى احملكم العمـاـله بـعدم وجود نص صــــــــــــ
ــاء التحكيمي اىل اعتباره جزءا من القانون الداخلي  Aminoilحتكيم شـــركة   مع دولة الكويت ذهب القضـ

 ليتحاشى تكييف العقد الصريح على انه تصرف قانوين دويل.
ــااي التحكيم، وـيذهـب جـاـنب من ال فـقه اىل عـدم امكـانـية تطبيق قواعـد الـقانون اـلدويل الـعام على قضــــــــــــ

ــتها ــية القروض  ألن تطبيقها يتناقض مع القاعدة اليت ارســـــــــــ احملكمة الدائمة للعدل الدويل يف معرض قضـــــــــــ
 الربازيلية اليت ذهبت اىل اعتبار كل عقد ال يكون بني الدول على اعتبارها كذلك جيد اســــــاســــــه -الصــــــربية

ــكلة املتعلقة بطبيعة قواعد  ــأهنا نقل املشـــــــ ــرورة يف قانون وطين ما، كما ان فكرة تدويل العقد من شـــــــ ابلضـــــــ
لكي تظهر يف جمال  -حيث مرونتها وعدم الزاميتها وميلها حنو االعتبارات الســــياســــية من-القانون الدويل 

قبل العالقات الدولية بشـكل حيوي جديد، اي يف اطار العقود الدولية اخلاصـة مما ينعكس سـلبا على مسـت
 .(59)او أبخر 

الـذي يـذهـب اىل ان  ونرى ان هـذا الراي يعـدم كـل قيمـة لقواعـد القـانون الـدويل العـام وخري منـه الراي 
القـانون الـدويل العـام ال يتصــــــــــــــور تطبيقـه اال ابالشــــــــــــــرتاك مع القوانني الوطنيـة ويف هـذه احلـالـة جيـب على 

وطنية اال يف حال خمالفتها للنظام العام الدويل، وحجة هذا الفريق فيما احملكمني عدم اســــــــــــتبعاد القوانني ال
ن من قواعـد جمردة او من اتفـاقـيات ثـنائـية ال تطبق على  ذهـب الـيه تكمن يف أن القـانون اـلدويل العـام يتكو 

كثري من احلاالت فهو ال يتضــــــمن بشــــــكل كايف ابســــــتثناء بعض االحكام اخلاصــــــة ابلعقود الدولية كعقود 
 .(60)ستثمار، قواعد تفصيلية وحمددة حىت يطبق لوحده على النظام احملكم فيه اال

 عد العدالة واال نصاف الفرع الثالث: املبادىء العامة للقانون وقوا
يقصـــــــــــد ابملبادْى العامة للقانون تلك الركائز اليت تؤســـــــــــس اي نظام قانوين وتلقى قبوال من الكثري من 

املبـــادىء العـــامــة يف القـــانون الــداخلي واليت ميكن تطبيقهـــا على النطـــاق  النظم القـــانونيـــة، او هي جمموعــة
 الدويل.

ــائدة يف جمتمع التجار اال وال يطبق احملكم املبادىء العامة يف القا نون او املبادىء العامة املشـــــــرتكة الســـــ
ك املبادىء، وقد اذا اثبت ان االطراف قد قاموا برتكيز عالقاهتم يف النظام القانوين الذي نشـأت يف ظله تل
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ــائــدة يف جمتمع التجــار كمكمــل  يقوم احملكم بتطبيق املبــادىء العــامــة يف القــانون او املبــادىء العــامــة الســـــــــــــ
ــتحـال علـيه تطبيق لل قواعـد الوطنـية او االعراف او العـادات التجـارـية، وقـد يقوم بتطبيقهـا ايضـــــــــــــــا اذا اســــــــــــ

 القانون املعني على النزاع.
ــادر عن معهـد الـقانون اـلدويل يف دورة انعـقاده يف اثيـنا عـام  وـقد نصــــــــــــــت امـلادة الـثانـية من القرار الصــــــــــــ

ــرتكة بني هذه  على ان )لالطراف اختيار... واحد او اكثر من 1979 القوانني الداخلية، او املبادىء املشــــ
 .(61)القوانني، او املبادىء العامة للقانون، او املبادىء املطبقة يف العالقات االقتصادية الدولية( 

ــني،  ــاء التحكيمي من هذه املبادىء فيمكن تقييمه يف معرض التمييز ما بني فرضـ أما عن موقف القضـ
ــريح  يقضــــــــــــــي ابعمــال املبــادىء العــامــة للقــانون، ونــذكر اهم امثلتــه حتيكم األول؛ حــالــة وجود نص صــــــــــــ

Aminoil اـنه ترك فســــــــــــــحـة  حـيث اظهر احملكم قبوـله لتطبيق القـانون الكوييت ابعتـباره القـانون املالئم، اال
تلــك  عــدَّ رض تــدويــل العقــد، وذلــك عنــدمــا معينــة مسح من خالهلــا بتــدخــل املبــادىء العــامــة للقــانون بغ

 را احتياطيا للقانون الوطين الكوييت، وأبن القانون الدويل ميثل جزءا مكمال هلذا القانون.املبادىء مصد
بادىء العامة للقانون، وميكن ان منيز أما الفرض الثاين؛ حالة غياب االشـــــــارة الصـــــــرحية حول تطبيق امل

 احتماالت متباينة: ةمع غياب تلك األشارة بني ثالث
حرجـا   طراف على حتـدـيد الـقانون املختص، وهـنا ال جتـد هيـئة التحكيماالحتمـال األول: عـدم اتـفاق اال

 عند تطبيق تلك املبادىء.
 ن النية يف التعامل، وقد وجد هذااالحتمال الثاين: اتفاق االطراف على مبادىء اخرى من قبيل حســــ 

ى عالقتها حيث طبق احملكم املبادىء العامة للقانون دون ان يبني مد  Sapphireالفرض صــداه يف حتكيم 
 ابلنظام القانون الدويل او ابلنظم الوطنية لدرجة ااثرت معها الشك حول تبنيها كنظام قانوين مستقل.

 صــــــــريح يشــــــــري اىل تطبيق قانون وطين معني، وهنا يذهبأما االحتمال الثالث: فهو حالة وجود نص  
عد ذلك القانون لصــــــــــاحل هذه جانب من الفقه اىل القول ان هيئة التحكيم تبلغ ذروة جرأهتا عندما تســــــــــتب

 .(62) 1958عام  Aramcoاملبادىء، كما فعلت يف حتكيم 
م احملكم على تدليل انه ال مانع مينع من تســــــــــــبيب حك -مع جانب من الفقه-وابلنتيجة ميكن القول 

قــانوين جمرد وذلــك مبنحــه طــابعــا عــامليــا من جهــة، واببعــاده عن مظنــة التحيز لقــانون وطين معني من جهــة 
ى، اال ان املشــكلة تكمن يف أن املبادىء العامة للقانون واليت اطلق عليها جانب من الفقه لفظ عالية اخر 

القانوين، اكثر منها قواعد قانونية مادية قابلة للتطبيق   التجريد تعرب عن اصــــــــــــول ادبية فوقية يلتزمها التنظيم
، من هنا (63)اع كمبدأ مراعاة حســـــن النية املباشـــــر يف جمال املعامالت االنســـــانية ال تقدم حال مباشـــــرا للنز 

فأن عدم حتديد فكرة املبادىء العامة يؤدي احيان اىل اســـتخدام املبدأ ذاته خلدمة مواقف متعارضـــة يف آن 
ــعوبة الكشــــــــف عنها، اذ حيتاج اظهارها اىل حتليل مقارن لعدة قوانني، مما قد واحد، ا ضــــــــف اىل ذلك صــــــ

 اىل آخر.يؤدي اىل اختالف مفهومها من حمكم 
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 25:  العدد

أما فيما يتعلق بتطبيق قواعد العدالة واالنصاف فيبدو انه ال ميكن جتاهل ما تنطوي عليه تلك القواعد  
ن يف خطر االبتعاد عن توقعاهتم، وحيرماهنم من االمان القانوين، من عمومية وعدم حتديد قد يضعا املتعاقدي

حكيم تعديل اثر القوة القاهرة على املســـــؤولية او  ومن تطبيقات قواعد العدالة واالنصـــــاف انه جيوز هليئة الت
توزيع خمــاطرهــا على الطرفني اذا مــا رأت أن يف ذلــك حتقيقــا للعــدالــة، كمــا جيوز اذا اقتضـــــــــــــــت العــدالــة أن 

 .(64)ي ابلتعويض عن عدم التنفيذ او التأخري فيه رغم عدم توفر األعذار الذي يتطلبه القانون تقض
م احلرـية يف اختـيار القواعـد القـانونـية املالئمـة اليت حتكم النزاع احملكم  خالصــــــــــــــة مـا تقـدم أن االطراف هل

واعد املختارة قواعد النظام فيه، اال ان هذه احلرية مقيدة أبن يكون االختيار حبســـــــــــن نية وأن ال ختالف الق
العـام يف اـلدوـلة العـام اـلدويل أو القواعـد ذات التطبيق الضــــــــــــــروري اليت ترتبط ارتـباطـا وثيقـا ابلنزاع أو النظـام 

 االجنبية املراد تنفيذ حكم التحكيم فيها.
 :خالصة القول

تبني لنا مما تقدم أن التحكيم الذي أشــار املشــرع العراقي اىل جواز اللجوء اليه يف قانون االســتثمار رقم 
ــنـــة  30 من قـــانون  276 -251أمنـــا هو التحكيم الـــداخلي والـــذي رمســـت اجراءاتـــه املواد  2006لســــــــــــ

ــنـة  83ت املـدنيـة رقم املرفعـا مت حتـدـيده يف هـذا ، أمـا التحكيم التجـاري اـلدويل ابملفهوم اـلذي 1969لســــــــــــ
ــيق يتمثل يف اجرائه مع الدول  البحث فهو غريب عن النظام القانوين العراقي الذي ال جييزه اال يف أطار ضـ

ــنة  ــائي لســــــــــــ ليت عاجلت كيفية ا 1983العربية اليت صــــــــــــــادقت على اتفاقية الرايض العربية للتعاون القضــــــــــــ
تتضــــمن اية نصــــوص تتعلق ابتفاق التحكيم او    من االتفاقية( ومل 37االعرتاف حبكم التحكيم وتنفيذه )م 

 اجراءاته او القانون الواجب التطبيق... اخل.
ــتقلة او مندجمة مع قانون  نَّ إ ــورة مســـــــــ عدم أمتالك العراق لقانون ينظم أحكام التحكيم التجاري بصـــــــــ

ها اتفاقية ه على االتفاقيات الدولية اليت عاجلت موضــــــــــــــوع التحكيم التجاري الدويل وامهاخر، وعدم توقيعـ 
ــتـناد لقـانون تنفـيذ االحكـام 1958نيويورك لعـام  ــمـاح بتنفـيذ احكـام التحكيم االجنبـية اســــــــــــ ، وعـدم الســــــــــــ
ــنة   30االجنبية رقم  ــح على عدم اعرتاف العراق ابلتحكيم التجاري الدويل 1928لســـــــــــ ، هو دليل واضـــــــــــ

 طريقة لفض املنازعات التجارية الدولية.ك
ــريعة اليت شــــــ  ــة التشــــ ــادي بعد ريهدها العراق وتغيولكن بعد النهضــــ ــياســــــي واالقتصــــ / 9/4 نظامه الســــ

ــية التحكيم 2003 ــتثمار يف العراق، ابتت قضـــــــ ، وانفتاحه على العامل ومساحه للشـــــــــركات االجنبية ابالســـــــ
ــااي اليت جيب االهت ــتثمارات االجنبية فال التجاري الدويل من أهم القضـــ مام هبا كعنصـــــر متميز جلذب االســـ

كيم، لذلك ندعو املشـــــــــــرع العراقي أذا اراد االنفتاح على موضـــــــــــوع التحكيم التجاري جتارة دولية بدون حت
 الدويل أن أيخذ ابخلطوات االتية:

ــائية يف جم .1 ــريع قانون خاص ابلتحكيم التجاري الدويل، أيخذ ابحدث االراء الفقهية والقضـــــــــــ ال تشـــــــــــ
ــعتــه جل نــة القــانون التجــاري التحكيم التجــاري الــدويل، وأن جيعــل من القــانون النموذجي الــذي وضــــــــــــ

 
-759، د. مصطفى اجلمال، د. عكاشة عبد العال، مصدر سابق، ص576مزيد فلحوط، مصدر سابق، ص  انظر: د.وفاء  -64

760. 
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منوذجا حيتذي به، بعد أن خيلصـه من االنتقادات اليت وجهت اىل بعض نصـوصـه  1985الدويل عام 
 حتقيقا للمصاحل الوطنية للبالد. -واليت اوردن بعضها يف حبثنا هذا-

يق نوين يف تنفيذ احكام التحكيم االجنبية والصـــــــــــادرة خارج العراق، وذلك عن طر مراعاة اجلانب القا .2
ليشـــــــــــــمل تنفيذ احكام التحكيم وفقا  1928لســـــــــــــنة   30تعديل قانون تنفيذ االحكام االجنبية رقم  

 الليات واضحة وحمددة.
اتفاقية  النضـــــــمام اىل االتفاقيات الدولية اليت عاجلت موضـــــــوع التحكيم التجاري الدويل، وابالخصا .3

 .1958نيويورك لعام 
قره يف بغــداد ويعتمــد يف عملــه على خرباء حتكيم انشــــــــــــــــاء مركز للتحكيم التجــاري الــدويل، يكون م .4

 دوليني من العرب واألجانب، ويرعى عملية اعداد كادر مدرب ومتطور من احملكمني العراقيني.
 :المصادر

 اوأل: املعاجم اللغوية. 
، 1والعلوم، طف جمموعـة من اللغويني، املنظمـة العربيـة للرتبيـة والثقـافـة املعجم العريب األســـــــــــــــاس، أتلي .1

2003. 
الفريوزاابدي )جمــــد الــــدين حممــــد بن يعقوب(، القــــاموس احمليط، اعــــداد وتقــــدمي حممــــد عبــــد الرمحن  .2

 .2003، 2لبنان، ط -املرعشلي، دار احياء الرتاث العريب، بريوت
 ، بال سنة طبع.35ق، بريوت، طلويس معلوف، املنجد يف اللغة، دار املشر  .3

 نية. ثانيا: الكتب والبحوث القانو
 .1997، 1د. ابراهيم امحد ابراهيم، التحكيم الدويل اخلاص، دار النهضة العربية، ط .1
 .1981د. ابو زيد رضوان، األسس العامة يف التحكيم التجاري الدويل، دار الفكر العريب،  .2
 .1998قود الدولية لاْلنشاءات، دار النهضة العربية، د. امحد حسان الغندور، التحكيم يف الع .3
 ، بال سنة طبع.1د ابو الوفا، التحكيم يف القوانني العربية، االسكندرية، طد. امح .4
 .2001 -2000، دار النهضة العربية، 1د. امحد عبد الكرمي سالمة، قانون العقد الدويل، ط .5
 .1977حسني املؤمن، الوجيز يف التحكيم، بريوت،  .6
ـــيد حـداد، العقود املربـمة بني اـلدول  د. .7 واألشــــــــــــــخـاص األجنبـية، حتـدـيد ـماهيتهـا والنظـام حفيظـة الســــــــــــ

 .2001القانوين هلا، دار الفكر اجلامعي، 
د. حفيظة الســـــــــــــيد حداد، املوجز يف النظرية العامة يف التحكيم التجاري الدويل، منشـــــــــــــورات احلليب  .8

 .2007لبنان،  -احلقوقية، بريوت
ــين املصــــــــــــري .9 يت والقانون املقارن، الكويت،  ، التحكيم التجاري الدويل يف ظل القانون الكويد. حســــــــــ

1996. 
 .2005د. طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  .10
 .2009د. طارق كاظم عجيل، شرح قانون االستثمار العراقي، الناشر مكتبة السنهوري، بغداد،  .11
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 .1989غداد، لبكري، زهري البشري، املدخل لدراسة القانون، بعبد الباقي ا .أ 
ــائل التحكيم الدويل يف مواد القانون اخلاص، جملة العدالة،  .12 د. عزالدين عبد هللا، تنازع القوانني يف مسـ

 .1979السنة السادسة، العدد احلادي والعشرون، اكتوبر، 
ــامي، التحكيم التجاري الدويل، دار احلك .13 ــر، بغداد، د. فوزي حممد ســــــــــ ، 1992مة للطباعة والنشــــــــــ

 .1977ؤمن، الوجيز يف التحكيم، بريوت، ، حسني امل17ص
 .1999، 2د. حممود خمتار بربرى، التحكيم التجاري الدويل، دار النهضة العربية، ط .14
د. حمسـن شـفيق، التحكيم التجاري الدويل، دراسـة يف قانون التجارة الدولية، دار النهضـة العربية، بال  .15

 طبع. سنة 
 قواعد املعلومات عرب شــــبكة االنرتنت، دراســــة تطبيقية د. حممد امحد األابصــــريي، عقد االشــــرتاك يف .16

 .2002لعقود التجارة االلكرتونية الدولية، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، 
ــة الدولية والدخلية،  .17 ــة عبد العال، التحكيم يف العالقات اخلاصــــــــــ د. مصــــــــــــطفى اجلمال، د. عكاشــــــــــ

 .1998لبنان،  -، بريوت1ات احلليب احلقوقية، طمنشور 
 .2000د. مصلح الطراونه، مقدمة يف القانون التجاري الدويل، دار رند للنشر والتوزيع،  .18
د. نصـــــــر حممد عثمان، معايري دولية التحكيم، املؤمتر الســـــــنوي الســـــــادس عشـــــــر )التحكيم التجاري  .19

 .2008، 1كلية القانون، ط، جامعة األمارات العربية املتحدة،  1الدويل(، مج 
القانون الذي حيكم النزاع احملكم فيه، املؤمتر الســــنوي الســــادس عشــــر )التحكيم د. نور محد احلجااي،   .20

 .2008، 1، جامعة األمارات العربية املتحدة، كلية القانون، ط2التجاري الدويل(، مج 
لية، دار الفكر اجلامعي،  د. هشـــــــــــام علي صـــــــــــادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدو  .21

2001. 
املؤمتر لحوط، النظــام القــانوين الواجــب التطبيق يف اطــار التحكيم التجــاري الــدويل، د. وفــاء مزيــد ف .22

، جامعة األمارات العربية املتحدة، كلية 2الســـــــنوي الســـــــادس عشـــــــر )التحكيم التجاري الدويل(، مج 
 .2008، 1القانون، ط
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 بولتيكية العولمةوجي

The Geopolitical of Globalization  
 Rushdi          -Assist. Lect. Noor Hasan Al(1) م.م نور حسين الرشدي

 المستخلص

أن ظاهرة العوملة ليســــــــــت حديثة ابلدرجة اليت توحي حبداثة هذا املصــــــــــطلح، فقد ظهرت منذ عصــــــــــر 
ــوفـات اجلغرافيـة، نتيجـة ألزدايد العالقـات املتبـادلـة بني الـد ول وأنتقـال االفكـار واملعلومـات ورؤوس الكشــــــــــــ

ب االرض يف دولة االموال. ويعين املصــــطلح إبنه يف حلظة من حلظات الذروة يف التاريخ جيري جتميع شــــعو 
ــوع   جيبولتيكية اهلدف من ورائها أهناء قدرة الدولة على  اً بعاداواحدة، لكن يف حقيقة األمر أن هلذا املوضــــ

تها اجلغرافية الهنا التسـتطيع مواجهة األخرتاق الثقايف واالقتصـادي. وأن فرض سـيادهتا الكاملة على مسـاح 
ــية، وثقاف ــياســ ــادية، ســ ية تعمل من أجل حتقيق أهدافها يف الســــيطرة على الدول للعوملة أدوات خمتلفة أقتصــ

 ومقدراهتا.
Abstract  
That the phenomenon of globalization is not modern to the extent that 

suggests the novelty of this term, has emerged since the age of geographical 
discoveries, as a result of increased relations between the state and the 
transfer of ideas and information and capital. The term means that at one of 
the peak moments in history, the peoples of the earth are assembled in one 
state, but in fact this subject has geopolitical dimensions. The aim is to end 
the state's ability to impose its full sovereignty over its geographical area 
because it cannot cope with cultural and economic penetration. And that 
globalization has different economic, political and cultural tools that work 

 
 .--تجامعة أهل البي/العلوم اإلسالمية  كلية -1
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 towards achieving its objectives in controlling countries and their 
capabilities . 

 المقدمة

  يف املفهوم مروراً بتحــديــديعــد مفهوم "العوملــة" من اكثر املفــاهيم ااثرة النقــاش واجلــدل، ابتــداء من تعر 
 الدول واجملتمعات. ومظاهرها وطبيعة القوى الفاعلة احملركة هلا، فضاًل عن رصد أتثرياهتا يف هاأبعاد

واصــــبحت العام واحلكومات  وســــائل اإلعالم والرأيكبري من قبل  كما حظي مفهوم "العوملة" ابهتمام  
ا هنإل  االهتمام ابلعوملة كظاهرة  ســــــــــــــبب ويعود  هرة،املؤمترات واملنتدايت تعقد من اجل مناقشــــــــــــــة هذه الظا

ــبحـــت . وقـــد  االجتـــاهـــات كـــل  عنواًن لواقع عـــاملي جـــديـــد حييط ابجملتمع، ويعزز جتليـــاتـــه وأتثرياتـــه يف أصــــــــــــ
حنو جماالت الســـياســـة واألمن وحىت   واجتهتالثقافة،  جماالت اإلعالم واالقتصـــاد و   ظاهرة العوملةاكتســـحت 

واقتصـاداهتا الوطنية، وخصـوصـياهتا الثقافية، مع وجود  سـيادة الدول، علىاثر القضـاء، بكل ما حتمله من آ
 .فارق يف التأثري بني جمتمع وآخر

ــواءاً املختلفـة،  اعومـلة وأبعـادهـ لل اجليبولتيكي فهومامل حنـاول الكشــــــــــــــف عن البحـثويف هـذه   كـاـنت ســــــــــــ
ى دول وشـــــــعوب العامل، وقد اشـــــــتمل دواهتا وأتثرياهتا املختلفة علأقتصـــــــادية أوســـــــياســـــــية أو ثقافية وحتليل  ا

األول: اجلــذور التــارخييــة واملفهوم اجليوبولتيكي لظــاهرة العوملــة أمــا املبحــث الثــاين:  -البحــث على مبحثني:
 فقد نقش األبعاد اجليبولتيكية لظاهرة العوملة.

 مشكلة البحث:
 :هيتالتساؤالت اال جنسدها يف ميكن ان  البحث واليت حمل املشكلةمن خالل ما سبق ذكره نصل إىل 

 ما املقصود ابملفهوم اجليوبولتيكي للعوملة؟ .1
 ما هي األدوات اليت استخدمتها العوملة من اجل فرضها ونشرها؟ .2
 ما هي األبعاد اجليوبولتيكية للعوملة؟ .3

 فرضية البحث:
افياً ياً واقتصـــــــــــــادايً واجتماعياً وثقيفرتض البحث أن العوملة ظاهرة متعددة اجلوانب واألبعاد ســـــــــــــياـســــــــــــ 

واعالمياً، وتســــتحوذ على اهتمام الدول واملنظمات الدولية واملؤســــســــات احلكومية والدولية ملا هلا من أتثري 
كبري على خمتلف جوانب احلياة األنســـــــــــــانية، مســـــــــــــتخدمه أدواهتا املختلفة كاألعالم والتكنلوجيا من أجل 

 فرضها ونشرها.
 أهمية البحث: 

جليوبولتيكي للعوملـة ومقومـات وجودهـا ومعرفـة أبعـادهـا وأدواهتـا ألهنـا البحـث هو حمـاولـة لبيـان املفهوم ا
 نتاج التطور العاملي، وهي حتمية الوجود وال ميكن جتنب أتثرياهتا يف خمتلف النواحي.
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ـي  ـج وم اـل ـه ـف ـم ــث األول: اـل ح ـب ـم ــة واـل م وـل ـع ي اـل ـك ـي ـت وـل  Geopoliticalـب

Globalization concept)) 

ي لظــاهرة العوملــة ال بــد لنــا من أن خنوض يف اجلــذور التــارخييــة هلــذه قبــل أن نطرح املفهوم اجليوبولتيك
 الظاهرة.

النهائي للغرب يف احلرب الباردة ويؤدي مفهوم  لقد ظهرت مقولة العوملة قبل مدة طويلة من األنتصـــــار
ــلمة القائلة حبتمية التكامل الكوين التام، واألنتقال من تعددية الدول وال ــويد املســـــــ ــعوب العوملة اىل تســـــــ شـــــــ

 والقوميات والثقافات اىل وحدة العامل.
رون الوســــــــــــــطى ث الـعاـئدة اىل الق (2)وميكنـنا أن نتلمس مـنابع هـذه الفكرة يف بعض احلركـات الطوابوـية  

اىل عهود موغلة يف القدم. ويثوي يف أســـــاســـــها التصـــــور القائل أبنه يف حلظة من حلظات الذروة يف التاريخ 
يف مملكة واحدة ال تعرف بعد ذلك التناقضـات وال املآسـي وال النزاعات كافة  جيري جتميع شـعوب األرض  

ــبة لألشـــرتاكيني األوربيني أو املشـــاكل املميزة: للتاريخ االعتيادي لألرض. كانت االفك ار العوملية مميزة ابلنسـ
ــًة األنكليز كما حتدث الشـــــــيوعيون عن الدولة العاملية املوحدة. ومن جهة اخرى أق يمت يف الغالب وخاصـــــ

منظمات عاملية منذ القرن التاســـــع عشـــــر من قبل شـــــخصـــــيات مرموقة يف عامل األعمال كالســـــري ســـــيســـــيل 
ــجيع اقامة نظام للتجارة املتحررة من رودس الذي نظم مجاعة الطاولة امل ــائها تشـــــ ــتديرة وكان على اعضـــــ ســـــ

ت األنغام االشـــــــــرتاكية تتقاطع املعوقات على صـــــــــعيد العامل كله واقامة الدولة العاملية املوحدة. وكثرياً ما كان
ميع االميان  ية الرأمسالية وكان الشيوعيون يتجاورون مع ممثلي الرأمسال األعظم، يوحد بني اجللمع انغام الليربا

ـــبة  ابلفكرة القـائـلة بتوحـيد الكوكـب األرضــــــــــــــي. ومن األمور الالفـته للنظر أن امـثال هـذه املنظمـات كعصــــــــــــ
لك اليونســـــــكو كانت أمتداداً ألمثال هذه األوســـــــاط العاملية اليت كان هلا االمم، فهيئة االمم املتحدة بعد ذ

ة الغرب االسـرتاتيجية والدينية يف الوالايت املتحدة أتثري على السـياسـة العاملية. ومع تزايد تركيز جمموع سـلط
ياً للســـلطة يتكون  صـــارت هذه الدولة ابلذات هيئة األركان الرئيســـية للعوملة اليت انشـــأ هلا ممثلوها نظاماً موال

 .(3)من املستشارين واحملللني ومن مراكز الدراسات االسرتاتيجية 
لم هبا األوسـاط االجتماعية يف الغرب إال منذ مدة وهكذا شـكلت ثالث منظمات عاملية اسـاسـية مل تع

ــبيـاً يف ا ــبيـاً. وخالفـاً للبىن الرمسيـة، كـانـت هـذه اجملموعـات تتمتع حبريـة كبرية نســــــــــــ لتخطيط غري بعيـدة نســــــــــــ
 والبحوث إذ أهنا كانت معفاة من اإلجراءات احملددة والشــكلية اليت ترافق نشــاطات منظمة األمم املتحدة.

ــريف االمريكي األكرب موغان. وقدأوىل هذه اجملموعا ــة املصـ ــسـ عملت  ت )جمموعة العالقات الدولية( ومؤسـ
لصـــــــعيد العاملي ومما يذكر أن هدفها هذه املؤســـــــســـــــة غري الرمسية على صـــــــياغة األســـــــرتاتيجية العاملية على ا

كفرع   1921النهائي هو توحيد الكرة االرضـــــية ابلكامل واقامة احلكومة العاملية. وقد ظهرت هذه املنظمة 
ــامهون يف النظرات  ــاركون فيها كانوا يســ ــني الكبار املشــ ــياســ ــالم العاملي، ومجيع الســ ــندوق كارنيجي للســ لصــ

الســـكوتلندية، فيمكن ها كانوا رفيعي املســـتوى يف املاســـونية  م أعضـــائســـتقبل األرض. ومبا أن معظالعاملية مل
 

تساوي يف وال امللكية اجلماعية إنساين سعيد يقوم على  جمتمع  مثالية تدعو إىل بناء  نظرية الطوابوية( هية أو )اخليالي  االشرتاكية  -2
 .اجملتمع توزيع املنتجات والعمل اإللزامي لكل أعضاء

، دار الكتاب اجلديدة 1الكسندر دوغني، أسس اجليوبولتيكا: مستقبل روسيا اجليوبولتيكي، ترمجة وتقدمي عماد حامد، ط -3
 .164-163، ص 2004املتحدة، بريوت، 
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 25:  العدد

أنشــــئت  1954الغييب. ويف ســــنة  -اين االفرتاض أن مشــــاريعهم اجليوبوليتيكية كانت تتســــم ابلبعد اإلنـســـ  
ــياســــــــــيني واملاليني واملثقفني األمريكيني    املنظومة العاملية الثانية ندي يبلديربريغ وكانت تضــــــــــم احملللني والســــــــ

فحسـب، بل وزمالءهم األوربيني أيضـاً ومن اجلانب االمريكي كانت ممثلة أبعضـاء جملس العالقات الدولية 
نشـــطو يبلديربريغ املنظومة أنشـــأ   1973متداد على الصـــعيد الدويل. ويف ســـنة  فكان ينظر اليها على اهنا أ

داخلون يف أعضــــــــاء املنظمتني  أمريكيون الدولية الثالثة األهم وهي اللجنة الثالثية أو الرتيالتريال ويرتأســــــــها  
حتت صوجلان   وأنيط هبا أن توحدالسابقتني. ومسيت اللجنة الثالثية أبسم )األسس اجليوبولتيكية املؤسسة(  

 يف تطورها التقين ويف اقتصادها السوقي. األطلسية والوالايت املتحدة "اجملاالت الكربى" "الثالث الرائدة"
 اجملال األوريب. -2ن الشمالية واجلنوبية. األمريكيتا اجملال األمريكي، ويضم -1
يبلديربريغ والثالثية يقف جمال احمليط اهلادي، الذي تســـــــــــــيطر عليه الياابن. وعلى رأس اجملموعتني   -3

العضـــــــو الرفيع املصـــــــريف ديفيد روكفيلر، ابألضـــــــافة اليه يقف يف مركز مجيع املشـــــــاريع العاملية اجليبولتيكيان 
ن زبغينيو برجيينســـكي وهنري كيســـنجر. أن اخلط االســـاس لكفة املخططات العوملية يتمثل يف االســـرتاتيجيا

ــيطرة االســــــــــــــرتاتيجيـة الغربيـة والقيم التقـدميـة "االنســـــــــــــــانيـة" االنتقـال اىل النظـام العوملي الواحـد حتـت  الســــــــــــ
واملثقفني   و"الدميوقراطية". وصــــيغت من أجل حتقيق ذلك نظم موازية تتكون من الســــياســــيني، الصــــحفيني

واملاليني واحملللني والذي كان عليهم ان ميهدوا الرتبة قبل أن يتم األعالن بصــــــــــــورة واســــــــــــعة عن هذا النظام 
كومة العاملية، ان ميكنه بدون هذا األعداد أن يصــطدم مبقاومة نفســية قوية من طرف الشــعوب العاملي للح

 .(4)والدول اليت ال ترغب يف تذويب خصوصيتها يف العاملية 
ــياغتها تعود اىل عامل االجتماع الكندي مارشــــال  وتذكر بعض املصــــادر أن أصــــول مفهوم العوملة يف صــ

عندما صــاغ يف أوائل الســبعينات من القرن املاضــي مفهوم القرية الكونية،  ماكلوهان األســتاذ جبامعة تورنتو
جيمي كارتر لألمن القومي   وكما أســلفنا أن برجيينســكي الذي اصــبح فيما بعد مســتشــاراً للرئيس األمريكي

وهنري كيســـــنجر الذي عمل وزيراً للخارجية ومســـــؤول االمن القومي يف زمن الرئيس نيكســـــون، قد ســـــعيا 
اىل ان تقـدم الوالايت املتحـدة األمريكيـة فيمـا أمسـاه ابلنموذج الغريب للحـداثـة، أي ان تقـدم القيم  بـدورمهـا

يكية للعامل، وهذا من خالل فرضــــــية اجملتمع العاملي. إذ كان األمريكية يف احلياة ونشــــــر صــــــورة احلداثة األمر 
ة هناية األيديولوجيا كمؤشـر على بروز أول يرى يف الثورة االلكرتونية املعاصـرة ترسـيخاً للقوة األمريكية وبداي

 د تؤكــد هنــايــة التــاريخ واليت تعــ يف حني أطلق فوكوايمــا مقولتــه الشــــــــــــــهرية اليت. (5)جمتمع معومل يف التــاريخ 
خالل عدم مقدرة العامل غري الغريب يف مواجهة الغرب واليت نشــرها يف  من ،كأســاس فكري للعوملة اجلديدة

اآليت: "هل واليت اســـتندت اىل التســـاؤل  1989يف صـــيف عام  (Interest National) قومية شـــؤون جملة 
ــيادهتا على كل النظ رايت واجملتمعات. يعين أن أن ما يشـــــــــــاهد اليوم من تغري وعودة لليربالية ال غريها وســـــــــ

من كبار املفكرين امثال  لقد اســــــــــــــتمد فوكوايما مقولته هناية التاريخ  "هنايته احملتومة قد وصــــــــــــــل إىل التاريخ 
هيكل وماركس. فقد اعتقد كل منهما أن تطور اجملتمعات البشــــــــرية ليس اىل ما ال هناية بل انه ســــــــيتوقف 

 
 .166 -165الكسندر دوغني، مصدر سابق، ص  -4
جتماعية ألنسانية واألكلية العلوم اري غري منشورة،  ة، فلسفة العوملة يف فكر نعوم تشومسكي، رسالة ماجستخدجية مهري  -5

 .4، ص 2012، جامعة ابتنة، ميةالسإلوا
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لرئيســـة. وهنا يؤكد الذي يشـــبع احتياجاته األســـاســـية وا حني تصـــل البشـــرية اىل شـــكل من اشـــكال اجملتمع
ــيوعي لــذلــك حول  االثنــان ان للتــاريخ هنــايــة وهي عنــد هيكــل الــدولــة الليرباليــة وعنــد مــاركس اجملتمع الشــــــــــــ

وان الغلبة املؤكدة ســـــــــــــتكون  ،املال سرأفوكوايما الصـــــــــــــراع ما بني القوى العاملة )االممية( واهليمنة العوملية ل
ــاحل العومل الممية. وبذلك يلغي فوكوايما أي تناقضـــات قد تظهر يف النظام الربوليتارية ا ية لرأس املال علىلصـ

ــتمرار العملـية الـتارخيـية لتنتج نظـاـما جـدـيداً  هاالجتمـاعي اـلدميقراطي احلر. وانـ  وجـاءت أفكـار  .(6)يتوقع اســــــــــــ
مل سنوات طويلة للرئيس جاك أاتيل الذي ع، فأخرى طرحت موضوع العوملة وهي شبيهه ألفكار فوكوايما

 نسوا ميرتان صاغ أفكاره يف كتاب خطوط األفق.الفرنسي فر 
يرى أاتيل أن اللحظة احلاضـــرة تشـــهد حلول عصـــر اثلث وهو "عصـــر النقود" اليت تعد املكافئ العاملي 

ا من للقيمة، من خالل معادلة مجيع األشـــــــياء بتعبريها الرقمي املادي ميكن التصـــــــرف هبا بدرجة ال هناية هل
بط ااتيل هذه النظرة ابلعهد التبشــــــريي املفهوم يف الســــــياق اليهودي. ويقرتح البســــــاطة األكثر عقالنية. وير 

الدميوقراطية ونظام الســوق  -أاتيل تصــوره اخلاص للمســتقبل )الذي قد حل(. فهيمنة األيديلوجية الليربالية  
ظرة ااتيل  جعل العامل واحداً، متجانســــا. ونمضــــافتني اىل تطور تقنيات الدعاية على العامل أبســــره تؤدي اىل

اقتصــادية تؤدي اىل اختيار املناطق الثالث اليت ســتغدو يف العامل الواحد مراكز اجملاالت األقتصــادية  -اجليو
 اجلديدة.

 واحدة.صناعية -والذي يوحد بصفة هنائية بني االمريكيتني يف منطقة مالية  اجملال األمريكي -1
 االقتصادي.ظهر بعد توحيد أورواب  يب الذياجملال األورو  -2
-األزدهـــار اجلـــديـــد وهلـــا عـــدة مراكز تنـــافس فيمـــا بينهمـــا طوكيو منطقـــة احمليط اهلـــادي، منطقـــة  -3

هذه اجملاالت الثالثه اية أختالفات أو تناقضــات ملموســة  ســنغافورة. ويرى ااتيل أنه لن تكون بني -يوان ات
ــادي االيديولوجي ســـــ  ــيكون الفارق الوحيد للمراكز  ألن النمط األقتصـــ يكون يف مجيع احلاالت متماثاًل وســـ

 (7) االكثر تطوراً حبيث يكون املركز يف الوســط، واملناطق األقل تطوراً واملتوزعة على مســافات متقاربة مكانياً 
ــارات فقد طرح فكرة حتمية الصـــدام بني أما العو  ــراع ما بني احلضـ ــيغة الصـ ملة لدى هنتغتون فقد أختذت صـ

ــلة تطور الصـــــــراع. ويرى أن التاريخ لن ينهض وأن الصـــــــراع احل ــارات اليت هي احللقة األخرية يف ســـــــلســـــ ضـــــ
ــكاله وآليات ــادره واجتاهه، وتبديل اشـ ــيكتفي كل منهما بتغيري مصـ ه ابلتحول من احلقيقي لن خيتفي، وأمنا سـ

 .(8)صراع دول وجمتمعات وطبقات اىل صراع حضارات وثقافات 
ــتقبلية وهنالك صــــيغ أكثر تفصــــ  يلية للعوملة، وأحدى صــــورها األكثر القاً هي الصــــيغة اجليبولتيكية املســ

وذج اليت قدمها معهد الدراســات الســياســية العاملية يف ميالنو بررســة الربوفيســور كارلو ســانتورو. ووفقاً ألمن
ــيغ الـعا ــانـية ـتدخـل مرحـلة انتـقالـية من الـعامل الثـنائي القطبني اىل الصــــــــــــ ــانتورو ـفأن االنســــــــــــ ملـية من تـعدد ســــــــــــ

األقطاب. واملؤســـســـات العاملية )كاألمم املتحدة( تبدو ابلنســـبة لســـانتور، على العكس من ذلك، عاجزة، 
 

 ، جملة العلوم االقتصادية، جامعة البصرة،اجمللد أزمة العوملة أم عوملة األزمة  ،سف علي عبد االسديو وي  ،بيل جعفر عبد الرضان  -6
 .26-25، ص 2012، 31ثامن، العددال

 .171-170الكسندر دوغني، مصدر سابق، ص  -7
 ، 2001، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الدوحة، 1بركات حممد مراد، ظاهرة العوملة رؤية نقدية، ط -8

 .80-79ص 
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ذا الوضــــع ال ميكن اال ان ينتهي مبرحلة وتعكس املنطق اهلرم للجيبولتيكا الثنائية القطبني. ويتنبأ أبن مثل ه 
 .(9)الكوارث احلضارية 

الظاهرة واليت ميكن أن جتيبنا عن الكثري من التساؤالت حول أسباب   وبعد هذا املوجز عن أصول هذه
طرح مفهوم العوملة ولصــــــــاحل من، نســــــــتطيع أن نطرح مفهوم العوملة حىت نتوصــــــــل اىل املفهوم اجليبوليتيكي 

 للعوملة.
ــرهـا يف تعريف واحـد حىت ولو ال يف وجـد تعريف حمـدد ميكن األخـذ ـبه لظـاهرة العومـلة، وال ميكن حصــــــــــــ

ــتواييابلدقة املتناهية، فتعار  متيز ــتمرة وعدم  لتغرياهتا نظرا    هتافها متعددة بتعدد أبعادها ومســـــــــــ الدائمة واملســـــــــــ
الفكرية اجملاالت ت يف ارتبط تعريف العوملة كظاهرة تتصــــــــــــل مبجموعة من التطورا .وصــــــــــــوهلا إىل االكتمال

ــادية، زادت من تقارب العامل وضــــــــــيق أفقه، مما أد ى إىل زايدة الوعي مبا حيدث من والتكنولوجية واالقتصــــــــ
حركة تتجه حنو تكوين عامل بال حدود، أي تقاربت املســــــــافات اجلغرافية واملوضــــــــوعية وتالشــــــــت وترابطت 

 .(10)تمعات وزالت فكرة العزلة والتقوقعاجمل
أن لفظ العوملة قد شــاع أســتخدامه يف الســنوات اليت تلت ســقوط االحتاد الســوفييت، أمني   فريى جالل

ك فإن الظاهرة اليت تشــــري اليها ليســــت حديثة ابلدرجة اليت توحي هبا حداثة هذا اللفظ فالعناصــــر ومع ذل
بادل السلع واخلدمات أو األساسية يف فكرة العوملة: ازدايد العالقات املتبادلة بني األمم، سواءا املتمثلة يف ت

امـه بقيم وعـادات غريهـا من األمم.  يف انتقـال رؤوس األموال، أو يف انتشــــــــــــــار املعلومـات واالفكـار أو أتثر
ا صـــــندوق أم. (11)وكل هذه العناصـــــر يعرفها العامل منذ عدة قرون وعلى األخص منذ الكشـــــوف اجلغرافية 

الناتج عن  جملموع بلدان العامل، و املتبادل االقتصــــــــــــــادي املتناميهي االعتماد   العوملة: النقد الدويل فيعرف
رة للحدود من السلع واخلدمات، و كذلك من التدفقات الدولية لرؤوس زايدة حجم و تنوع املبادالت العاب

وأســــــتناداً  .(12)  متســــــارعا و شــــــامال للتكنولوجيا الذي يشــــــهد فيه العامل انتشــــــارا هنفســــــ األموال يف الوقت 
ــابقة للعوملة ميكن أن يتبني لنا أن مضـــــــموهنا يرتبط أبنتشـــــــار الشـــــــيء عاملياً وأهنا متثل مرحلة للمفاهي م الســـــ

تقدمة للرأمسالية اليت تركز على رأس املال والســــــيطرة والقوة االقتصــــــادية فضــــــاًل عن كوهنا تقلل املســــــافات م
 نتقال السلع واألشخاص.الفاصلة بني اجملتمعات األنسانية وتزيد من أرتباطها من خالل عمليات ا

 (13)ومن أهم أدواهتا:
 صندوق النقد الدويل .1
 البنك الدويل .2
 يةمنظمة التجارة العامل .3
 الشركات املتعددة اجلنسيات .4

 
 .172الكسندر دوغني، مصدر سابق، ص  -9

  20، ص 2009عامل العريب، جملة اقتصادايت مشال إفريقيا، العدد السادس، ال حتدايت العوملة وآاثرها على حممد غريب، -10
 .17، ص 2009، دار الشروق، القاهرة،  1جالل أمني، العوملة، ط -11
ماجدة حجار، العوملة والعنف مقاربة سوسيولوجية لظاهرة العنف يف ظل العوملة، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة  -12

 .50، ص 2010اإلنسانية و العلوم اإلجتماعية،  لوممنتوري، كلية الع
حالة(، جملة  دراسة والعراق اخلٌلجً  التعاون جملس والعوملة )دول االلكرتونٌة ، اديب قاسم شندي، التجارةفاطمة فرج سعد -13

 .18 - 17، ص2012الكوت للعلوم األقتصادية واالدارية، عدد خاص ابملؤمتر، 
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 أما أهم مظاهر العوملة: 
ــالنا طريقة يف حصــــــــلت اليت التغريات نَّ إ .1 ــنا  اتصــــــ ــتثمار  كيفية  ويف  ببعض  بعضــــــ  معرفتنا ويف  أموالنا  اســــــ

 القطرية واحلواجز  الســـــــــياســـــــــية احلدود خالهلا من  نســـــــــفت  صـــــــــغرية كقرية  العامل  من صـــــــــنعت  ابلعامل،
 .املختلفة هئجزاا بني واخلربات األموال رؤوس نتقالوا اتصاالهتا بوجه واإلقليمية

ــهـدت فقـد وتركزهـا، التجـارة دور تعـاظم .2 ــلع حركـة يف منواً  العـاملـية التجـارة شــــــــــــ  واخلـدمـات عمومـاً  الســــــــــــ
 األمريكية. املتحدة الوالايت طليعتها ويف املتقدمة الدول يف تركزت خصوصاً اليت

ت الرديفة هلا )صـــندوق النقد الدويل، البنك الدويل واملؤســـســـا اتتزايد دور الشـــركات متعددة اجلنســـي .3
ومنظمـة التجـارة العـامليـة( يف االقتصـــــــــــــــاد العـاملي من خالل الـدور الكبري الـذي لعبتـه يف إعـادة توزيع 

 .(14) حلدود واستثماراهتا األجنبية املباشرة يف بلدان العامل املختلفةمفاصل اإلنتاج عرب ا
لبطالة، بفعل ســياســات اخلصــخصــة وتقليص دور الدولة يف اجملال بروز ظاهرة الكســاد االقتصــادي وا .4

 .االقتصادي، وعدم متكن القطاع اخلاص من احللول حمل الدولة يف تنشيط القطاعات االقتصادية
لدان النامية إىل هزات شـــــــديدة بفعل حرص منظمة التجارة العاملية على حترير تعرض اقتصـــــــادايت الب .5

ــرفية، و يؤثر ذلك خاصــــة على قطاع اخلدمات الذي بدأ يقدم نتائج اخلدمات التجارية واملالية و  املصــ
مهمة يف جمال زايدة الدخل من العملة الصـــــعبة، حىت أنه بدأ ينافس قطاع الصـــــناعات اإلســـــتخراجية 

 .(15)يف بعض الدول الناميةوالزراعة 
دور الشــــــــركات مل تعد احلكومات هي اليت تقرر مصــــــــري شــــــــعبها بســــــــبب تزايد  اذ تراجع دور الدولة، .6

ذات االستثمار األجنيب املباشر هلا يف هذه البلدان وسيطرهتا املباشرة على مفاصل   اتاملتعددة اجلنسي
االقتصـــــــاد الوطين فيها من خالل إقامة الصـــــــناعات اليت تتناســـــــب وتوجيهات هذه الشـــــــركات ال مع 

 .توجهات حكوماهتا الوطنية
اً يتزايد يوماً بعد يوم ي إذ بدأت تســتقطب اهتماماً كبري دخول التجارة اإللكرتونية القاموس االقتصــاد .7

ــفقـات  ملـا يتوقع أن يكون هلـا أتثري يف حركـة التجـارة العـامليـة والطريقـة اليت تتم فيهـا املعـامالت والصــــــــــــ
 .(16) التجارية

ــادية املشــــــكالت  تدويل .8 ــتدامة  التنمية، الفقر)  مثل  االقتصــــ ــرية   التنمية، والتنمية  الســــــكان ،  املســــ ، البشــــ
ــان  قوقوح  اهلجرة، البيئــة ومحـايـة تلوثال ــيق العــاملي والتوجـه(، اإلنســـــــــــــ  هـذه معــاجلـة عمليــات لتنســــــــــــ

 .حلها يف والتعاون  املشكالت

 
التأثريات اجليبولتيكية للعوملة على الوطن العريب، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة بغداد، ي، مثىن مشعان خلف املزروع -14

 .15، ص 2002ابن رشد،  -كلية الرتبية 
 .27، مصدر سابق، ص غريبد حمم -15
 .17مثىن مشعان خلف املزروعي، مصدر سابق، ص  -16
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  العلمي التقدم وهذا، الراهن للعصــــــــر  ميزة وهو، والتكنولوجي العلمي التقدم يف  وتتمثل  املعرفية،  الثورة .9 
ــهل كما،  اندماجاً  أكثر  العامل جعل ــلعوا األموال حركة ســــــــ  األفراد حركة ما حد وإىل، واخلدمات لســــــــ

(17). 
ــادي والعســـكري لدرجة دفع  .10 ــياســـي واالقتصـ ــعيد السـ تعاظم دور الوالايت املتحدة األمريكية على الصـ

 .(هكاف  بعضها إىل القول )أن مفهوم العوملة يف هدفه امركة العامل أمجع ويف مظاهر احلياة
اإلعالنت التجارية تطغى على كل لبضـــــــائع فباتت  خضـــــــوع الثقافة إىل املعايري الســـــــائدة يف ســـــــوق ا .11

وسائل اإلعالم وترسيخ أمناط استهالك جديدة توجهها مصاحل الشركات املنتجة ويف تكوين شخصية 
 .(18) منطية عاملية

ــار .12 ــية اليت   جمموعة  انتشـ ــياسـ ــان واألشـــكال الغربية للدميقراطية السـ من املفاهيم الغربية عن حقوق األنسـ
ــتســـــــــود العامل وق  وراء أن ) 1990 عام ك ادارة بوش ابعالن جيمس بيكر يفد صـــــــــدقت على ذلســـــــ

وانـــه من اجـــل عـــامل مـــا بعـــد احلرب البـــاردة " حـــدد الرئيس بوش مهمتنـــا  (الـــدميقراطيـــة توجـــد الكبح 
 .(19)اجلديدة أبن تكون هي تبين الدميقراطية وتدعيمها 

ة والذي البد من طرحه وفق بولتيكي للعوملويف ضوء هذه املتغريات ال بد لنا من أن نطرح املفهوم اجليو 
 هذه الزوااي:

 الحدود الجغرافية: -1
نه ليســت للحدود القائمة أي معىن جغرايف وعرقي ولغوي ألاحلدود يف زمن العوملة تغريت وســتتغري  نَّ إ

ــادي رض ال وجود هلا ألن الدولة ليســــــــــــت هلا القدرة على ف كما تريد العوملة،  ،واحلدود.وأترخيي أو اقتصــــــــــ
ســـيادهتا الكاملة على مســـاحة الدولة فهي ال تســـتطيع مواجهة االخرتاق الثقايف واالقتصـــادي الذي تســـببه 
أجهزة االتصـــــــــــــال احلديثة والقنوات الفضـــــــــــــائية اليت ال تقف بوجهها كل احلدود )مهما كانت قوية(. ويف 

سيطرهتا على التجارة ل  قوة خترتق احلدود من خال  اتادي أصبحت الشركات متعددة اجلنسياجملال االقتص
ــيادة الدولة  الدولية. ــوعات ســـ ــية إحدى موضـــ ــياســـ ــية اليت عدهتا اجلغرافية الســـ ــياســـ لذا نرى أن احلدود الســـ

ــادية والتقانية قد وفرت هلا ســـــبل العبور  املهمة قد تغري مفهومها يف زمن العوملة طاملا ان التنظيمات االقتصـــ
ــال امل ويرى جالل امني كمــا حلــت الــدولــة حمــل  .(20) لفــةختدون قيود لكــل الــدول وعلى قنوات االتصـــــــــــــ

األقطاعية تدرجيياً حتل اليوم الشــــركات املتعددة اجلنســــيات تدرجيياً حمل الدولة، والســــبب يف احلالني واحد: 
التقدم التقاين وزايدة األنتاجية واحلاجة اىل أســـواق أوســـع. مل تعد حدود الدولة القومية هي حدود الســـوق 

العامل كله جمال التســــويق، ســــواءاً تســــويق لســــلع اتمة الصــــنع أو تســــويقاً ملســــتخدمات   صــــبح اجلديدة، بل أ

 
النموذج مصر، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة  اجلنوبيف بلدان  العوملة وصنع السياسة العامة:، سها صفاء جواد -17
 .13، ص 2011، كلية العلوم السياسيةالنهرين،  
 .18مثىن مشعان خلف املزروعي، مصدر سابق، ص  -18
ع، ، دار سطور للنشر والتوزي2صاموئيل هنتنجتون، صدام احلضارات اعادة صنع النظام العاملي، ترمجة طلعت الشايب، ط -19
 .310 ، ص1999

 .24مثىن مشعان خلف املزروعي، مصدر سابق، ص  -20
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وعناصـــــــر األنتاج أو تســـــــويقاً ملعلومات وأفكار فقفزت الشـــــــركة املنتجة فوق اســـــــوار الدولة، واخذت هذه 
 .(21)االسوار تفقد قيمتها الفعلية، بل اصبحت اسواراً شكلية 

 العامل  خريطة  صـــــــياغة  وإعادة  الالاقليمية مفهوم وتعزيز الدول  بني احلدود تذويب إىل تســـــــعى فهي اذن 
 موت"ـــــ ب البعض  يسميه ما هذا و  إقليمية اً حدود بينها  تفصل  متميزة  أقاليم  إىل  مقسماً  العامل يبدو ال حبيث

 لىع الداللة به يقصـــــــد والذي" توفلر  ألفن" املســـــــتقبليات األمريكي  عامل طوره الذي املفهوم هذا" اجلغرافيا
 بســــرعة  إقليمه و  بلده و وطنه عن و  ميالده مكان   عن و  املكانية، جذوره  عن العصــــر إنســــان هذا  انقطاع
 املاضية. مع األجيال مقارنة
 : العالقات االقتصادية -2

 نظرا لقيـادتـه ألســــــــــــــس التغيري يف العوملـة، و يتم من خالل "القيـادي"هو البعـد  ،البعـد االقتصـــــــــــــــادي
ــامل لالقتصــــ  ــها البعض و حرية التجارة الدولية اليتاالندماج الشــ ــي  ادايت العاملية املفتوحة على بعضــ تفضــ

منظمة التجارة العاملية تعد أداة من أدوات العوملة املنظمات ومنها  نَّ إ. (22) إىنســــــياب الســــــلع و اخلدمات
لتدويل أصـبحت فظاهرة ا  .نشـوء هذه املنظمةألن اجتاه العامل حنو العاملية كان أحد األسـباب اليت أدت إىل  

ان  و  قاعدة تســـود خمتلف أوجه النشـــاط االقتصـــادي وتؤثر يف خمتلف نواحي العالقات االقتصـــادية الدولية.
إدخال موضـــــــــــوع  اىلاألمر الذي دفع الدول املتقدمة   العوملة أدت إىل تزايد حجم جتارة اخلدمات ســـــــــــريعاً 

 .(23)منظمة التجارة العاملية حترير جتارة اخلدمات ضمن مواضيع 
هيمنتها  وانتهاء القومية،  الدولة دور وآتكل  الســــــــــــياســــــــــــية احلدود  قيمة لذا فإن العوملة أدت اىل تراجع

 فضـــاًل عن قيام  .للعوملة املكونة  والعناصـــر  املعطيات مجيع  أمام واالقتصـــادية، وذوابن كل العوائق  الســـياســـية
والشـــــعوب، ألهنا تصـــــنع آبلياهتا ما  ولللد والرتاثية احمللية  ابخلصـــــوصـــــيات االكرتاث عدم على  العوملة  نظام

 يتناسب مع مصاحل القائمني عليها واملروجني هلا.
ــة  ــة ـلـلـعوـلم ــاد اـلـجـيوـبوـلـتـيـكي ــاـني: االـبع ــث اـلث  dimension of)اـلـمـبح

Geopolitical Globalization) 

 أوال: البعد األقتصادي للعوملة: 
هو اجملــال  وهــدفــاً  وأبرزهــا أثراً  أهم جمــاالت العوملــة وأكثرهــا وضــــــــــــــوحــاً من أول و  ممــا الشــــــــــــــــك فيــه أن 

وصـــول منط اإلنتاج الرأمسايل إىل نقطة االنتقال من دائرة التبادل إىل عاملية دائرة  بذلك عينوياالقتصـــادي،  
اإلنـتاج و إعـادة اإلنـتاج، وبعـبارة أخرى فـإن ظـاهرة العوملـة حســـــــــــــــب هـذا املفهوم هي ـبداـية ظـاهرة اإلنـتاج 

يف ظل " و لي،يف كل مكان مالئم خارج ما يســمى إطار جمتمعات املركز األصــ الرأمسايل و مقوماته ونشــرها  
ــيطرهتـا يف ظـل نظـام عـاملي غري متكـافئ يف  هيمـنة دول املركز بقـيادة الوالايت املتحـدة األمريكـية وحتـت ســــــــــــ

ــحاب رؤوس األموال جلمع  ومن هنا نالحظ أن العوملة تفســــح اجملال واســــعاً  .جمال التبادل الدويل أمام أصــ
 

 .20جالل أمني، مصدر سابق، ص  -21
 .53 - 51ماجدة حجار، مصدر سابق، ص  -22
 .25مثىن مشعان خلف املزروعي، مصدر سابق، ص  -23
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 25:  العدد

تعتمد على اإلنتاج الذي يؤدي إىل  ملزيد من األموال على حســـــــاب ســـــــياســـــــة قدمية يف االقتصـــــــاد كانتا 
لقـد تطورت التجـارة الـدوليـة بشــــــــــــــكـل  .(24)،حتقيق ربح بينمـا احلـال اليوم هو االعتمـاد على توظيف املـال

تصــــــادية وابلتأكيد اســــــرع من تطور الدخل العاملي. وتزايد التخصــــــص وفق التوجه الذي توقعته النظرية االق
دمات مت احرازها. فنظام الســـــــــــــوق حيد من التضـــــــــــــخم كانت هنالك مشـــــــــــــكالت مثلما كانت هنالك تق

تكاليف نوعية  هنفســ ويســمح بنمو اقتصــادي حقيقي وينشــط النمو االقتصــادي ابخلارج فارضــاً يف الوقت 
 .(25)الصناف معينة من قوة العمل 

  قتصادية:ومن ابرز مظاهر العوملة اال −
  :تغيري شكل وطبيعة التنمية( 1

تعتمد على  تعتمد أســـــاســـــاً على تعبئة الفوائض والتمويل الذايت حتولت إىل تنميةبعد أن كانت التنمية  
الفوائض واملدخرات  االســـــتثمارات اخلارجية والشـــــركات املتعددة اجلنســـــيات، وأصـــــبحت التنمية هي تنمية

أدت اإلعالنية الكبرية، اليت ّ  ملتزايدة حتت ضــــغط اآللة)االســــتهالك( كناتج أســــاليب االســــتهالك الرتفيهي ا
الثــالــث، وتركيز التنميــة على اجلــانــب  إىل عجز مزمن يف موازين املــدفوعــات وتفــاقم أزمــة الــديون يف العــامل

اعتماد نظام الســوق ليكون أســاســاً للتنمية يف  مع  االقتصــادي فقط، وامهال اجلوانب االجتماعية والثقافية،
 .(26) لعاملخمتلف دول ا

  :( حترير التجارة الدولية2
ــلع املرئيـة وغري املرئيـةإن حترير  والـذي  التجـارة الـدوليـة متعلق برتاجع احلواجز اجلمركيـة أمـام تنقـل الســــــــــــ

من جولة جنيف ســــــــــــــنة  ويف جوالهتا الثمانية ابتداءا.  G A T.Tأقرهتا االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية
مـا يالحظ أن ( 1993-1986امليـة الثـانيـة( وانتهـاءا عنـد جولـة األروغواي ))مع هنـايـة احلرب العـ 1947

كــل اجلوالت اليت متــت يف إطــار االتفــاقيــة العــامــة للتعريفــة اجلمركيــة تلتقي عنــد مبــدأ رفع احلواجز اجلمركيــة 
دفع عجلة   فضــــــــــاًل عن   الشــــــــــؤون االقتصــــــــــاديةأمام حرية التجارة الدولية وضــــــــــمان عدم تدخل الدولة يف

 .(27) صخصةاخل
 :حيتوي حترير التجارة الدولية يف طياته على جمموعة من التناقضات وأمههاو 

ــســــــــــــــات اـلدولـية على فرض مـبدأ التحرير التجـاري على مجيع اـلدول املوقـعة على اتـفاقـية  -أ عجز املؤســــــــــــ
ــابقا أو املنظمة إىل املنظمة العاملية للتجار  ــة هو احمل ذإ  ة حاليااجلات ســـــــــــ دد تعد القدرة على املنافســـــــــــ

 .األساسي لقبول الدول املصنعة حترير اقتصادايهتا من عدمه

 
 كادميية العربية يف الدمنارك، كليةماجستري غري منشورة، األعباس، ظاهرة العوملة وأتثرياهتا يف الثقافة العربية، رسالة    سعد  زهري  -24

 .23، ص 2008والسياسة،  القانون
، ديوان املطبوعات اجلامعية، 2جاك فونتانل، العوملة األقتصادية واألمن الدويل مدخل اىل اجليواقتصاد، ترمجة حممود براهم، ط  -25
 .5، ص 2009

، اجلامعة املستنصرية، العدد جملة اإلدارة واالقتصادالعربية،    الدول  على  وأتثرياهتا  قتصاديةاال  وآخرون، العوملة  أمحد عبد العزيز  -26
 .67، ص 2011السادس والثمانون، 

كلية العلوم السياسية والعالقات ، اطروحة دكتوراه )غري منشورة(،  طارق اتحي، العوملة االقتصادية وأثرها على التنمية اإلنسانية  -27
 .26، ص 2014،اجلزائر جامعة ،الدولية
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الســـياســـات اليت تتبناها بعض الدول املصـــنعة حلماية بعض قطاعاهتا من املنافســـة اخلارجية فضـــاًل عن   -ب
تتمتع فيها الدول النامية  لنظريهتا من الدول، تقوم بعض الدول املصــــــنعة حبماية بعض القطاعات اليت

يزة نســــبية )خاصــــة القطاع الزراعي( حيث ميثل حترير التجارة يف هذه القطاعات خطرا واألقل تطورا مب
ــها  ــنعة. حيث قدرت قيمة التعريفات اجلمركية اليت تفرضــــــــــ ــادايت الدول املتقدمة واملصــــــــــ على اقتصــــــــــ

من قيمة  %2ـــــــــــ ب E.D.C.O فعة الدخلالوالايت املتحدة األمريكية على منتجات الدول املصنعة مرت
حيث أن أغلبها  %8.13 ـــــــــــــــ ينما تقدر التعريفات اليت تفرضـها على سـلع الدول النامية بالصـادرات ب
على الدول النامية (  الدولية  املؤسـسـات لكابملقابل تفرض الدول املصـنعة واملتقدمة وكذ). سـلع زراعية

من أشــــــــــــــكـال احرتم "مبـادئ التجـارة احلرة" من خالل الضــــــــــــــغط على هـذه الـدول التخلي عن أي 
 .(28)  احلمائية ودفعها حنو ختفيف حواجزها اجلمركية أمام واردات الدول املصنعة واملتقدمة  السياسات

 ( تضاعف التجارة الدولية يف السلع واخلدمات:3
 العاملي اإلمجايل  واإلنتاج  سنوايً،  %6  بنسبة  1997-1948  من  للفرتة  السلع  صادرات  تضاعفت  فقد

 اإلمجايل واإلنتاج العاملي مرة، 17  تضــــاعف فقد  صــــناعيةال الســــلع يف  أما ،%7.3  بنســــبة  ســــنوايً   تضــــاعف
 فقط. مرات 8 تضاعف
 ( تزايد التدفقات االستثمارية املباشرة:4

 أدى ألرتفاع  مما ملحوظة،  بصــــــــــــورة  املاضــــــــــــي العقد خالل الدول  بني األجنبية األموال  رؤوس تدفقت
 عن  األجنبية املباشـرة االسـتثمارات ذابواجت  السـتقطاب احملموم  والتسـابق  الرأمسالية  الصـناعية الدول دخول
 والتسهيالت. واملزااي احلوافز وتقدمي  االستثمار ومناخ الضمانت حتسني طريق
 ( االندماج املايل:5

 للحدود، وفرضـــت  العابرة  املالية املعامالت وتزايدت  والرســـاميل، النقد  أســـواق يف  العوملة  مســـرية تنامت
  للحدود  املصـــــــارف العابرة  وفعاليات والتأمني  املالية األوراق  أســـــــواق اجاندم  بواســـــــطة  نفســـــــها  املالية  العوملة

ــطة ــرفية اخلدمات  جتارة وحترير للدفع،  العاملية والواســــ ــار  املصــــ ــرفية وانتشــــ  وحرية االلكرتونية، العمليات املصــــ
 األموال. انتقال
 ( تقدم جمايل االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.6
 :( التأثري على الدول النامية7

 اليت  واالقتصـــــــــــــادية، التقنية  لإلمكانيات  الفتقارها نظراً   النامية الدول  يف متزايدة  معانة إىل  العوملة أدت
املتعددة اجلنسـيات  والشـركات املتقدمة الدول  مؤسـسـات مع  متكافئة  منافسـة يف لدخولا الدول هذه  تؤهل

ــتهلك إىل  وحتويلها والتخلف، ابلتأخر  النامية  الدول يف اجملتمعات يهدد  مما  وليس فقط،  إلنتاج العوملة مســــ
 .(29)وتطويرها أتسيسها يف دور أي هلا
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 25:  العدد

 أما أهم أدوات العوملة األقتصادية − 
ــادـية العـاملـية،  ــادي اجلـدـيد ميكن أن تتمـثل يف اـلدول واملنظمـات األقتصــــــــــــ ان مكونت النظـام األقتصــــــــــــ

أن هلذه املؤســـــــســـــــات آلياهتا والشـــــــركات املتعددة اجلنســـــــيات والتجمعات والتكتالت األقتصـــــــادية، حيث 
ــياســـــات االوانظمتها اليت تقوم ابدارة النظام األقتصـــــادي العامل قتصـــــادية ملعظم ي يف ضـــــوء جمموعة من الســـ

 . ومن أهم هذه األدوات هي:(30)دول العامل 
 الشركات متعدية اجلنسية   -1

بعة اليت تزاول نشـاطاً انتاجياً تعرف الشـركة املتعددة اجلنسـية أبهنا: )جمموعة من الشـركات الوليدة أو التا
ركة األم اليت تقوم يف دول خمتلفة وتتمتع كل منها جبنســــية خمتلفة وختضــــع لســــيطرة شــــركة واحدة وهي الشــــ 

إبدارة هذه الشـــركات الوليدة كلها يف اطار اســـرتاتيجية عاملية موحدة وبذلك فهذه الشـــركات قد تســـهم يف 
ســـــياســـــات حكومية اال ان اهتماماهتا غري موجهة حنو حتقيق عملية التنمية يف ظل اصـــــالحات اجتماعية و 

األخرتاق األول للحدود األقتصــــــــــــــادية  . وتؤلف الشــــــــــــــركات املتعددة اجلنســــــــــــــية، خط(31)اهداف التنمية  
الف شـــركة تتحكم  40والســـياســـية حلدود الدولة القومية املرتبطة ابلســـوق العاملية اليت بلغ عددها اكثر من 

األمجايل يف العامل، وهذه الشــركات تتســم ابلضــخامة وتنوع األنشــطة وهي قائمة  من حجم الناتج  %40يف 
ــاس على فكرة حتويل العامل ا ــاين والتخطيط املركزي لألنتاج يف األســـــ ــوق واحد وتدويل اجملتمع األنســـــ ىل ســـــ

ــفه نظاماً م ــتهالك العاملي. لقد حتول مديرو هذه الشــــــــركات اىل فئة اجتماعية تدير العامل بوصــــــ ركزايً واألســــــ
، وصــــــل 1995حمدداً، لقد ارتفع عدد هذه الشــــــركات ارتفاعاً كبرياً، وطبقاً لتقرير األســــــتثمار العاملي لعام 

تريليون   2,7الف فرع يف العامل ويبلغ رصيد استثماراهتا )  200الف شركة تعمل من خالل    37عددها اىل  
وتعد هذه الشـركات مسـؤولة عن ثلث من هذا الرصـيد حنو مئة شـركة عاملية،   %50دوالر( وتسـتحوذ على 

مليون عامل ميثلون  73% من الطاقة العاملية اخلاصــــة ابلبحث والتطوير. اذ تســــتعمل   75الناتج العاملي و
من  %75من التجارة العاملية و %80شـــــركة( منها على  500حجم العمالة العاملي وتســـــيطر على ) 10%

جيا. وقد حرصـــــــــت هذه الشـــــــــركات على انشـــــــــاء مكاتب االســـــــــتثمارات العاملية، وتتحكم يف نقل التكنلو 
يني والعمل على حتويلهم اىل ادوات للعالقات العامة تنتشــــر يف احناء العامل وتعمل على اســــتقطاب االعالم

دعائية هلا للرتويج لسلعها وتنفق على هذه الشركات اموااًل طائلة وأتمل يف استعادهتا اضعافاً مضاعفة من 
عالم العوملـة ان يصـــــــــــــــدق، وان ينطق مبـا يروق واالعالمي العـاملي، فكيف ميكن ال يخالل الرتويج التجـار 

ــفها وســــيلة مثلى  للمروجني للعوملة ورعاهتا من اصــــحا ب االعالنت، ذوي التعصــــب الشــــديد للعوملة بوصــ
 (32)للزايدة الرحبية واألنتاجية؟ وهي امضى اسلحة السيطرة يف ترسانه هذه الشركات.

 
العاملي، جملة جامعة تكريت للعلوم االنسانية،  خليل امساعيل عزيز، سامر حممد فخري، جذور العوملة واثرها يف األقتصاد -30

 .197، ص 2007، 8، العدد 14اجمللد 
، جملة الغري للعلوم اجلنسية متعددة للشركات واملالية التجارية العوملة آاثرعموري، امحد حسني الفتالوي، امحد سامي امل -31

 .248ص ، 2012، 12، العدد 1االقتصادية واالدارية، جامعة الكوفة، اجمللد 
، العدد  8لد  الرتبوية، جامعة القادسية، اجمل والعلوم اآلداب يف القادسية وانعكاساهتا، جملة  سدخان، مظاهر العوملة حسن هناء  -32

 .288، ص 2009، 1



  

 بولتيكية العوملة و جي 

433 

ــنــاعيــة الكربى تكــافح كــل تطور علمي يف البلــدان  فيخطئ الكثريون الــ  ذين يعتقــدون ان الــدول الصــــــــــــ
كتسـاب التقنية واجتاهاهتا لتنشـيط البحث العلمي ينطلق من النامية وخيطئ من حيسـب ان تشـجيعها على ا 

ــية هلذه الدول اليت تقود كل هذه  ــياســــــ ــادية والســــــ ــاحل األقتصــــــ ــألة ان املصــــــ غاية نظيفة أو نبيلة، فكل املســــــ
 .(33)جهات التو 

 املنظمات االقتصادية الدولية وتضم:  -2
 منظمة التجارة العاملية:  -أ

، واجتاه هذه املنظمة متويل التجارة هاللعالقات التجارية للدول األعضــــــــــاء في  ذه املنظمة أرضــــــــــيةهتعد 
ية مفتوحة  للســــــوق املفتوحة وحترير التجارة، واعتماد نظم اقتصــــــاد  شــــــرعياً   غطاءاً   واعطاءها  العاملية وعوملتها

 قائمة على آليات السوق.
 صندوق النقد الدويل:  -ب

ــتقرار  نَّ إ النظام النقدي الدويل وتنظيم ثبات اســــعار الصــــرف، مهمة هذا الصــــندوق ضــــمان ســــري واســ
 وازالة قيود الصرف األجنيب، وتقدمي املشورة املالية.

 البنك الدويل لالنشاء والتعمري: -ج 
دوق النقد الدويل برعاية الوالايت املتحدة واملهيمن الفعال يقدم املســــاعدات والقروض اىل جانب صــــن

 .(34)على سياساته العامة 
ــأت الدول الغربية بعد هناية احلرب العاملية الثانية أن  ولكن يف الواقع ــندوق النقد الدويل والبنك انشــ صــ

 ه الدول متخبطاً ح اقتصــــــــاد هذباملســــــــتهدفة ابلديون، حبيث يـصـــــــ اللذان لعبا دوراً يف إغراق الدول  الدويل
 إدارة  توىل صـندوق النقد الدويل أن  إذ وكما ذكرنويصـعب عليه مالحقة خدمة الديون وفوائدها املرتاكمة  

 الســـــياســـــة النقدية الدولية، وتســـــهيل اســـــتقرار أســـــعار صـــــرف العمالت، بينما اختص البنك الدويل إبدارة
ليســــــــــتكمل هبا اإلطار    1995ة العاملية عام  ومن ث مت إنشــــــــــاء منظمة التجار  .الدولية  الســــــــــياســــــــــات املالية

الصـــــعيد االقتصـــــادي. وتعد ابرز أدوات العوملة االقتصـــــادية، اليت كان هلا تداعيات  املؤســـــســـــي الدويل على
 ملةوتوجهها لتحقيق مصـــــــاحلها، وعلى رأســـــــها عو   وهذه املنظمات تســـــــيطر عليها الدول الصـــــــناعية كثرية.

متثيال  ل النامية يف تلك املنظمات لتصـــــبح عاجزة عن متثيل نفســـــهااالقتصـــــاد الدويل، اواضـــــعاف نفوذ الدو 
العاملية  من التجارة 90% دولة ميثلون أكثر من 140 وتشـمل عضـوية منظمة التجارة العاملية أكثر من جيداً.

العــاملي يف  الـذي ختتص بـه يف النظــام اجلـانـب لقــد قـامـت منظمــة التجــارة العــامليــة بـدورهـا إىل حـد كبري يف
- 1945مرة خالل الفرتة مـابني  14ة التجـارة واإلنتـاج، فقـد تضـــــــــــــــاعفـت التجـارة اـلدوليـة للبضـــــــــــــــائع عوملـ 

9941(35). 

 
صاحب حسن مهدي، العوملة ودور الشركات املتعددة اجلنسيات يف النظام العاملي اجلديد، جملة الغري للعلوم االقتصادية  -33

 .105، ص 2010، 16، العدد 3االدارية، جامعة الكوفة، اجمللد و 
 جامعة املوصل،  جملة الرافدين للحقوق،املال،  على وأثرمها موالاأل بغسيل العوملة  ، ارتباطعالية يونس عبد الرحيم الدابغ -34

 .175، ص 2008(، السنة 38(، العدد )10اجمللد )
 .70ص أمحد عبد العزيز وآخرون، مصدر سابق،  -35
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 25:  العدد

 التكتالت اإلقليمية: -3 
ــار حترير ــيط مســ ــجيع وتنشــ ــواق العاملية،حيث تتمتع التكتالت اإلقليمية أبمهية كبرية يف تشــ ترتكز  األســ

 بني كربى التكتالت رات األجنبية املباشـــــــــــرةحركة صـــــــــــادرات الســـــــــــلع و اخلدمات وحىت حركة االســـــــــــتثما
األورويب، منظمة األسيان. ارتبطت نشأت التكتالت اإلقليمية   االحتاد  ،N.A.F.T.A))منظمة  االقتصادية

ــيلـية فيمـا بينهـا، إذ تنص املـاد ة اتفـاقـية الغـات على إمكـانـية بتوجـه اـلدول حنو توقيع اتفـاقـيات جتـارـية تفضــــــــــــ
أو احتاد مجركي من خالل إنشــــــــــــاء اتفاقيات جتارية تفضــــــــــــيلية بني الدول  الدول إنشــــــــــــاء منطق تبادل حر

واملقصـــــــــود احتاد مجركي هو تبين الدول تعريفة مجركية موحدة جتاه بقية الدول مع إزالة احلواجز ) األعضـــــــــاء
ــلـية ورغم إقراره يف اتفـاقـية الغـات،اجلمركـية فيمـا بينهـا.( إن مـبدأ التجـارة التفـ  مـبدأ  إال أـنه يتعـارض مع اضــــــــــــ

 .(36) يف اتفاقية الغات اً ساسياالالمتييز يف التجارة الدولية والذي يعد بدوره مبدأ 
 وسائل االتصال احلديث واالنرتنت  -4
 توفر اخلدمات اليت وأجهزة  تبادهلا  وســــــــــرعة والتكنولوجيا  العلمية  املعارف امتالك على تعتمد  العوملة إن 

 تقليص  ســـــــــيتبعها ابلضـــــــــرورة  املتســـــــــارعة  الظاهرة وهذه،  عنها نامجةوال  هبا  املرتبطة واملعلومات  املعارف هذه
ــتمر   فــأكثر العوملــة، ألفكــار الرتويج  يف دوراً  االنرتنــت لعــب لقــد التنظيميــة القــانونيــة اإلجراءات يف مســــــــــــ
 وحقيقتها. العوملة جوهر مع تنسجم إنكليزية ةتكون بلغ االنرتنت ينشرها اليت املعلومات
 وسائل اإلعالم  -5

ــة  الناس حياة يف  كربى  ثورة اإلعالمي البث  جمال يف التقين التقدم ثأحد  هي الدول الغربية وان  خاصـــ
  ويركز  التوقعات،  السنوات األخرية  خالل  العامل  يف  اإلعالم  موازنة  وجتاوزت  خالله  من  وتؤثر  عليه  هتيمن  من

 الغربية  الصـناعة عجلة  تظل االسـتهالكية، حىت السـلع على الطلب  وزايدة املسـتهلكني  قضـااي على اإلعالم
 ما ضـــد والتثقيف  للتوعية إعالم  على إنشـــاء وســـائل  للعمل  النامية الدول يدفع الذي األمر، دائبة حركة يف

 .(37)أفكار من الغربية اإلعالم وسائل تبثه
ــلم من التهـديداتوابلنهـاية اذا كانت   العوملة تشــــــــــــــكـل هتديداً وحتدايً امام الدول فهي بدورها ال تســــــــــــ

عامل األســــــتقرار يف الســــــوق العاملي وضــــــمان حتقيق التنبؤات حول معدالت النمو  خاطر أحداها، يعدوامل
االقتصـــــادي العاملي شـــــرطني اســـــاســـــيني للمضـــــي قدماً يف تطبيق العوملة االقتصـــــادية، وهكذا فإن اوضـــــاع 

ــوقاألق ــيات اليت تعد اجلزء االكرب من الســـــ ــركات املتعددة اجلنســـــ ــاد االمريكي وكذلك الشـــــ العاملية مها  تصـــــ
ــاد االمريكي والشـــركات   ــيب االقتصـ ــرار تصـ ــيان يف عملية العوملة وهذه املخاطر تتمثل يف اضـ احملوران الرئيسـ

األقتصــاد األمريكي يتبعها  املتعددة اجلنســيات والعالقة بينهما عكســية، حيث ان ارتفاع معدالت النمو يف
اداء وخمرجات األقتصــاد االمريكي تلقي بظالهلا  ارتفاع يف اســهم تلك الشــركات وابملقابل فإن الشــكوك يف

 .(38)على اسهم واداء تلك الشركات والعكس صحيح 

 
 .60طارق اتحي، مصدر سابق، ص  -36
 .72أمحد عبد العزيز وآخرون، مصدر سابق، ص  -37
حتدايهتا واملخاطر اليت هتدد مستقبلها، اجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات االقتصادية،  -ية العوملة االقتصاد ،مجيلة اجلوزي -38

 .46، ص2010، 1العدد 
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 ثانيًا: البعد السياسي للعوملة:
منظومات وقيم وظهرت منظومات جديدة، ما أن أعلن اهنيار االحتاد الســــوفييت وتفككه حىت اختفت 
تاب يف الكُ  أاد االجيايب واحلرب الباردة، وابتدواختفت مصـــطلحات الصـــراع اإليديولوجي واالشـــرتاكي واحلي

الغرب للرتويج ألفكـار جـدـيدة، يرـيدون تثبتهـا يف العقـل البشــــــــــــــري، واعتـبارهـا حقـائق أـبدـية، فقـالوا هرمـت  
ومن املنظور الســـــــياســـــــي، تعين العوملة ان الدولة ال تكون هي ،  رأمساليةاالشـــــــرتاكية إىل األبد، وانتصـــــــرت ال

ــياســــــــــــي العاملي، ولكن توجد إىل جانبها هيئات متعددة اجلنســــــــــــيات الفاعل الوحيد على ا ملســــــــــــرح الســــــــــ
ومنظمـات عـاملـية ومجـاعـات دولـية وغريهـا من التنظيمـات الفـاعـلة اليت تســــــــــــــعى إىل حتقيق املزـيد من الرتابط 

. لكن على ارض الواقع هي الـــدعوة اىل اعتمـــاد الـــدميقراطيـــة والليرباليـــة (39) النـــدمـــاج الـــدويلوالتـــداخـــل وا
والسـياسـة وحقوق االنسـان واحلرايت الفردية، ويف مضـموهنا هي اعالن لنهاية سـيادة الدولة ولنهاية احلدود  

ــحة ففي ا ــية وتبدو العوملة يف ذلك امام مفارقة واضـ ــر فيه ولتكامل حقل اجلغرافية الســـياسـ لوقت الذي تبشـ
ســـبب املصـــاحل التجارية او بســـبب جندها تغض الطرف عن انتهاك هذه القيم يف كثري من بلدان العامل اما ب

سياسات بعض الدول وحتالفاهتا. وتعد كوراي اجلنوبية من اوائل الدول يف العامل عموما ويف قارة اسيا حتديدا 
الرئيس الكوري اجلنويب آنذاك فكر العوملة كســــــــــــياســــــــــــة وطنية اليت حاولت مواكبة ظاهرة العوملة، فقد تبىن 

ؤســســات وخلق وعي شــعيب بضــرورة االســتفادة من التحوالت العاملية اســاســية، وكان اهلدف هو اصــالح امل
وحماولة رســـــم صـــــورة مشـــــرقة للمســـــتقبل، وكان شـــــعار العوملة لديهم ابن تكون كوراي دولة حمورية يف النظام 

ت االحباث االكادميية املتصـــــــــلة ابلعوملة، فيما تربز كوراي الشـــــــــمالية من بني الدول الدويل ودعمت احلكوما
للعوملة ابشــــــــــكاهلا املختلفة، اذ ترى ان تيار دمج العامل ســــــــــياســــــــــياً واقتصــــــــــاداي وثقافيا هو تدبري    الرافضــــــــــة

ــاع كل االمم هلم او متييعها حىت يتســـــىن هلم حتويل العامل كله اىل  ما يســـــمى ابلعامل االمربايليني هبدف اخضـــ
 .(40)الغريب احلر وعلى االمم ان تقاوم ذلك النه يطمس هويتها القومية 

 تمثل انعكاسات العوملة السياسية من خالل أتثريها على:وت −
 السيادة واحلدود الدولية: .1

مع تزايد وترية العوملة يف خمتلف مظاهرها وجتلياهتا زادت حدة ســـــــــؤال الســـــــــيادة يف الدولة الراهنة، هل 
لســــــــيادة لعوملة هتدد ســــــــيادة الدول وتنقص منها او اهنا على العكس من ذلك تســــــــاهم نوعا ما يف متتني اا

عندما تؤازرها اعتبارات خارجية ونشــاط معترب للدولة يف اخلارج؟ ومن معاينة الوضــع الدويل نرى ان الكثري 
ى قدرة الدولة على التجاوب مع من االمور تغريت وحتولت يف كل مظاهر وجوانب احلياة الدولية، بناءاً عل

 .(41)مسار العامل املعاصر والشروط اجلديدة اليت يفرضها 

 
صالح ايسني حممد احلديثي، معتز خالد عبد العزيز، التأثريات السلبية واالجيابية للعوملة يف القضااي االجتماعية والثقافية  -39

 .514-513، ص 2011، 1، العدد 11لرتبية االساسية، جامعة املوصل، اجمللد جملة احباث كلية اوالسياسية، 
-39، ص2017،  69ستار جبار عالي، العوملة: دراسة يف املضامني واالهداف، جملة دراسات دولية، جامعة بغداد، العدد    -40

40. 
، 150الدراسات االسرتاتيجية، بريوت العدد ؤون األوسط، مركز نور الدين ثنيو، العرب والعوملة: املواجهة اخلائبة، جملة ش -41
 .113، ص 2015
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لى مدى القرنني التاسـع عشـر والعشـرين وإىل غاية اليوم كانت السـياسـة العاملية تنتظم على أسـاس ما عف 
ــتفـايل ـــياغـة األحكـام   (42)يعرف ابلنظـام الويســــــــــــ ــلواب عـامـا لصــــــــــــ اـلذي مـثل إطـارا لنظـام احلكم، يطرح أســــــــــــ

وهره مـبادئ مفهوم  ج النموذج من نظـام احلكم يف  اإلجتمـاعـية وتطبيقهـا ومراقبتهـا وتنفـيذهـا، وـقد دعم هـذا
الدولة والســـيادة ذلك أن الدولة الويســـتفالية كانت دولة ذات ســـيادة مبعىن أهنا كانت متارس ســـلطة شـــاملة 

إال أنه ومع العوملة احلالية فإن عصـر السـيادة وىل  ،وعليا وغري حمدودة وحصـرية فوق األراضـي املخصـصـة هلا
وأن مربرات  - وعلى رأســـــــــــهم جون آرت شـــــــــــولت نيوهو رأي جانب كبري من الباحثني املهتم -وإنتهى  

بقائها إنتهت وأصــــــــــــــبحت غري جمدية وقد أســــــــــــــهمت العوملة إىل حد بعيد يف زعزعة النظام الويســــــــــــــتفايل 
إال أن قــدرتــه على إصـــــــــــــــدار األحكــام وتطبيقهــا من  ،فبــالرغم من أن جهــاز الــدولــة بقي قــائمــاً  .التقليــدي

 .(43) مستوى معايري السيادة كما كان يعتقد الناحيتني القانونية والعملية مل تعد يف
وهنالك اجتاه يرى أن العوملة قد اخضعت الدولة: ويرى انصار هذا االجتاه ان مقومات العوملة وجتلياهتا 
ــتـنال بشــــــــــــــدة من قدرات الدولة وفـعالـياهتا للقـيام بوظائفهـا، فآلـيات العوملة حولت الدول معظمهـا اىل   ســــــــــــ

ــيـاً، ومن ث اذا كـانـت مقوالت  منفـذين وادوات يف ايـدي قوى ال ــيـاســــــــــــ ميكن للـدول ان تتحكم فيهـا ســــــــــــ
الســـيادة وتراب الوطن من مسات النظام الدويل، اال انه قد جرى اعادة تركيبها على مواقع مؤســـســـية اخرى 
خـارج اـلدوـلة وخـارج الوطن. اذ ادت العومـلة اىل اعـادة توزيع القوى بني اـلدول واالســــــــــــــواق واجملتمع امـلدين، 

ــية واالمنية عرب اوابلت ــياســــ ــادية واالجتماعية والســــ ــاركها يف القيام ابدوارها االقتصــــ يل وجدت الدول من يشــــ
جيادل أنصــــار العوملة والكثري من الدراســــات أبن . و (44)رجال االعمال واملنظمات الدولية ووســــائل االعالم

عتماد اإلقتصـادي والسـياسـي إلالسـيادة أصـبحت مهددة بفعل العوملة وحتركاهتا الكونية املتسـارعة وبواسـطة ا
وكلها سـتؤدي يف النهاية إىل آتكلها ويسـتندون يف ذلك على ما  املتبادل وبواسـطة صـعود فواعل غري الدولة

 :يلي
ن أنشــــــطة العوملة وآاثرها املختلفة أصــــــبحت خترتق حدود الدول اإلقليمية بســــــهولة وســــــرعة االقول   أ(

للدولة على حدودها و   فالية اليت تعين السـلطة النهائية واملطلقةفائقتني، األمر الذي خيالف السـيادة الويسـت
 .إقليمها

ــابق على الو ب(  ــبحت الدول أقل قدرة من الســــــــ ــارع عمليات العوملة أصــــــــ ــبب تســــــــ فاء أو القيام بســــــــ
 ا.بوظيفتها األمنية، وأصبحت أكثر قابلية لإلعتماد على غريها لتوفري أمنه

شـــــكالت الكونية الناجتة منها، مل تعد الدول قادرة على مواجهة بســـــبب اآلاثر الســـــلبية للعوملة وامل (ج
ــاعـد يف عـدد املنظمـات الـدوليـة ودورهـا  تلـك املشــــــــــــــكالت مببـادرة فرديـة وهو األمر الـذي أدى إىل تصـــــــــــــ

 ومنظمات العوملة اهلادفة إىل تنسيق جهود الدول.

 
 مبدأ سيادة الدول أول اتفاق دبلوماسي يف العصور احلديثة قد أرسى نظاما جديدا يف أورواب مبنيا على  النظام الويستفايل:هو   -42

 .نيةإلمرباطورية الروماا يف ب الثالثني عاماً حر  وقد أهنت هذه املعاهدات
امساعيل كرزادي، العوملة واحلكم حنو حكم عاملي ومواطنة عاملية، اطروحة دكتوراه )غري منشورة(، كلية احلقوق والعلوم  -43

 .100، ص 2011السياسية، جامعة احلاج خلضر، اجلزائر، 
، 15ق، جامعة املوصل، اجمللد  لة الرافدين للحقو حممد يونس الصائغ، مكانة السيادة يف ظل حكومة عاملية دراسة مقارنة، جم  -44

 .285، ص 2012، 55العدد  
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ــاعد معدالت التبادل اإلقتصــــادي   د( ــتمر يف تصــ والتجاري عرب احلدود وهو أدت العوملة إىل تزايد مســ
ــفهـا ــادـية لـلدوـلة بوصــــــــــــ ث حـد من ـقدرهتـا على   دوـلة رـفاه ومن األمر اـلذي حتم التغري يف الوظيفـة اإلقتصــــــــــــ

 .عليها ها وإقتصادها والسيطرةالتحكم يف حدود
 .ديدةاجلظواهر الأصبحت الدولة العصرية عاجزة وحدها عن السيطرة على  ذ(

 ،عرب العامل  اإليداعات املالية والتحويالت املالية الضـخمة إلكرتونياً  فقدت الدولة أيضـا يف مواجهةس( 
 .ة الوطنيةملكيتها احلصرية ملعلم سابق آخر من معامل السيادة، أال وهو العمل

من جهة أخرى أدت العوملة إىل خلخلة عدد من القواعد الثقافية والسـيكولوجية الراسـخة للسـيادة ش( 
اليني والءات أكملت بل رمبا فاقت مشــاعر التآزر القومي اليت أســبغت يف على ســبيل املثال أصــبحت للم

 .(45) السابق الشرعية على سيادة الدولة
هي بروز ما يعرف ب)املواطنه العاملية(  الســـــــياســـــــة العوملة حنو االجتا  يف لالنتبا  إاثرة الســـــــمات وأكثر .2

 و)اهلوية االنسانية(:
ــاين اليت بــدأت تنــافس املواطنــة الوطنيــة واهل ويــة احملليــة الراهنــة. ان بروز االنتمــاء العــاملي والوالء االنســـــــــــــ

 .(46)قاً على املدى البعيد والوعي الكوين هو من اهم معامل العوملة السياسية ومن اكثر االبعاد عم
 أما اهم ادوات العوملة السياسية: −

  :السياسية والتعددية الدميقراطية -1
ــاتية ترتيبات عن عبارة وهي   على  احلصــــول لألفراد  يتســــىن  حني  ســــياســــية،ت اراقر  إىل وصــــوللل مؤســــســ
  هي  احلديثة الدميقراطية وان   الناخبني، أصوات على  طريق التنافس  عن القرارات  تلك  لصنع الالزمة  السلطة

 املؤســـــســـــات أصـــــحاب  يقوده للحكم  أســـــلوب: أبهنا  توصـــــف إذ  يف املاضـــــي، عليه كانت  ممّا تعقيداً  أكثر
ــية العملية الذين ميدون   األقوايء  الرأمسالية ــياســــــ  من  جمموعة بني االختيار حق  الناخبني ويعطون   ابملال،  الســــــ

ــياء، معظم  حول ذاهتا املشـــرتكة اآلراء الذين هلم  القادة ــلوب يف  بينهم  فيما خيتلفون   لكنهم  األشـ القيادة،   أسـ
 دميقراطيتها ويقتسـ  على األمريكية املتحدة الوالايت احلكومية. عملت  السـياسـات وشـرعية  صـحة  يكفل مبا
 ما وهذا األمريكية. للسـياسـة  املعارضـة الوطنية  األنظمة  من  ابلضـد الذي يقف  ابلشـكل وتوظيفها  العامل إىل
  يزيــد ســــــــــــــوف األمريكي الكونغرس أن  أعلن عنــدمــا، 1995 عــام كينيــا  األمريكي يف الســــــــــــــفري عنــه عرّب 

ــاعــداتــه ــســـــــــــــــات اليت للــدول مســـــــــــــ  حقوق عن وتــدافع احلزبيــة، دديــةالتعــ  وتطبيق الــدميقراطيــة هتتم ابملؤســــــــــــ
ــتـبداد، وانتهـاك حق(47)اإلنســــــــــــــان  وق . واعتربت اـلدول الغربـية ان عـدم تطبيق اـلدميقراطـية ينتج عـنه االســــــــــــ

 
 .102-101امساعيل كرزادي، مصدر سابق، ص -45
العريب، اطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم  الوطن مستقبل وآاثرها يف التطور التقين ظل  يف مال، العوملة أمحد حامد -46

 .172، ص 2009 الدمنارك،العاملية، يمنتسكل سانت السياسية، جامعة
، 1اجمللد    جامعة تكريت،الدولة، جملة جامعة تكريت للعلوم السياسية، سيادة على وتداعياهتا الكرمي، العوملة  حممد رشيد أايد  -47

 .105، ص 2014 ،1العدد  
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االنســـــــــان، وضـــــــــياع حقوق االقليات وغريها من الســـــــــلبيات، والدميقراطية كما يطبقها الغرب الذي يكيل  
 .(48)ي القرار يف الدولة مبكيالني ويتبع مفهومني خمتلفني، حسب اهواء صانع

 حقوق اإلنسان:  -2
 ورغم وجودها، دون  احلياة يف  دوره يؤدي  أن  اإلنســـان   يســـتطيع ال اليت  واملهمة الضـــرورية احلقوق وتعين

 ومازلت خضـعت اهنا اال االنسـانية،  متعلقة ابلشـخصـية  عاملية  قضـية هي االنسـان  حقوق  قضـية ان  حقيقة
ــوصــــية عامل  لتاثري ــدار ومنذ لدينية والتارخيية،وا الوطنية  اخلصــ  10 يف اإلنســــان  حلقوق العاملي اإلعالن  إصــ

  ومنذ  املتحدة،  األمم  يف  اإلنسان   حبقوق  خمتصة  متعددة  عمل  وفرق  جلان   مت تشكيل ،1948  األول  كانون 
هو  القضــية هذه اخذته الذي املعىن ان  املالحظ ان  اال عاملياً، القضــية  هبذه االهتمام التاريخ تصــاعد ذلك

 املتحدة الوالايت اهتمت ( إذواترخيية  ودينية وطنية  خصـــــــــوصـــــــــية لكل التنكر على  القائم االمريكي ملعىنا
ــااي األمريكية ــان  حقوق بقضــ ــعيد على العامل، يف اإلنســ ــياســــي خطاهبا صــ  واملمارســــات الرمسي اخلارجي الســ
 أصــبحت االخرى، دولال شــؤون  يف للتدخل كذريعة القضــية هذه اســتخدام اىل ســياســاهتا وانتهت العملية،
 العصــــر، لغة اإلنســــان  حقوق أصــــبحت بل اإلنســــان، حقوق مارت اح  مبدى تقاس بلد أي يف احلكم شــــرعية
 الوالايت الســــــيما للعديد، املصــــــلحية الســــــياســــــية ترالالعتبا املبدأ هذا خضــــــوع يف تكمن األمر وخطورة
ــوعه من أكثر املتحدة، ــانية  للمعايري خضـــ ــوعية أو اإلنســـ ــان  حبقوق ةاملتعلق املوضـــ  .الدويل اجملتمع يف اإلنســـ

 ما وهذا اإلنســــان، حقوق محاية حبجة للدول ليةالداخ  الشــــؤون  يف املتحدة الوالايت تدخل إىل ذلك فأدى
ــلطة، والنفوذ اهليمنة حتقيق يف إليه تســـعى  مركزية حكومة إىل الوصـــول هو الذرائع هلذه العملي والتطبيق والسـ
 .والوطنية والقومية اإلقليمية الدول سلطات فيها وتلغي األمريكية، دةاملتح الوالايت تقودها عاملية
 :الدولية املؤسسات ادوار لتوسيع السعي -3

 على اإلقليمية، املنظمات ادوار توســيع مت  وقبلها الدولية، اجلنائية واحملكمة االمن جملس ســلطات وامهها
 ســـلطة إجياد الدولية املؤســـســـات ادوار يف التوســـع هذا قصـــد وكان  ووظائفها، الدولة ســـلطات من قلص حنو

ــلط من أعلى ــوال املرحلة، هذه يف حمدود نطاق على كان   وأن  الوطنية، الدولةة  ســـ  إىل الحقة مرحلة يف وصـــ
 .(49)املؤسسات  تلك اىل ابلكامل ومنحها الوطنية الدولة من السياسيرار الق سلطات سحب

 ثالثًا: البعد الثقايف:
 التــأثري يفعميم منوذجهــا الثقــايف على الــدول واجملتمعــات األخرى، من خالل وتعين حمــاولــة دولــة مــا ت

ــية ــياســـ ــائل ســـ ــلوكية ألفراد هذه اجملتمعات، بوســـ ــارية والقيم الثقافية واألمناط الســـ ــادية  املفاهيم احلضـــ واقتصـــ
ــتعمــار العقول واحتواء بط اخلربات، ور  وثقــافيــة وتقنيــة متعــددة. وذلــك، من خالل االخرتاق الثقــايف واســــــــــــ

وهــذا النمط من التفكري واآلليــة احلركيــة يــاً. افاملثقفني بــدائرة حمــدودة تــدور يف فلــك الــدولــة اليت هتيمن ثقــ 
ــرتاتيجيتها،   ــية يف الوالايت املتحدة واســـــ ــياســـــ ــلوك املنفعة واالحتواء، يلقى رواجاً يف تكتيك اإلدارةالســـــ لســـــ

من أجل   أكثر من مكان وأكثر من مناســــــــبةعنه يف  ابختالف رموز هذه اإلدارة يف شــــــــبه إمجاع مت التعبري
 

، كلية سالة ماجستري )غري منشورة( ، ر 2011 -1991اشرف غالب ابو صاحلة، أتثري العوملة السياسية على الوطن العريب  -48
 .65، ص 2012اآلداب والعلوم السياسية، جامعة الشرق االوسط، االردن، 
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ــات املال واخلرباءظَِّف و تُ هذا التوجه، و  ــســـ الثقافية واإلعالمية الكربى، وأجهزة املخابرات األمريكية.  واملؤســـ
جيمس روســــــتون:" "إن الصــــــحفيني ورؤســــــاء حترير الصــــــحف "وهبذا الصــــــدد، يقول الصــــــحفي األمريكي

 عضــــهم ضــــعيف أمام اإلفســــاد املايل، ولن ترتدد وكالة االســــتخباراتوب اجلامعية ليســــوا ابلطبع أغنياء جداً،
ــتمـالتهمCIAاملركزـية  ــتطيع أن تفعـل ذـلك يف اســــــــــــ اليت ـلديهـا جيش من  CIAوهـذا مـا تفعـله  عـندمـا تســــــــــــ

والباحثني، مهمتهم فقط طرح نظرايت وصــــــياغة أخبار وصــــــناعة الدعاايت املؤيدة  الصــــــحفيني واملراســــــلني
 .(50) ربير كل ما تفعله ابلشعوب األخرىوت للسياسة األمريكية،

 ومن اهم اهداف العوملة الثقافية هي:  −
 االسـتتباع وتكريس  اهليمنة مع التطبيع أسـاس على تقوم واليت ةالعومل متثلها اليت االخرتاق ثقافة تعزيز -1
 الثقافية اهلوية إفراغ وابلتايل دولة، أو  أمة أو لوطن ابالنتماء الشــعور فقدان  إىل يؤدي مما ألمريكا، ير احلضــا

 .حمتوى كل من
 على تقوم والعوملة فيها األمية لتفشـــــــي نظراً  م،دالتق بركب اللحاق من املتخلفة الشـــــــعوب حرمان  -2
 .واملتخلفة النامية الدول يف واجملتمعات الدول من الكثري متلكها ال عالية تقنية

 على تعمل فهي اآلخرين، مع الجتماعيا الســلوك ممارســة ويف االســتهالك يف الغريب الذوق إشــاعة -3
 ذلك على يرتتب وما للحياة كأسـلوب ابلعنف تؤمن كاملة أجيال تنشـئة شـأهنا من اليت العنف ثقافة إشـاعة

 .(51) اجملتمعات يف والعنف اجلرمية انتشار من
 ميكن ابراز العالقة بني العوملة والثقافة يف ثالثة جوانب: −

 (National Identityاهلوية الوطنية: ) -أ
ــارة هذا   اهلوية ألي جمتمع هي القدر الثابت واجلوهري واملشـــــــــرتك من الســـــــــمات العامة اليت متيز حضـــــــ
ــيات االخرى. ويرى  ــيته طابعاً يتميز عن الشــــــخصــــ ــارات، واليت جتعل لشــــــخصــــ اجملتمع عن غريه من احلضــــ

من خالل   ا وجتســــــــــيدهاالبعض ان اهلوية مفهوم ايديولوجي اكثر مما هو علمي خاصــــــــــًة وميكن التعبري عنه
 اهلوية كانت إذا .(52)مسات خمتلفة، فقد يعرب عنها من خالل الدين أو اللغة أو الدولة الوطنية او القومية 

 لتتميز" اآلخر" مقابل يف واحد كل يف وصـــقلها الفرعية الثقافات حمصـــلة تعرب عن اليت الصـــيغة هي الوطنية
 حدود ابخرتاقها اليوم العوملة تطرحه ما فأن  وقيمها؛ تقاداهتاواع بثوابتها ولتنفرد يتهاـصــــــ خصـــــــو   هلا أبن  عنه

ــاً  قائمة كانت اليت القومية الدولة ــاســــــــ إن اجلدل الدائر مابني العوملة واهلوية لذا فالثقايف،   التمايز على  أســــــــ
يكمن يف الشــــد واجلذب بني تيارين يبدوان متعارضــــني، احدمها يدفع حنو التجانس يف جماالت الســــياســــية 

ــاس ان النمـاذج واالجتـاهـات اليت تطرحهـا اـلدول االو  ــاد والثـقاـفة بني اقطـار القرـية الكونـية، على اســــــــــــ قتصــــــــــــ

 
، جامعة دمشق،  والقانونيةجملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية ، العوملة..واخليارات العربية املستقبلية عبد العزيز املنصور، -50

 .569، ص 2009، 2د ، العد25اجمللد 
العليا،  الدراسات الغربية، رسالة ماجستري)غري منشورة(، كلية الضفة مواطين الثقافية على العوملة محد، أثر حاج راشد أمين داين  -51

 .37، فلسطني، ص 2012جامعة النجاح الوطنية، 
جية(، جملة آداب املستنصرية، اجلامعة املستنصرية، )رؤية انثروبولو هدى كرمي مطلك، العوملة والشباب، ازمة اهلوية واألنتماء  -52
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 25:  العدد

ــة يف اجملــال   الكربى هي اليت اثبتــت جنــاحهــا وفــاعليتهــا، واآلخر يــدفع حنو أتكيــد عــدم التجــانس وخــاصـــــــــــــ
 .(53)الثقايف، على اساس ان التعايش بني العناصر املتنوعة ظاهرة صحية 

م النتـائج اليت وردت اليـنا من االنثروبولوجـيا هي ان االفكـار واآلراء والوســـــــــــــــاـئل الواردة من احـد أه نَّ إ
أي عامل داخلي، وهكذا تســـــــتبدل احلدود الطبيعية للشـــــــعوب   اخلارج هي اشـــــــد أتثرياً على احلضـــــــارة من

مغايرة  يةلرســـــــم هو واجلماعات حبدود اخرى ميكن ان نطلق عليها حدود ومهية، لذا اصـــــــبحت العوملة أداة  
األخرتاق الصــحفي كوســيلة للســيطرة على االدراك عن طريق الصــورة الســمعية   للهوية االصــيلة، مســتخدمة

البصـرية اليت تسـعى اىل تسـطيح الوعي، وجعله يرتبط مبا جيري على السـطح من صـور ذات طابع اعالمي. 
كان أتثريها عميقاً على االتصـال ماعية و أدت وسـائل االتصـال السـمعية اىل تغيريات شـاملة يف احلياة االجت

اللغوي، واهلدف هو تكريس نوع معني من االســــتهالك لنوع معني من املعارف والســــلع والبضــــائع وهو ما 
ميكن ان نطلق عليــه )ثقــافــة األخرتاق( اليت تتوىل عمليــة التقشــــــــــــــري للوعي الثقــايف واخرتاق اهلويــة الثقــافيــة 

 .(54)لألفراد واالمم 
 عامل "الفاعلني والشــبكات، املؤســســات عامل هو وطن بدون  أمة، بدون  دولة، بدون  عامل ،العوملة عامل نَّ إ
 الدولة على يقفز نظاماً  العوملة ابعتبارها الفهم هلذا ووفقاً املســــــــتهلكون.   وهم فيهم واملفعول املســــــــريون  وهم
 حضــــورها من فيفوالتخ الدولة ســــلطة إضــــعاف ألن  والتشــــتيت؛ تيالتفت على تعمل فأهنا والوطن، ةمواأل

 والتعصـــــب والطائفة، القبيلة،  :الدولة على بقةاســـــ ال النتماءا رط أ إســـــتيقاظ إىل حتماً  يؤداين  العوملة لفائدة
ــتيت اجملتمع تفتيت والنتيجة املذهيب؛ ــية احلدود انداثر إن  إذ (55)مشله وتشــ ــياســ أمام   والثقافية  والقانونية  الســ

املقاومة  قالع آخر يدمر أن   شــانه  من والفضــائيات التلفزيونية، كاإلنرتنت،  حديثة  بوســائل املدعومة  العوملة
  تعزيز  ابجتاه يســـــــري الدويل اجليوبوليتيكي دام الســـــــياق ما  ابألســـــــاس، واألمريكي الغريب  الثقايف لالكتســـــــاح

ـــياق يف العـامل على األمريكـية املتحـدة هيمـنة الوالايت  تتجـاوز اجلـدـيد، وهبـذا اـلدويل يعرف ابلنظـام مـا ســــــــــــ
 النفســية للقيم  تعميم من ذلك يعنيه مبا الثقايف، اجلانب إىل والســياســي  االقتصــادي اجلانب األمريكية نةاهليم

  األداين إىل عن فضــــال تشــــكلت، اليت واألعراف والســــلوكيات األذواق على األمريكية والعقائدية والســــلوكية
ــيةللخ املتكاملة نظومةواملوالعقائد  ــوصــــــ ــارية صــــــ ــعوب  لباقي احلضــــــ  يتعلق األمر أن  يعين مما عامل،ال يف الشــــــ

 .(56)وأمركته  العامل على اهليمنة إرادة تعكس جيناو أبيديول
 األسرة واجملتمع: -ب

ــترتك آاثراً وخيمة على البناء االجتماعي العام للمجتمعات فوق ما  من املالحظ ان العوملة الثقافية ســـــــــ
القاته ووظائفه، ومبا ان هدف العوملة هو ترتكه من آاثر خطرية على التنظيم االســري من جهة نشــاطاته وع

وق الفين وامناط الســـــــــــلوك فمن احالل ثقافة واحدة حمل الثقافات االخرى من حيث التفكري والتعبري والتذ

 
 .132، ص2013، املواطنة يف ظل العوملة، جملة الفلسفة، اجلامعة املستنصرية، العدد العاشر،  الساعدي هاشم سعدون بشار  -53
، 12، النجف االشرف، العدد  السالمية اجلامعةجملة كلية اسم ابقر جريو، من التحدايت املعاصرة جدلية العوملة والواقع،  اب  -54
 .282، ص 2012

 .137، مصدر سابق، ص الساعدي هاشم سعدون بشار -55
، 1، العدد 8اجمللد  جامعة القادسية، يف اآلداب والعلوم الرتبوية، القادسيةواهلوية، جملة  واملواطنة كاظم، العوملة رحيم اثئر -56
 .265، ص 2009
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املتوقع ان ينتقل كل ذلك لالســــــرة بوصــــــفها املؤســــــســــــة االكثر أتثراً حبركات التغيري االجتماعي، والواقع ان 
ىل حتوالت ال ســابق هلا على األطالق، وكون األســرة إحدى البىن اإلجتماعية اجملتمع البشــري خيضــع اآلن ا

الســلبية اليت افرزهتا ظاهرة العوملة مما ادى اىل حدوث ســلســلة املهمة، فقد تعرضــت وبشــكل مباشــر لآلاثر  
 من التغيريات األجتماعية املتعاقبة فضاًل عن ذلك فقد برزت مشكالت اجتماعية اسرية جديدة، فالسلطة

ــرـته املتزاـيدة يف ظـل االحتـياجـات   ــعفـت ومل يعـد االب قـادراً على تلبـية متطلـبات اســــــــــــ االبوـية اهتزت وضــــــــــــ
فرضـــتها ظاهرة العوملة واالنفتاح العاملي. ان مســـتقبل األســـرة ســـوف يتضـــمن تغيريات عديدة واملطالب اليت 

ألســــر اىل اســــتخدام مثار الثورة يف عالقة اآلابء ابألبناء وكذلك مناهج تربية الطفل وتنشــــئته، كما ســــتميل ا
ــائل االتصــــــال واالنرتنيت وان تشــــــغل هذه املســــــتجد ات احليز االكرب من التقنية واملعلوماتية اهلائلة من وســــ

 .(57)وقتهم وتفكريهم وانشغاهلم يف قضاء ساعات طويلة ملتابعة تلك الربجميات 
وســـائل التنشـــئة االجتماعية ســـواءاً  ومن املالحظ ان آليات العوملة ســـيكون هلا أتثري هائل على خمتلف

 اخالقية وســــلوكية جديدة االســــرة او املؤســــســــات التعليمية او اجملتمع برمته وهذا من شــــأنه ان يوجد امناطاً 
يتشرهبا ويتمسك هبا اجليل احلايل او القادم، وتلك االمناط ستؤدي اىل احداث توتر وصراع قيمي وسلوكي  

 جيل االابء واالبناء فضـــــاًل عن بروز ظواهر التفكك االســـــري، وظهور  حاد يف االجتاهات واالفكار ما بني
ــتقبال والبث الفضـــــــــائي اليت دخلت مجيع املنازل امناط اجلرمية كجرائم االنرتنت بســـــــــبب أتثري اج  هزة االســـــــ

 :(59) ب، فيمكن امجاهلا ابلنقاط االتية.أما أتثري العوملة على الشبا(58)
 لشباب وتغري امناط تفاعلهم االجتماعية.تفتيت العالقات االجتماعية بني ا •
 اضعفت املشاعر االنسانية واحلميمية بني الشباب وذي القرىب. •
 امامهم مسارات سلوكية اضرت بقيمهم واخالقهم.فتحت  •
 شجعت على انتشار القيم االستهالكية الكمالية. •
 اوجدت للشباب عوامل افرتاضية ليعيشوا فيها بداًل عن عواملهم احلقيقية. •
لقت للشـــباب ازمة يف رســـم مســـتقبلهم مما جعلهم مشـــوشـــني وقلقني ومضـــطربني ومصـــريهم حمفوف  خ  •

 ابملخاطر.
 الوطنية لدى الشباب واضعاف لقدرات وتذويب هويتهم. حتطيم الذات •
 زايدة نسبة اجلرمية يف اجملتمعات. •

 القيم الدينية: -ج 
 هذه بتشـــــييدها وهي الكوكبية، ومبادئها اأهدافه ممتطية األداين، فوق تســـــمو ان  احلديثة العوملة حتاول

 والعقائد األخالقيات وبضــــــمنها  كافة الدينية واألخالقيات املبادئ هتميش تؤشــــــر إمنا الدينية فوق املبادئ
 هذه عا ز انت عملية تكون  هكذا فحســب البشــر من معينة فئة ختص كونية غري أخالقيات بوصــفها اإلســالمية

 
 .82-81، ص 2006، 43العوملة، جملة آداب الرافدين، العدد  وحتدايت األسري خلالدي، التنظيما حسني حممد خليل -57
 .86املصدر نفسه، ص  -58
 .272هدى كرمي مطلك، مصدر سابق، ص  -59
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 يســـــــــعى الىت من األهداف. (60)املعومل الكوكيب اجملتمع لدخوهلا مســـــــــبقا طاشـــــــــر  الفئة هبذه احملدودة املبادئ 
 ىف  املسـيحية العقيدة نشـر طريق  عن العامل تنصـري إال ليسـت وهى الدين  عوملة هلا هى  العوملة  فكرة أصـحاب

 فيسالوبرجمياته مثل ميكن لالنرتنيت  كيف والشــــــــــــواهد االمثلةوهنالك  الكنائس إليه هتدف  ما وهو العامل
 وسيلة هنفس الوقت قيم التعايش والتعارف، وأن تكون يف لنشـر التسـامح وأتكيد  تويرت أن تكون أداةو  بوك

خر واهلجوم عليه وإشـــــــــاعة معاين الكراهية والبغضـــــــــاء، كما أن إمكانية التعارف لتجذير معاين تشـــــــــويه اآل
وازدايد  نتمـاءات اـلدينيـةبني األنتقـال نرتـنت أدى إىل تكـاثر األل األخرى من خالاأل تاـلداين على تعـاليم

 .الدين والعوملةقة بني العالتعددية، وهو مايزيد حتدي ال
 :(61)الديين اجلانب على العوملة خماطر أهم تلخيص وميكن

 املادي  الفكر  املسلمة لصاحل  الشعوب  لدى  املقدسات  وطمس  الدينية، املعتقدات  وخلخلة  التشكيك •
 .العقيدة االسالمية حمل الغربية املادية الفلسفة إحالل أو الغريب، الالديين

 إذا حرج من عندهم فال  بدين، يؤمنون  ال الدول تلك شــــــعوب  من كثريا  إن  الكفر واالحلاد، إذ نشــــــر •
 نشروها.

  والقوانني  للنظم وإفســــاح اجملال واخللق،  الرتبية  وعن والتشــــريع، احلكم  عن  وإقصــــاؤه االســــالم اســــتبعاد •
 الغربية. والقيم

 قيم  إىل والغاايت االميانية القيم  من بتفريغها وذلك اسـتهالكية،  مناسـبات  إىل الدينية  باتاملناسـ  حتويل •
 .االستهالكية السوق

 اما أهم وسائل العوملة الثقافية فهي تتمثل يف: −
 . األخرتاق الثقايف:1

الثقافات  يعد االخرتاق الثقايف من ابرز االســـــــاليب املتبعة من قبل قوى العوملة الثقافية يف صـــــــراعها مع
اخرى، وتكون عمليـــة االخرتاق الثقـــايف من خالل  الوطنيـــة وزعزعـــة القنـــاعـــات هبـــا والرتويج لقيم ومبـــادئ

تدفق املعلومات عرب تقنيات األعالم واملعرفة والثقافة احلديثة بقصد بث واشاعة مفاهيم جديدة يف اوساط 
هيم االســـــاســـــية لثقافة اجملتمع والدولة واالخالل هبا املثقفني وابلتايل التوغل اىل منظومة القيم واملبادئ واملفا

ولقد اصــبح واضــحاً، ان االخرتاق الثقايف يف ظل العوملة  مفاهيمها ومبادئها لصــاحل قوى العوملة.واســتبدال 
ــلـية ويشــــــــــــــكـل نوعـاً من االزدواجـية الثقـافـية وابلـتايل هتميش الثقـاـفة  يعمـل على هتـدـيد منظومـة القيم االصــــــــــــ

 .(62)الوطنية 

 
 ثالثال ، جملة دراسات دولية، جامعة بغداد، العددالثالث العامل دول على للعوملة االجتماعية اآلاثرالرضا،  عبد طارش اسعد -60

 .103، ص 2010واالربعون، 
 276، ص  2017،  47الوطنية، جملة قضااي سياسية، جامعة النهرين، العدد   اهلوية وآتكل الثقافية العوملة  ،الزعيب حممد خيام  -61

- 277. 
القانونية والسياسية،  ، جملة جامعة االنبار للعلومالعريب الوطن على ةٌ يالسلب وإبعادها فيةالثقا العوملة وآخرون، هللا العبد عمر -62

 .284-283، ص 2013جامعة االنبار، العدد الثامن،
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 الغزو الثقايف: .2
خمتلفة لتدمري مصــادر قوة  اليت اســتعملت أســاليب وأدواتويقصــد به احلمالت الفكرية الثقافية الغربية  

ق الذي راالثقايف، التبشـــري واالســـتشـــ  وقد كان من أســـاليب الغزو الفكري راهتا.دهتا والتحكم بقداالدول وار 
واالقتصــاد يف دول العامل النامي عامة والعربية خاصــة،   ابلتعليم، واإلعالم، والقانون، والســياســة، راً أحلق ضــر 

 .(63)لغربلابحلياة االجتماعية  والدعوة إىل تشويه قيم اجملتمع عن طريق تعميم كل ما يتعلق
 أما تقنيات العوملة الثقافية فهي: −

ــمل جمموعة كبري   تكنلوجيا املعلومات واالتصــــــال واالعالم هي ة من التكنلوجيات والوســــــائط وتعدتشــــ
ــرة، حبيث ميكن ان نعدحمرك العو  ــاين والعالقات املتبادلة بني ها متثل حتوالً ملة املعاصـــــــــ  يف التواصـــــــــــل االنســـــــــ

ها متثل حتواًل يف التواصــــــل االنســــــاين والعالقات املتبادلة بني البشــــــر، فقويت عوملة عدالبشــــــر، حبيث ميكن  
مثل دزين، ســـوين، وبرتلزمان و جنرال  امليداي بظهور عدد من مؤســـســـات امليداي العمالقة متعددة االنشـــطة  

، وتركيز ملكية هذه املؤسـسـات يف ايدي قلة قليلة من املؤسـسات والتكتالت العمالقة الكرتونيك، وفياكوم
ميكنها من اقتســــــــــــام صــــــــــــناعة الرتفيه من خالل قدرهتا على التمويل واالنتاج والتســــــــــــويق والتوزيع ملنتجاهتا 

القواعد والنظم عض من ان مؤســســات امليداي العابرة للحدود القومية تطوق الســينمائية التلفزيونية، ويرى الب
 .وميكننا أن منيز تقنيات العوملة الثقافية بـ:(64)القومية والوطنية ومن ث تضعف من اجراءاهتا التنظيمية 

 . الثورة التقنية وتشمل: 1
كم اهلائل من املعرفة يف اشـــــــكال ثورة املعلومات: وهو االنفجار املعريف الضـــــــخم املتمثل يف ذلك ال  –أ

 لذي امكن السيطرة عليه بواسطة تكنلوجيا املعرفة.وختصصات ولغات عديدة وا
ــلكية( مروراً ابلتلفاز  -ب ــلكية والالســـ ــاالت )الســـ ــاالت: وهي املتمثلة يف تكنلوجيا االتصـــ ثورة االتصـــ

 والنصوص املتلفزة وانتهت ابالقمار الصناعية وااللياف البصرية.
ـــبات االلكرتونـية: وهي تلـك الثورة اليت توغلـت يف كـل نواحي احليـاة وامتزجـت بكـل ثور  -ج ة احلـاســــــــــــ

وســــائل االتصــــال واندجمت معها. لقد ربطت التكنلوجيا احلديثة بقاع العامل ببعضــــها واصــــبح العامل بفضــــل 
 .(65)ذلك )قرية صغرية( 

ري الثقايف، فبداًل من احلدود الثقافية لقد لعبت ثورة االتصــاالت دوراً اســاســياً يف احداث هذا التأث اذن 
ــبكـات العـاملـية كـاالنرتـنت  والوطنـية والقومـية، تطرح اـيديولوجـيا العوملـة حـدوداً اخرى غري مرئـية ترمسهـا الشــــــــــــ

ــلوك. وقد ــائية بغرض اهليمنة على االذواق والفكر والســـ ــائية  والقنوات الفضـــ ــتخدام القنوات الفضـــ أدى اســـ
لمة املكتوبة حلســـــــاب الصـــــــورة املرئية، وهلذا االمر امهيته البالغة الن الكتاب واالنرتنت اىل تقليص دور الك

ــرائح اجملتمع. والن الكتاب كان  ــمل خمتلف شـ ــورة ليشـ ــع مجهور الصـ مثاًل كان خياطب النخبة يف حني يتسـ
يســــــــــمح له ابلدخول اليها، يف حني تتخطى الصــــــــــورة اليت حيملها يقف احيانً عند حدود الدول، وقد ال 

 
 .108، مصدر سابق، ص الكرمي حممد رشيد  أايد -63
 .87 - 86. ص 2011، 1طلعت الشايب، املركز القومي للرتمجة، القاهرة، ط  بول هوبر، حنو فهم للعوملة الثقافية، ترمجة -64
، جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانيةونية(، قان ة دراسوملة ) السيادة يف عصر الع، ، نيف امحد ضاحيصفوان حممد أمحد -65

 .447، ص 2009، 4، العدد 16اجمللد جامعة تكريت، 
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ثري مجيع احلدود الســــــياســــــية واحلواجز الكمركية، وامللفت لالنتباه هو املدى الذي بلغته الثقافة الشــــــعبية اال 
االمريكية من االنتشــــار والســــيطرة على اذواق الناس يف العامل. فقد اصــــبحت املوســــيقى والربامج التلفزيونية 

امل، وكذلك النمط االمريكي يف اللباس ســــــلســــــالت واالفالم الســــــينمائية االمريكية منتشــــــرة يف ارجاء العوامل
واالطعمة واملشـروابت وغريها من السـلع االسـتهالكية انتشـرت على نطاق عاملي واسـع، فضـاًل عن ان اللغة 

 االنكليزية اصبحت لغة عاملية بل وانتشرت اللهجة االمريكية.
 قافية ودعامتها من خالل:. أذا فاالنرتنت هو مثرة العوملة الث(66)وص انتشاراً واسعاً على وجه اخلص

 كانت شــــــــبكة االنرتنت نشــــــــأت يف أحضــــــــان داعية العوملة وهي الوالايت املتحدة األمريكية، حيث •
 .البداايت هتدف للتجسس على نظام االحتاد السوفيييت هبدف تدمريه

ي بال االنرتنت، فه للوالايت املتحدة األمريكية على شــــبكة كنولوجيةالســــيطرة االقتصــــادية والتقنية الت •
ــيطرة على اجلانب االقتصـــــادي لالنرتنت من حيث حجم النشـــــاط والتقدم  منازع الدولة الوحيدة املســـ

 .التقين
ــابقة • اإلنرتنت هي  ال شـــــك أن الثقافة اليت متأل شـــــبكة  -حمتوى اإلنرتنت: ابالعتماد على النقاط الســـ

احلياة األمريكية من  ميل صـــــــورةوملة وخاصـــــــًة ثقافة الوالايت املتحدة األمريكية وتعظميها وجتثقافة الع
 .(67)كالعنف وغريها حرية ورفاهية، كما أهنا تعد مسرحاً لطرح األفكار األمريكية  

 . األعالم: 2
ــر فهو امتداد أو توســـــــــــع يف من ــة من مسات العصـــــــــ اطق يتحدد مفهوم عوملة األعالم يف أنه مسة رئيســـــــــ

ــابه، وذلك كمقدمة لنوع من ال ــع الثقايف نتيجة ذلك التطور اليت جغرافية مع تقدمي مضـــــــــــمون متشـــــــــ توســـــــــ
جعلت ابألمكان فصـــــــل املكان عن اهلوية، والقفز فوق احلدود الثقافية والســـــــياســـــــية والتقليل من مشـــــــاعر 

ــارية وهو ما ــركات االعالم  االنتماء اىل مكان حمدود، او االنتماء اىل هوية ما عقائدية أو حضــ ترنوا اليه شــ
يهدف  دور اإلعالم اليوم ال ميكن إنكاره على املســــــتوى العاملي والذيلذلك ف  .(68)الغربية بصــــــورة معلنة 

وفتح شــــــهية االســــــتهالك   من خالل ما تقوم به من نشــــــاطات وجهود يف الســــــعي إىل تنميط أذواق الناس
لإلعالم أن جُترِى منظمــــة التجــــارة الــــدوليــــة  مليخلــــدمــــة أغراض العوملــــة؛ وقــــد اقرتحــــت جلنــــة التنظيم العــــا

ــات حول ا ــائل اإلعالم حلد من الفوضـــــــىمفاوضـــــ أبن  ن و ويرى الباحث. اإلعالمية العارمة اليت تقوم هبا وســـــ
وضــرورة إجياد نظام  إلجياد ميثاق شــرف دويل يتعلق ابالســتثمارات األجنبية يف قطاع اإلعالم، هناك حاجة

ــوابط ل ومهما يكن.األعمال، وجيرم ســــوء االســــتخداميشــــجع قطاع   إلعالم األمر فإن الســــعي إىل إجياد ضــ
 .(69) مبا ستكشف عنه األايم يف املستقبل الكوين للحد من حريته املطلقة رهن

 
، 18، اجلزائز العدد جملة احلكمة للدراسات االجتماعية، ة وأثرها على اهلوية العربية اإلسالميةالعوملة الثقافيحممد اهلواري،  -66
 .160- 159، ص 2013

 .65محد، مصدر سابق، ص  حاج راشد أمين داين -67
اجلديد، جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية،   العوملي األمريكي اإلعالم يف البعد الديين البيايت، اثر صاحل توفيق محيد رعد   -68

 .112، ص 2012، 37العدد  
االمن الوطين، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الدراسات العليا، ، اثر العوملة على مفهوم حممد سعيد آل عياش الشهراين -69

 .51ص  ،2006جامعة نيف للعلوم االمنية، اململكة العربية السعودية، 
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 األستنتاجات:

ــرهـا يف تعريف واحـد حىت ولو  .1 ال يوجـد تعريف حمـدد ميكن األخـذ ـبه لظـاهرة العومـلة، وال ميكن حصــــــــــــ
الدائمة واملسـتمرة وعدم   نظرا لتغرياهتا  هتالدقة املتناهية، فتعاريفها متعددة بتعدد أبعادها ومسـتوايمتيز اب

 .وصوهلا إىل االكتمال
هـا طويـلة من األنتصــــــــــــــار النهـائي للغرب يف احلرب الـباردة ويعين مفهوم مـدةظهور مفهوم العومـلة قـبل  .2

وحدة  الدول والشـعوب والقوميات والثقافات اىل)حتمية التكامل الكوين التام، واألنتقال من تعددية 
 العامل(.

دة هيئة األركان الرئيســـــــة للعوملة اليت انشـــــــأ هلا ممثلوها نظاماً موالياً للســـــــلطة أصـــــــبحت الوالايت املتح .3
 يتكون من املستشارين واحملللني ومن مراكز الدراسات االسرتاتيجية.

يكي جيمي كارتر لألمن القومي وهنري كيســنجر  كان لربجيينســكي الذي كان مســتشــاراً للرئيس األمر  .4
االمن القومي يف زمن الرئيس نيكسون، الدور الكبري يف ان تقدم   الذي عمل وزيراً للخارجية ومسؤول

الوالايت املتحـــدة األمريكيـــة فيمـــا أمســاه ابلنموذج الغريب للحـــداثــة، أي ان تقـــدم القيم األمريكيـــة يف 
 كية للعامل، وهذا من خالل فرضية اجملتمع العاملي.احلياة ونشر صورة احلداثة األمري

تزايد دور الشركات متعددة اجلنسية واملؤسسات   اظم دور التجارة وتركزها و، تعمن أهم مظاهر العوملة .5
ـــندوق النـقد اـلدويل، البـنك اـلدويل ومنظمـة التجـارة الـعاملـية( ــاد   ،الرديـفة هلـا )صــــــــــــ وبروز ظـاهرة الكســــــــــــ

 .االقتصادي والبطالة، بفعل سياسات اخلصخصة وتقليص دور الدولة يف اجملال االقتصادي
ــياغة خريطة العامل تســـــــــــعى العوملة إىل  .6 تذويب احلدود بني الدول وتعزيز مفهوم الالاقليمية وإعادة صـــــــــ

و هذا ما يســـــــــميه البعض   حبيث ال يبدو العامل مقســـــــــما إىل أقاليم متميزة تفصـــــــــل بينها حدودإقليمية
 ."موت اجلغرافيا"ـب

ــادي للعوملة من أول وأهم جماالت العوملة وأكثرها وضـــوحاً وأبرز  .7 ها أثراً وهدفاً، ويعين يعد البعد األقتصـ
بـذلـك وصــــــــــــــول منط اإلنتـاج الرأمسـايل إىل نقطـة االنتقـال من دائرة التبـادل إىل عـامليـة دائرة اإلنتـاج و 

 .إعادة اإلنتاج
ركات املتعددة اجلنســية، خط األخرتاق األول للحدود األقتصــادية والســياســية حلدود الدولة تؤلف الشــ  .8

 .القومية املرتبطة ابلسوق العاملية
تعين العوملة من املنظور الســــــياســــــي، ان الدولة ال تكون هي الفاعل الوحيد على املســــــرح الســــــياســــــي  .9

منظمات عاملية ومجاعات دولية وغريها العاملي، ولكن توجد إىل جانبها هيئات متعددة اجلنســـــــــيات و 
 ويل.من التنظيمات الفاعلة اليت تسعى إىل حتقيق املزيد من الرتابط والتداخل واالندماج الد

الثقـايف حمـاولـة دولـة مـا تعميم منوذجهـا الثقـايف على الـدول واجملتمعـات األخرى، من خالل البعـد يعين  .10
 ية واألمناط الســلوكية ألفراد هذه اجملتمعات، بوســائل ســياســيةاملفاهيم احلضــارية والقيم الثقاف التأثري يف

 واقتصادية وثقافية وتقنية متعددة.
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 المستخلص

َهدف البحث إىل حتليل وفهم العالقة بني املتغري املســــــــتقل، ممارســــــــات إدارة املوارد البشــــــــرية اخلضــــــــراء 
 ،ألخضـــــــر( واملتغري التابعاألخضـــــــر و التقييم ااالختيار ألخضـــــــر، اأببعاده )التوظيف األخضـــــــر، التدريب 

ل الدور الوســيط الذي يقوم به قناع( من خالاال  ،حل املشــاكل  ،املرونة  ،ملخاطرةااألداء اإلبداعي أببعاده )
وقد متثلت إشـــكالية البحث   اإلقتدار املعريف أببعاده)تكنلوجيا املعلومات، إختاذ القرار و التفكري اإلبداعي(

ــاابلت ــراء و األداء اإلبداعي من خالل  :يتل االؤ سـ ــرية اخلضـ ــات إدارة املوارد البشـ )ما هي العالقة بني ممارسـ
ــي وقد جرى إيضــــــاح أمهية البحث مبا جاءت به النتائج اليت حنصــــــل عليها   ؟ط(اإلقتدار املعريف كمتغري وســــ

لتدريسـي يف كلية الزراعة/ جامعة من إسـتطالع آراء عينة البحث يف املنظمة املبحوثة واليت متثلت ابلكادر ا
يل ( مســـــــتجيباً بواســـــــطة إســـــــتمارة االســـــــتبانة أليت أُعدت هلذا الغرض، وبَعد مجع وحتل45كربالء والبالغة)

البيانت إحصـــــــــــائياً ابســـــــــــتخدام جمموعة من األدوات اإلحصـــــــــــائية منها معامل اإلرتباط واإلحندار اخلطي 
إن جناح املنظمات يف عصــــر ائج تبلورة ابالســــتنتاجات منها، ملتعدد فقد مت احلصــــول على جمموعة من النتا

ــر واـلذ ي مُيكن احلصــــــــــــــول عليـه من املعرفـة أييت من خالل القـدرة العـاليـة يف جمـال إعتمـاد العمـل األخضــــــــــــ

 
 .قتصادإلوا  اإلدارةجامعة كربالء/ كلية  -1



  

450 

 25:  العدد

خالل)التوظيف األخضــر والتدريب األخضــر واإلختيار األخضــر والتقييم األخضــر( وهو جوهر عمل إدارة  
فيما كانت أهم التوصيات )التوجه ابالهتمام  ء والذي يولد املنافسة يف العصر احلايل.املوارد البشرية اخلضرا

هم يف احملافظة على البيئة والتنمية املســـــتدامة، وضـــــرورة إدامة مبمارســـــات املوارد البشـــــرية اخلضـــــراء واليت ُتـســــ 
 يم اخلضراء.(التواصل العلمي اخلارجي للوقوف على آخر التطورات العلمية واملعرفية حول املفاه

Abstract  
The Research aims at understanding and clarifying the relationship 

Between Independent variable Green Human Resource Management 
Practices Whit Dimenation (Green Recruit, Green Training, Green Selection, 
Green Evaluation) and The dependent variable Innovation Performance 
Whit Dimenation (Risk, Flexibility, Solving Problem, Persuasion) through 
Intermediate Role by Played Knowledgeability Whit Dimenation(Information 
Technology, Decision Making, Innovation Thinking) 

The problem of research was the following question: (What relationship 
Between Green Human Resource Management Practices and Innovation 
Performance through Knowledgeability Variable moderator). The 
importance of research in terms of results obtained through the survey of 
the views of the research sample in the organization investigated 
represented by the staff of college of Agriculture, Karbala University of (45) 
respondents by questionnaire That prepared for this purpose.  

After collecting and analyzing the data statistically using a set of statistical 
tools including correlation coefficient and multiple linear regression. A set of 
results was obtained which crystallized in the conclusion that: The success 
of organizations in the age of knowledge comes from the high capacity of 
green work that can be obtained Through (Green Recruit, Green Training, 
Green Selection, Green Evaluation) Which is the essence of the work of 
green human resources management, which generates competition in the 
present(Green human resources practices that contribute to the 
preservation of the environment and sustainable development, and the need 
to maintain scientific communication outside to see the latest scientific and 
knowledge developments on the green concepts). 

 المقدمة

ملنظمات اليت جرى إعتمادها من قبل  ايم احلديثة  بشــرية اخلضــراء من املفاهتـَُعد ممارســات إدارة املوارد ال
ــلـباً عليهـا ـــتداـمة البيـئة وعـدم الـتأثري ســــــــــــ ـلذا كـان لزاـما على تـلك املنظمـات العمـل  ،مـلا هلـا دور كبري يف إســــــــــــ

ئيســـــــــة ويف ضـــــــــوء ذلك كانت الفرضـــــــــية الر  ،مبنظور األداء اإلبداعي والذي حيتاج بدور إىل اإلقتدار املعريف
ــراء واالقتدار املعريف(   )توجد عالقةاألوىل  ــرية اخلضــ ــائية بني أبعاد ادارة املوارد البشــ إرتباط ذات داللة احصــ

وكانت الفرضـية الرئيسـة الثانية )توجد عالقة ارتباط موجبة بني أبعاد ممارسـات ادارة املوارد البشـرية اخلضـراء 
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ذات داللة احصــــــــائية بني أبعاد  )توجد عالقة ارتباطالثة  وتناولت الفرضــــــــية الرئيســــــــة الثواألداء االبداعي( 
كمـا جرى إعتمـاد جمتمع متثـل بتـدريســــــــــــــي كليـة الزراعـة/ جـامعـة كربالء   االقتـدار املعريف واالداء االبـداعي(

وبَعد إجراء عملية التحليل للبيانت اســـتنتج أبن )هناك عالقة احصـــائية قوية   اً ( مســـتجيب45وبعينة بلغت)
خلضــراء واألداء اإلبداعي من خالل الدور الوســيط لإلقتدار املعريف( ويف إدارة املوارد البشــرية ابني ممارســات 

ضــوء اإلســتنتاجات جاءت أهم التوصــيات منها)التوجه ابالهتمام مبمارســات املوارد البشــرية اخلضــراء واليت 
ى آخر لعلمي اخلارجي للوقوف علوضرورة إدامة التواصل ا  ،ُتسهم يف احملافظة على البيئة والتنمية املستدامة

 التطورات العلمية واملعرفية حول املفاهيم اخلضراء(.
فيمـا خصــــــــــــــص  ،جـاء املبحـث األول منهـا ليعرض منهجيـة البحـث ،تكون البحـث من أربعـة مبـاحـث

تناول املطلب األول مفهوم ممارسات إدارة املوارد   ،املبحث الثاين للجانب النظري وعلى وفق ثالثة مطالب
 ،وخص املطلب الثالث لألداء اإلبداعي ،وتضـمن املطلب الثاين مصـطلح اإلقتدار املعريف ،بشـرية اخلضـراءال

ــيـات البحـث فيمـا ذهـب املبحـث الرابع إىل  ،فيمـا تنـاول املبحـث الثـالـث اإلطـار التطبيقي إلختبـار فرضــــــــــــ
 لتوصيات اليت أسفر عنها اجلهد االحصائي.اخلروج ابالستنتاجات وا

 منهجية البحث: لالمبحث األو

ُيقـدم هـذا املبحـث املشــــــــــــــكلـة، األهـداف واألمهيـة، وكـذلـك منهج البحـث وأدوات مجع البيـانت  ــَ ســــــــــــ
 واملعلومات والتحليل واملعاجلة االحصائية فضاًل عن حدود البحث وعلى وفق االيت:

 أواًل: مشكلة البحث:
إدارة املوارد البشـرية اخلضراء ة البحث من خالل تسـاؤالت فكرية للعالقة بني ممارسـات إنطلقت مشـكل

و األداء اإلبداعي من خالل الدور الوســــــــيط لالقتدار املعريف، إذ أصــــــــبحت املنافســــــــة بني املنظمات على  
 احلداثة.مقدار ما تُقدمه من ممارسات خصراء هتتم ابلبيئة للفرد واجملتمع وهو مصدر متيزها يف عصر 

 وهنا تتبادر إىل الذهن التساؤالت اآلتية:
 ا هي العالقة بني ممارسات إدارة املوارد البشرية واإلقتدار املعريف؟.م .1
 ما هي العالقة بني ممارسات إدارة املوارد البشرية واألداء اإلبداعي؟. .2
املعريف كمتغري وســيط بني ممارســات إدارة املوارد البشــرية اخلضــراء  تبيان العالقة ملتغري اإلقتدار .3

 واألداء اإلبداعي؟.
 ئج اليت حنصل عليها من خالل هذه العالقة؟.ما هي النتا .4
 هل تتبىن املنظمة املبحوثة ممارسات إدارة موارد بشرية خضراء؟. .5

 ثانيًا: أهداف البحث:
 يهدف البحث إىل أآليت:

ميدانية لبيان أمهية تطبيق ممارســـــــات إدارة املوارد البشـــــــرية اخلضـــــــراء و تقدمي دراســـــــة نظريه و  .1
 بداعي، إذ تكون الدراسة كركيزة لدراسات الحقة.إلااإلقتدار املعريف واألداء 



  

452 

 25:  العدد

دف العمـل  .2  حتليـل مـدى قوة اإلرتبـاط بني متغريات البحـث كمصـــــــــــــــد ُيســــــــــــــهم يف حتقيق هـَ
 األخضر.

 رة املوارد البشرية اخلضراء بوصفها متغري مستقل.الوقوف على األطر النظرية ملمارسات إدا .3
ة معرفية مهمة يف عصــــــــــر التقدم العلمي الوقوف على الدور الوســــــــــيط لالقتدار املعريف كركيز  .4

 والتقين.
 ُيسهم يف االستفادة من هذه العالقة يف تعزيز جناح املنظمات ابلعمل يف بيئة خضراء. .5
ــتفادة من اإلقتدار املعريف يف حتســـني ا .6 ــراء من خالل بُعدي اختاذ القرار االسـ ــات اخلضـ ملمارسـ

 والتفكري اإلبداعي.
 ثالثا: أهمية البحث:

 البحث مبا أييت: جتلت أمهية
إلبداعي من خالل ايُقدم البحث رؤى فكرية عن واقع ممارســات إدارة املوارد البشــرية اخلضــراء واألداء  .1

 الدور الوسيط لإلقتدار املعريف.
إستنتاجات حبثية ستجعل املنظمة أمام فلسفة فكرية متكنها من تعزيز إعتمادها على  إَن ما تظهر من   .2

 بشرية اخلضراء.ممارسات إدارة املوارد ال
احلالية واملســــتقبلي، إذ تتوجه بشــــكل مباشــــر حنو   تتضــــح األمهية من خالل متطلبات املنظمة املبحوثة .3

إلبداعي واختاذ القرار فضــاًل عن بُعدي االعمل األخضــر مبا متتلكه من قدرات معرفية متمثلة ابلتفكري 
 اإلقناع وحل املشاكل.

ــتثنائية للمنظمة املبحوثة .4 كوهنا ذات قنوات تفاعل مع خمرجاهتا اليت ســــــــتعمل يف بيئة من   األمهية االســــــ
 اجب أن تكون بيئة خضراء ومستدامة.الو 

 خطط البحث الفرضي: رابعَا: مُ 
 و كيفيــة وجتمع معــاً أليت قــد تكون يف صــــــــــــــورة كميــة اثــل خمطط البحــث جمموعــة العالقــات املنطقيــة مي

يوضــح عدداً من األبعاد أو  ميســرٌ  وهو تصــويرٌ ،  (Rivet, 1992:20)املالمح الرئيســة للواقع الذي هتتم به 
كن قيــاس هــذه املتغريات على الرغم من إختالفهــا يف األمهيــة يف ملتغريات ذات العالقــة، إذ ميُ جمموعــة من ا

 يوضح ذلك. (1)والشكل املنظمات، 
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 (2)( خمطط البحث الفرضي1الشكل )
 خامسًا: فرضيات البحث:

ثل أفضـــــــل املرتكزات لبناء طار النظري للبحث متُ إلها من اءاـصــــــ جرى إســـــــتقل الفروض العلمية اليت لع
الفرضــيات اليت يســتند اليها اجلانب التطبيقي من البحث، فقد أفاد عنوان البحث الدور الوســيط لإلقتدار 
ــيغت  ــوء ذلك صــــ ــراء واألداء اإلبداعي ويف ضــــ ــرية اخلضــــ ــات إدارة املوارد البشــــ املعريف يف العالقة بني ممارســــ

 فرضيات الرئيسة واليت مفادها:ال
ــية ال .1 ــة األوىل: )الفرضـــ ــائية بني أبعاد ممارســـــات إدارة املوارد رئيســـ توجد عالقة إرتباط ذات داللة إحصـــ

 .البشرية اخلضراء واإلقتدار املعريف(

 
 املصدر: من إعداد الباحث ابإلعتماد على ما حدده الُكتاب: -2
(6 :Renwick et al,2013(و )Yasliza & Othman, 2017: 7,)(Owino& Kwasira, 2016: 22) 

(Opatha,2014:110)،الكمري وعباس( .2015( )Zhou, et al, 2005: 1049(و ) ،41: 2000القطاونة) 

دارة إممارسات 
البشرية الموارد 

 خضرألالتوظيف ا

 خضرألالتدريب ا

 خضرألالختيار ا

 خضرألالتقييم ا

 بداعيإلداء األا

 ةالمخاطر

 المرونة

 حل المشاكل

 قناعإلا

 

تكنلوجيا 
 المعلومات

اتخاذ 
 القرار

التفكير 
 بداعيإلا

قتدارالمعرإلا
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موجبة بني أبعاد ممارســات إدارة املوارد البشــرية اخلضــراء   )توجد عالقة إرتباطالفرضــية الرئيســة الثانية:   .2 
 .واألداء اإلبداعي(

)توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصـــــائية بني أبعاد اإلقتدار املعريف واألداء   الفرضـــــية الرئيســـــة الثالثة: .3
 اإلبداعي(.

ممارســات أبعاد  ية بني  توجد عالقة أتثري ذات داللة معنو )الفرضــية الرئيســة الرابعة: اليت تنص على أنه  .4
 .(قتدار املعريف أببعادهإدارة املوارد البشرية اخلضراء واإل

أبعاد يوجد أتثري ذات داللة معنوية بني  اختبار الفرضـــــــــــــية الرئيســـــــــــــة اخلامســـــــــــــة: اليت تنص على أنه ) .5
 .ممارسات إدارة املوارد البشرية اخلضراء واألداء اإلبداعي(

العالقة  لفرضـية السـادسـة ابختبار الدور الوسـيط لإلقتدار املعريف يفالفرضـية الرئيسـة السـادسـة: تتعلق ا .6
 (.ممارسات إدارة املوارد البشرية اخلضراء واألداء اإلبداعيأبعاد بني 

 سادسًا: منهج البحث:
املنهج الوصـــــفي والتحليلي يف أتطري اجلانب النظري، فضـــــاًل عن دراســـــة وحتليل عالقات   جرى إعتماد

 اإلرتباط واجتاهات التأثري بني ُمتغريات البحث.
 .سابعًا: مجتمع البحث وعينته

ــاعي البحــث، جرى إختيــار جمتمع وعينــة  إلغنــاء متطلبــات اجلــانــب التطبيقي، وحتقيق أهــداف ومســـــــــــــ
لتحقيقـه، فقـد جرى إختـيار كلـية الزراعـة/ جـامعـة كربالء جمتمعـاَ للبحـث وبواقع البحـث تتفق مع مـا يهـدف 

( 103غ )( من اجملتمع البال%44وبنســـــــــبة )  ا( ُمســـــــــتجيب45عينة عشـــــــــوائية من تدريســـــــــي الكلية بلغت )
 تدريسياً.

 ثامنًا: أدوات جمع البيانات واملعلومات: وتضمنت اآلتي:
فضـاًل عن  ،دورايت )العربية واألجنبية(، والرسـائل واالطاريح اجلانب النظري: جرى إعتماد الكتب وال .1

 البحوث والدراسات املنشورة على شبكه املعلومات الدولية )األنرتنيت(.
االســــتبانة: وهي املصــــدر الرئيس للحصــــول على املعلومات والبيانت   اجلانب التطبيقي: جرى إعتماد .2

 اليت أعتمدها الباحث وفق مقياس ليكرت اخلماسي.
 تاسعًا: حدود البحث:

احلدود املكانية: جرى تطبيق البحث يف كلية الزراعة/ جامعة كربالء لوجود مورد بشــــري حيقق هدف  .1
 ات خضراء وجبهود معرفية وإبداعية.البحث مبا يقوم به من توجه حنو العمل مبمارس

 .1/6/2019لغاية  1/2/2018احلدود الزمانية: حددت املدة من  .2
 متثلت مبا جاء به البحث.احلدود البشرية: و  .3
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 الجانب النظري : المبحث الثاني

ــراء   ــرية اخلضــ ــات إدارة املوارد البشــ ــفية ملتغريات البحث ممارســ ُيقدم هذا املبحث األطر النظرية الفلســ ــَ ســ
 املعريف واألداء اإلبداعي وعلى وفق ثالثة مطالب وكما يلي: إلقتداروا

ــراءمُ :  امَلطلب األول ــرية الخض ــات إدارة املوارد البش  Green Human Resourceمارس
Management Practices  

 Conceptأواًل: املفهوم. 
يف املدة األخرية فهو مل تكن ممارســــــات إدارة املوارد البشــــــرية اخلضــــــراء ُمصــــــطلحاً واســــــع االنتشــــــار اآل 

ــر وهو عامل رئيس لتفوق املنظمات من خالل العالقة مع  ــطلح حديث يف األدب اإلداري املعاصــــــــــ ُمصــــــــــ
رسـات اخلضـراء إلدارة اإلقتدار املعريف و األداء اإلبداعي، وسـائر النشـاطات واملسـامهات والسـياسـات واملما

( يف تسـعينات القرن املاضـي إىل Jabbour& Jabbour, 2015: 1826املوارد البشـرية اخلضـراء، فقد أشـار)
ليت ركزت على ا( و Biehler, 1994, Hale,1995, Wehrmeyer, 1996ظهور بعض الدراســــات منها )

ــع البيئي وتكــاملــت تلــك الــدر Greening)ختضــــــــــــــري,  ــبــب التوســــــــــــ اســــــــــــــــات على يــد  ( املنظمــات بســــــــــــ
(Rinok,2008حيث مت تداول مصطلح إدارة املوارد البشرية اخلضرا ).ء 

من   ( إن معىن األخضـــــــر هو األرض احملاطة ابخلضـــــــرةTiwari& Bangwal, 2015: 45-46وضـــــــح)
اإلنتقال اىل اللون    األعشــاب واألشــجار واهلواء النقي واملوارد الطبيعية، وهذا يعين بوجود الصــلة ابلطبيعة و

( Mandip, 2012: 243) خضــر والذي مُيثل العمل واحملافظة على تلك املوارد. يتمثل املفهوم وكما بنياأل
مبجموعة من السـياسـات والنشـاطات ذات املخرجات املسـتدامة داخل نطاق املنظمة وبيئتها اخلارجية وهو 

 سلسلة أعمال تنعكس على املمارسات اخلضراء إلدارة املوارد البشرية.
ــراء تشـــــــــري إىل األعمال والفعاليات ذات اPrasad, 2013: 16وأكد ) لتأثري ( أبن املمارســـــــــات اخلضـــــــ

ــديق للبيئة وابلوقت   ــناع املعرفة ه نفســـــ الصـــ ــفات صـــ تعمل على إدامة رأس املال الفكري الذي حَيمل مواصـــ
ات اليت أبهنا تلك املمارســــــات والعمليات والقرار   (Opatha,2014: 103))لديه قدرة معرفية( يف حني بني 

إجياد املوارد البشــــــــرية واملنظمة تســــــــتهدف األنظمة من حيث التطوير والتنفيذ والصــــــــيانة املســــــــتمرة ومن ث 
 اخلضراء.

ــراء ملعاجلة ومحاية البيئة من uddin, 2018:384تناول ) ــرية اخلضـــــــــــ ( لقد نشـــــــــــــأت إدارة املوارد البشـــــــــــ
ــل تطور عل ــتدامتها، إذ حصــــ ــيئة اليت تؤثر على إســــ ــات الســــ ــرية  املمارســــ ــات املوارد البشــــ حنو كافة ى ممارســــ

وتطور وتدريب فهي تعمل على أن حيافظ العمل عليها وهي عبارة اإلسـتخدام األمثل لتلك البيئة من أداء 
عن جمموعة من األنشــــــــــطة اليت تقوم هبا املنظمات أو الشــــــــــركات واليت ُتســــــــــهم حبماية البيئة واحلفاظ على 

ا األنســان وتشــمل مجيع األعمال من التدريب، حتليل الوظائف، التطوير توازهنا وإبعاد الكوارث اليت حُيدثه
طي خمتلف الفوائد اخلضـــــراء. تعمل ممارســـــات إدارة املوارد البشـــــرية اخلضـــــراء على هنج االســـــتخدام  واليت تع

 املســــــتدام ملوارد األعمال وتعزيز تلك االســــــتدامة من خالل عملياهتا ممثلة ابلتدريب، التوظيف، وإجياد نوع
خلضـراء إلدارة املوارد البشـرية من من املوارد البشـرية اليت حتمل تلك املواصـفات، وغالباَ ما تفهم املمارسـات ا
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ــتخـــدام   ــات من جـــدول األعمـــال البيئي الواســــــــــــــع االســــــــــــ خالل الرجوع إىل املخرجـــات لتلـــك املمـــارســــــــــــــ
(Chaudhary, 2018: 305.) 

شــرية اخلضــراء مُيثل النشــاطات الفاعلة لعمل وتطبيق ويرى الباحث أبن مفهوم ممارســات إدارة املوارد الب
ــراء مع احلفـاظ على طـاـقات الزبون اســــــــــــــرتاتيجـيات املنظمـات لتح ــر واخلـدمـة اخلضــــــــــــ قيق املنتوج األخضــــــــــــ

الداخلي)ذوي املهارات اخلضـــــــــــراء( ووالء الزبون اخلارجي الذي أصـــــــــــبحت لديه مشـــــــــــاعر قوية حنو اقتناء 
ــاًل عن أهنـا تع ــراء فضــــــــــــ ـــية املنتجـات اخلضــــــــــــ مـل على احملـافظـة على ـقدرات املنظمـة مبـا حيقق امليزة التـنافســــــــــــ

 املستدامة.
 Importantنياً: األمهية:اث

ممارسـات إدارة املوارد البشـرية اخلضـراء إىل حتقيق مجلة من األمور اليت حتقق هدف   تؤدي عملية إعتماد
( أبهنا تعمل على ختفيض دوران العمل وتوفري Cherian& Jacob, 2012: 32ألخضـر، فقد أكد)االعمل  

ــتـدام والتقليـل من اإلحتيـاجـات للزبون الـداخلي واخلـارجي وهـذا بـدوره يؤ  األثر  دي إىل تعزيز اإلنتـاج املســــــــــــ
صــــــــاصــــــــات ندرة كما تخ االبيئي من خالل احملافظة على العاملني ذوي الكفاءة )مؤهالت خضــــــــراء( فهم  

ــراء إىل جمموعة  ــات اخلضــ ــية هلا. متتد نتائج املمارســ ــورة الشــــركة ويعمل على زايدة القدرة التنافســ حُيَســــن صــ
واســرتاتيجيات املنظمة مبا حيقق مة بني عمل املورد البشــري  ءويل الفاعل للمواذات الطابع الشــمالنشــاطات  

العمليات اخلضــراء، التســويق األخضــر، ســلســلة جتهيز أخضــر، متويل أخضــر األمر الذي يؤدي إىل حتســني 
(. إن العمل ابملمارســـات اخلضـــراء إلدارة املوارد البشـــرية يعين Mishra.et al,2014:28)الســـمعة للمنظمة  

ملبدعة املتعلقة ابســـــتدامة البيئة، فعمل املوظف ابلســـــلوك احلفاظ على الســـــياســـــات والســـــلوكيات املبتكرة وا
ــراء فضـــــاَل عن حتويل املوظفني العادين إىل موظفني ذات أعمال  ــر املنســـــجم مع املمارســـــات اخلضـــ األخضـــ

يئة وهذا ما تتنافس جيعل من املنظمة أن تكون خضــراء تعمل مبمارســات مســتدامة تليب حاجة الب ،خضــراء
 .(Uddin, 2018: 385من أجلة منظمات اليوم )

( أبهنا توفر العمل للمعطيات اخلضــــــــــراء والشــــــــــراء األخضــــــــــر Dorantes& Fierro, 2018: 6وبني )
وهي مهمة للزبون كافة  وتكنلوجيا املعلومات اخلضــــراء والدعم اللوجســــيت األخضــــر فتكون النتائج خضــــراء  

لى مســـــــتقبل األجيال، ووضـــــــح  عن احلفاظ على البيئة واســـــــتدامتها واحلفاظ ع  الداخلي واخلارجي فضـــــــالَ 
(Choudhary& Singh, 2018: 8)   أبهنا توفر جمموعة من النشــاطات املســتدامة النتائج واليت تعمل على

تطبيقها املنظمات هبدف حتســــــني األداء البيئي املبين على أســــــاس هذه املمارســــــات اخلضــــــراء إلدارة املوارد  
( أن املمارســات اخلضــراء تعمل على تعزز الوعي Priya & Shree, 2019: 389رية، يف حني تناول )البشــ 

لدى العاملني حنو البيئة الداخلية واخلارجية)اخلضـــــراء( من خالل برامج التدريب والتطوير األخضـــــر فضـــــاَل 
ــراء كما تعم ــطة اخلضـــــ ــاب تلك املوارد املهارات واخلربات اإلدارية يف األنشـــــ ل على احملافظة على  عن إكســـــ

 الطاقة يف مكان العمل.
يرى الباحث أبن أمهية ممارســـــــات إدارة املوارد البشـــــــرية اخلضـــــــراء تتجلى ابحملافظة على البيئة الداخلية و 

 الســالمة للموارد البشــرية )الداخلية واخلارجية( والعمل على ريواخلارجية من اهلدر)بيئة خضــراء( وتوفري معاي
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فس الشـــــديد بني املنظمات حول العمل مة التجارية والرايدة للمنظمة يف ضـــــوء التناحتســـــني الســـــمعة والعال
 ألخضر.ا

 Dymenationاثلثاً: األبعاد:
 &Owino( و )Yasliza & Othman, 2017: 7( و)Renwick et al,2013: 6أشــــار كل من )

Kwasira, 2016: 22), (Opatha,2014:110 ــ )التوظيف ألخضـر، اإلختيار  ا( إىل أن األبعاد متثلت بـــــــــــــ
 .ألخضر(، و سنتناول ذلك مفصالً األخضر والتدريب االتقييم  ،ألخضرا

  Green Recruit لتوظيف األخضر: .1

ــراء كــافــة ومنهــا التوظيف فقــد بني  هنــاك توجهــات لــدى املنظمــات حول األعمــال ابن تكون خضــــــــــــ
(Milliman, 2013: 32تتبىن املنظمات اإلســــــــــتقطاب ) مل املعلومات الكاملة للمورد البشــــــــــري الذي حي

حول إجياد بيئة مثالية خالية من عوامل االضرار هبا )بيئة خضراء( ولدية فهم لثقافة املنظمة اخلضراء وجيب 
َعْد من قبل املنظمة متطلبات العمل يف منظمة خضـــــراء. يتطلب العمل هبذا 

ُ
أن يظهر الوصـــــف الوظيفي امل

( أبن Fayyazia, et al, 2015: 103، فقد أوضــــــــحت )إســــــــلوب التوظيف التقليدياملنظور االبتعاد عن 
املنظمة عليها التأكيد على مقومات االســــتدامة واحلفاظ على البيئة )اخلارجية والداخلية( ابعتماد إســــلوب 
 التوظيف ِعرب وســائل اإلتصــال الســريعة )التوظيف االفرتاضــي( وإعالن متطلبات العمل الذي حتدد نتائجه

املرشـــــــــــحني ة أو خدمية( وأن تكون املمارســـــــــــات واألنشـــــــــــطة املطلوبة من قبل  أبن تكون خضـــــــــــراء)انتاجي
 للتوظيف خضراء كافة. 

ــة شـــــــديدة بني املنظما ــرية الكفأصـــــــبحت املنافســـــ ــتقطاب املوارد البشـــــ  ,Sayedة، فقد بني)وءت إلســـــ
ارف ارد البشـرية حاملة املع( أبن عملية التوظيف جتري من خالل اإلسـتقطاب والتوظيف للمو 721 :2015

ــتخدمون األفكار واملعاي ــغل الوظيفة،  ريواملهارات واملواهب والذين حيملون ويســـــ ــراء عند التقدمي لشـــــ  اخلضـــــ
ويُعد ذلك عاماًل مهماً يف اجلذب واإلختيار ومن ث التوظيف بســــــبب إعطاء مســــــاحة واســــــعة للمتقدمني 

ــراء للمنظمة مما يعين  ــالالطالع على الثقافة اخلضــــــ ــاهتا ونشــــــ ــراء، وجتري عملية أن مجيع ممارســــــ طاهتا خضــــــ
 االنتقاء ألفضل املتقدمني للتوظيف من محلة الثقافة اخلضراء لشغل تلك الوظيفة.

( أبن منظمات اليوم تتنافس على العمل يف بيئة خضــــــــــراء فَعِمدْت على Uddin, 2018: 384وبني )
املوارد البشـرية ذات ئل اإلتصـال للحصـول على إجياد التوظيف األخضـر من خالل إعتماد جمموعة من وسـا

 املواصفات اليت تتطابق مع التوصيف الوظيفي املطلوب لتلبية اإلحتياجات واملمارسات اخلضراء للوظائف.
ليت ترغب يف األخضــــــر ميثل أســــــاس تفوق املنظمات  اويرى الباحث بناءاً على ما ســــــبق أبن التوظيف 

ري الذي حيمل املهارات واخلربات واملعارف خالل توظيف املورد البشاحلصول على الرايدة يف األعمال من  
 )اخلضراء( واليت تؤهله إلجناز األعمال مبخرجات خضراء.

 Green Training لتدريب األخضر: .2

ــيف من مهارات  ــراء مبا يضـ ــرية اخلضـ ــات إدارة املوارد البشـ ــر أحد أهم أبعاد ممارسـ يـَُعد التدريب االخضـ
أبنه ُيســــــهم يف زايدة وتعزيز اجلهود املعرفية اخلضــــــراء ( Tang, 2018: 41وضــــــح ) خضــــــراء للعاملني، فقد
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 25:  العدد

واملواقف، املهارات وتدعيم اخلربات ومعاجلة املشــاكل البيئية فضــاًل عن إجياد املناخ البيئي األخضــر ابعتماد  
فري الفرص واملســــامهة جمموعة من الربامج التدريبية اليت حُتافظ على الطاقة وتقلل العادم يف مكان العمل وتو 

( هو نشـاط من أنشـطة املوارد البشـرية اخلضـراء Uddin, 2018: 384تقليل وحل مشـاكل البيئة. وبني ) يف
ــرـية إلكســـــــــــــــاب املهـارات وفهم املتعلقـات البيئـية ومن ث العمـل على  واـلذي يعمـل على هتيـئة املوارد البشــــــــــــ

التدريبية والتطويرية لتعزز الوعي إذ أن مجيع املهارات واملعرفة )اخلضراء( واليت تتولد مع املمارسات    ،محايتها
( أبن التدريب  Priya& Shree, 2019: 385وبني ) وتقوي مواقف العمل وُيســـــــهم على تنفيذ العمليات.

ملمارســات اخلضــراء داخل وخارج األخضــر مُيثل جمموعة الربامج اليت تقوم هبا اإلدارة ملوظفي املنظمة حول ا
ــراء هلم ومن ث نقل املعرفة واملهارة واخلربة حول تلك املنظمة واملتمثلة يف حتديد اإلحتي اجات التدريبية اخلضـ

ــياســـات واملمارســـات اخلضـــراء من خالل ترتيب الندوات واحملاضـــرات والربامج يف املنظمة والرتكيز  تلك السـ
 زأ من ممارســــــــات املوارد البشــــــــرية اخلضــــــــراء وهلا أتثري واضــــــــح على النتائج على أن متثل الربامج جزء ال يتج

 السلوكية اإلجيابية يف العمل وتكون مستوى الفائدة معتمداً على رغبة تلك املوارد للتدريب األخضر.
 Green Selecting اإلختيار األخضر: .3

ن اإلختيار إذ يعين رفد املن  ،ظمة ابلكوادر املعرفية واملهارية من األمور املهمة لدى املنظمات هو ُحســـــــــــِ
نه اإلطار الذي من خالله جتري عملية اإلختيار للموظفني ذوي ( أبRahimian, 2014: 44فقد وصـفه )

املواصــــــــفات واخلربات لشــــــــغل وظائف حمددة إعتماداَ على الســــــــلوكيات واملعارف واملهارات اخلضــــــــراء اليت  
ــائ ــات تلــــك الوظــ ــابق مع متطلبــ ــا واليت تتطــ ــد )حيملوهنــ ( إن Chugan& Mehta, 2015: 78ف. وأكــ

أن أتخذ بنظر اإلعتبار متطلبات الكفاءة طويلة األمد للمتقدمني ومبا  اإلختيار األخضـــــــــر هو عملية جيب
ينسـجم مع هدف املنظمة وثقافتها مع إعداد الوصـف املناسـب يف مرحلة املقابلة وتوافق مواصـفات املرشـح 

لوظيفة يف املنظمة ِمن ســياســات ونشــاطات والتزامات للتنمية املســتدامة للعمل مع األدوار املقرتحة لشــغل ا
( أبنه العملية اليت يتم Jabbour& Jabbour, 2015: 1828وأشـار) اخلضـراء وهي أهداف منظمات اليوم.

ـــتدام من املتقـدمني للتوظيف ومن  فيهـا إختـيار حـاملي اخلصـــــــــــــــائص املثـاليـة اليت ـتدعم التوجـه البيئي املســــــــــــ
نظمة مع التنشـــــئة ما بني لألفكار والرؤى حول البيئة اخلضـــــراء وإمكانية إســـــتخدامها يف أعمال امل  احلاملني

ثقافة املتقدمني وثقافة املنظمة مبا يضـــــــمن حتقيق االســـــــرتاتيجيات اخلضـــــــراء لتلك املنظمة مع احلفاظ على 
ختيار األفضـــل من أبنه العملية اليت تؤســـس ال  (Uddin, 2018: 384)خصـــوصـــية املتقدمني للعمل. وبني  

ارسون يف حياهتم اخلاصة هنم ميُ أاخلضراء فضاًل عن    بني املرشحني والذين يفهمون جيداً متطلبات الوظائف
 األعمال والسياسات واملمارسات اخلضراء واليت ال تؤثر سلباً على البيئة.

 Evaluating Greenالتقيم األخضر:  .4

ــرية تعمل املنظمات مببدأ التأكد من أن مجع املخ ــراء وهذا حيتاج إىل تقييم املوارد البشـــ رجات هي خضـــ
( أبن تقييم األداء ميثل Sayed, 2015: 723هذه العملية التقييم األخضــــر وكما أشــــار )اخلضــــراء وتســــمى 

جمموعة املعايري واملقاييس اخلضـراء املوضـوعة ِمن قبل الشـركة إلجراء املقارنة مع ما خُمطط له واملنفذ من قبل 
املوظفني. ووضـــــــح يضـــــــاف إىل ذلك الســـــــلوك األخضـــــــر الذي يُعد أحد املقاييس يف تقييم أداء  العاملني،
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(Margretha, & Saragih, 2013: 4 أبن املنظمات تعمل على مطابقة النتائج ألدائها مع ما خمطط له )
فتاح يف ضـــوء اهلدف األخضـــر هلا، وجيري ذلك ابعتماد الوصـــف الوظيفي )للوظيفة وشـــاغلها( وهو يُعد م

ن أفكار ومقرتحات ونشاطات تنسجم جناح األداء األخضر ِمن خالل خمرجات األداء فضاًل عما قدموه مِ 
( أبهنا تلك العملية اليت ميكن التأكد ِمن خالهلا (Uddin, 2018: 385مع هدف املنظمة اخلضـــراء. وبني  

عتماد مقارنة املخرجات اخلضـــراء مع أبن أداء املوظفني هو أداء أخضـــر ســـواء كان أداًء فردايً أم مجاعياً واب
 املخطط هلا.

 Knowledgeabilityتدار املعريف اإلق: املطلب الثاني

  Conceptأواًل: املفهوم. 
املعريف من املصـــطلحات احلديثة الذي يســـتوجب املزيد من الوقت والعمل لَفهمه  مصـــطلح اإلقتدار نَّ إ

(، إذ ميثل اإلقتدار املعريف اإلمكانية اليت تعمل على إعادة Anderson, 2015: 16وإيضـاحه، فقد تناوله )
رة من منظمـة تقليـديـة إىل منظمـة معرفيـة حبيـث تتحول إىل منظمـة رايديـة ومتتلـك القـد توصــــــــــــــيف املنظمـة

العـالـية على مواجهـة التحـدايت من خالل املعـارف التكنلوجـية احلـديـثة وهبـذا ميكن لالقـتدار أن يعمـل على  
ــة. ــة معرفيـ ــة ومن ث اىل منظمـ ــدمـ ــتخـ ــة من خالل النوع أو النشـــــــــــــــــاط أو النظرايت املســــــــــــ ــل املنظمـ  حتويـ

ــؤولني خارج الدور الت (Jonesووصـــــــــف) ــفة اليت حيملها األفراد املســـــــ قليدي، إذ حيملون من أبنه مُيثل الصـــــــ
القدرات املعرفية واألســـــــــــاليب املؤســـــــــــســـــــــــية ليصـــــــــــبحوا مقتدرين يف معرفة ومعاجلة حمتوى األعمال املناطة 

 (.Jones, 2016: 10هبم،)
مُيثـل قـدرة األفراد على اإلملـام الكبري بظروف  املعريف ( أبن اإلقتـدارPeter, et al, 2019: 5أشـــــــــــــــار)

عملهم وفهم اإلجراءات والقواعد اليت يتبعوهنا ويســـــــتطيعون التصـــــــرف ابلطريقة املناســـــــبة بعيدة عن هياكل 
التنظيم التقليدية ولديهم القدرة على إحداث التغريات حنو األفضــــــــــــــل واســــــــــــــتخدام التفكري املعريف لتحليل 

ملقدرة على يولد لديهم ا متكامالً  اً معرفي  اً ناســبة هلا، وهذا يعين ابهنم حيملون املاملول املاملشــاكل ووضــع احل
 إجناز األداء العايل.

ومن خالل ما تقدم فأن مفهوم اإلقتدار يتمثل يف جمموع املقدرات الفكرية واملهارات واخلربات العملية 
 ُتســــــــــــــهم يف منو املنظمـــة معتمـــدين على برية اليتاليت حيملهـــا العـــاملون ولـــديهم إمكـــانيـــات اإلبـــداعيـــة الك

 تكنلوجيا املعلومات فضالً عن القدرة على إختاذ القرارات السليمة بدون تردد.
 Importantاثنياً: األمهية. 

( اىل 108: 2012تتمثل األمهية من خالل ما جاء به بعض الكتاب والباحثون، فقد أشـــــــــار)أوزي، 
يســتوعب مقوماهتا واإلســتفادة من إمكانهتا ويقود اىل التنمية و ممارســة رفة فهو إرتباط اإلقتدار املعريف ابملع

السياسات وإتباع الوسائل واإلسرتاتيجيات وهو كفيل ابلتغلب على العقبات كافة اليت حتول دون النهوض 
ــالة قدرات علمية معرفية تكســـــــب املنظمة واجملتمع أســـــــباب القوة امل  تينة.ابلعمل فاحلاق بركب التقدم مســـــ

 ( إىل أنـــه يعمـــل على ترقيـــة األفراد العـــاملني إىل املنـــاصـــــــــــــــــب العليـــا يف جمـــالGunter, 2016: 9بني)و 
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 25:  العدد

ــؤولية وبناء أفكار ختدم العملية اإلنتاجية أو اخلدمية   ــهم وهم ممن لديهم إمكانية حتمل املســــــــــ ــاصــــــــــ إختصــــــــــ
 .ويتحلون بروح املسؤولية

مل على حتســني املقدرات والقابليات املعرفية عريف يع( أبن اإلقتدار املPeter, et al: 2018: 9أوضــح )
لدى ذات الفرد ملواجهة وحل املشــاكل وتثبيت احللول ملواجهتها مســتقباَل وهو يُعد من املصــادر اليت تعزز  
مرونة التفكري املعريف يف حتديد العوامل احمليطة ابألعمال ومن ث العمل على وضـــــــــــــع االمكانت والقدرات  

 ال.لك األعمإلجناز تكافة 
املعريف من عوامل قوة ســواء  وأتســيســاً على ما ســبق يرى الباحث أن األمهية تتلخص مبا يوفره اإلقتدار

كانت معرفية أو عملية إىل األفراد أو املنظمات واليت ُتســــــــــهم يف التقدم والرقي وحتقيق األهداف بشــــــــــكل 
اَ من عناصـر امليزة التنافسـية لدى أسـرع من تلك اليت تعتمد املهارات التقليدية فضـاَل عن كونه أصـبح عنصـر 

 املنظمات ومفتاح للرايدة.
( وكمـا 2015جرى إعتمـاد األبعـاد اليت حـددهـا)الكمري وعبـاس، Dimenationعـاد.اثلثـاً: األب

 -يلي:
 Information Technology تكنلوجيا المعلومات. .1

 -)الســـــــــــــمعيات كنلوجيا( ظهرة التكنلوجيا يف قطاع املعلوماتية وارتبطت بت44: 2013بني)احلبيب، 
البصــــرايت( إذ أصــــبحت جمتمعة يف جهاز الكومبيوتر املرتبط ابلشــــبكة املعلوماتية وبذلك جند انفســــنا أمام 
منط جديد ومتطور يثري رهانت كبرية خبصــــــــــــوص إدارة املنظمات مبا يتيح الوصــــــــــــول اىل كميات كبرية من 

ــادر متـعددة وـبذـلك ـتدعم تـقدم املنظمـة.  ( أبن تكنلوجـيا 15: 2017ش، وبني)عـاياملعلوـمات ومن مصــــــــــــ
ــنــاعيــة وغريهــا من  املعلومــات مبثــابــة تطبيق التكنلوجيــا اإللكرتونيــة وفيهــا احلــاســـــــــــــــب اآليل واألقمــار الصــــــــــــ
التكنلوجيا املتقدمة إلنتاج املعلومات الرقمية والتناظرية وختزينها وإســــــــــرتجاعها وتوزيعها من مكان آلخر مما 

علومات من العناصـر املهمة اليت تعمل على تعزيز عمل املنظمات، وجيا املعد تكنلتُ   سـهل عمل املنظمات.
ــار) ليت ميكن من ا( إىل أن تكنلوجيا املعلومات تُعد من التقنيات احلديثة  Maity, et al; 2019: 3فقد أشــ

ــاَل عن األهـداف املرغوب حتقيقهـا، فهي  ــاـفة القيمـة للعملـيات )االنـتاجـية أو التنظيمـية( فضــــــــــــ خالهلـا إضــــــــــــ
 ديث إلدارة املشاريع يف الوقت احلاضر.لسلوك احلا

من مصـادر التقدم للمنظمات واألفراد من  ن تكنلوجيا املعلومات تُعد مصـدراً ملا ورد أعاله فا  وأتسـيسـاً 
خالل تطبيق الشــــــــبكة املعلوماتية إليصــــــــال واحلصــــــــول على آخر التطورات واإلبداعات واملعارف يف جمال 

 اليت تقدمها إىل الزبون.الكبرية األعمال فضاَل عن اخلدمات 
 Decision Making إتخاذ القرار:  .2

القرار هو العملية اليت تتضـمن التفكري اجلاد يف   ( اىل أن إختاذ32-31: 2010  ،أشـار)ريلي وكليمان 
املشـــــــكلة قيد الدراســـــــة مبا يف ذلك اهليكل الشـــــــامل هلا وتفصـــــــيالته ومعتقداته والتحليل للمنهج الشـــــــامل 

األدوات اليت ُتســـهم يف ســـرعة الوصـــول إىل حالة القرار النهائي مبا يضـــمن جناح تطبيق القرار وجمموعة من 
ــيح الفرق بني 271-270: 2016 ،مق)فتيحـةوحتقيق اهلـدف منـه. وتع القرار وعمليـة إختـاذ ( إىل توضــــــــــــ
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مل من ( هو عDecisionفالقرار) ، خيتلفان أيضـــاَ حبســـب النشـــاط املســـتهدفنيعن أن االثن القرار فضـــالً 
أعمال اإلختيار والتفضـــــــــيل يتمكن مبوجبه املدير من التوصـــــــــل إىل ما جيب عمله يف مواجهة موقف معني 

( فتشـــــــري إىل العملية Decision Makingلعمل الذي يشـــــــرف عليه، أما عملية إختاذ القرار )من مواقف ا
يار والتفضــيل أو االمكانيات اليت تبىن على الدراســة والتفكري املوضــوعي للوصــول إىل قرار معني، أي االخت

تتمثل يف االختيار   املتاحة، حيث أن أســاس إختاذ القرار وجود البدائل اليت تؤدي بدورها إىل إجياد مشــكلة
( أبن إختاذ القرار هو عملية االختيار ألفضل البدائل 43:  2017  ،من بني تلك البدائل. وتناول )العوض

 وقعة لكل بديل يف حتقيق األهداف املطلوبة.املتاحة بعد دراسة وحتليل النتائج املت
البــدائــل املتــاحــة ملعــاجلــة أو ويرى البــاحــث أن إختــاذ القرار هو عمليــة حتليــل ومقــارنــة بني جمموعــة من 
، على أن جتري عملية إختاذ حتديد هدف معني مبا يضـــــمن أن تكون عملية اإلختيار ألفضـــــل تلك البدائل

 .أتثريه على اهلدف الذي ُأختذ من أجله القرات ابلوقت املناسب لكي ال يفقد
 Innovation Thinking التفير اإلبداعي. .3

أن التفكري الذي يرتبط ابألبداع ميكن األفراد من التوصـــــل إىل (  Kelly& Irene, 2010: 255أشـــــار)
 احللول املناســـبة للمشـــكالت واملواقف الصـــعبة ومن خالل إســـتخدام املعارف اإلبداعية أي إدخال اإلبداع

وحتديد تلك احللول، إذ يكون التحكم والتوجيه حنو الطريقة الصــــــحيحة وبرؤى واضــــــحة. يف حني وضــــــح 
( أبنه جمموعة من التفاعالت للمقدرات واخلربات واملهارات والصــــفات الشــــخصــــية 45: 2013 ،)جروان 

مســــــتوى واليت تعمل على رفع العمليات للحصــــــول على املخرجات ذات اجلودة العالية ســــــواء كانت على 
ــلوب الذي يعمل على متكني العYu, 2013: 186فيما أكد ) الفرد أو اجملتمع أو العامل. املني ( أبنه االســـــ

من وضــــــــــــــع خطط العمـل )يف أذهـاهنم( ملـدة حمـددة والعمـل على حتليلهـا وتقيمهـا ومن ث البـدء يف العمـل 
فرد أكثر تفهـا ألعمـالـه وأوســــــــــــــع أتثرياً ومتكني الفرد من التقييم واملقـارنـة والتحقق من النتـائج وهنـا يكون ال

ــاَل عن اإلمكـانـية على تولـيد اإل بداعات اجلديدة ومراقـبة التنفـيذ وإمكـانـية على البيـئة واألفراد اآلخرين فضــــــــــــ
إلبـداعي جمموعـة كـاملـة من ا( إىل أن التفكري 11: 2019 ،وذهـب )النعيمي واهلاليل تعـديـل اإلحنرافـات.
ها األفراد حلل مشــــــكلة أو حالة معينة وهو نوع من اجلهد يســــــتعمل اخليال ليت يســــــتعملااألنشــــــطة املعرفية  

ــميم حقيقي وجـديـد وتوليـد  والـذكـاء والبصــــــــــــــرية واألفكـار عنـد مواجهـة مثـل هـذه احلـاالت واقرتاح وتصــــــــــــ
ــيات املختلفة ــاعدة تطبيقات جديدة.  ،للفرضـ ( أبن 2018:30 ،وذهب )فرقان  ويكون حل املشـــكلة مبسـ
د يف التفكري إىل أن يكون  قصــــــــــد به التفكري املنفتح الذي خيرج عن التســــــــــلســــــــــل املعتاالتفكري اإلبداعي ي

 أكثر من إجابة حلل مشكلة معينة. إىل توليد يؤدي متشعباً  تفكرياً 
ملا جاء أعاله يُعد التفكري اإلبداعي من اخلصائص اليت حيملها العاملون يف إستخدام اخلربات   وإستناداً 

 ف العناصر املؤثر يف موضوع حمدد ومن ث حتديد املعاجلة اجلذرية لذلك املوضوع.واملهارات لتحليل وتوصي
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 25:  العدد

  Innovation Performance ء اإلبداعي:األدا: املطلب الثالث 

  Conceptأواًل: املفهوم:
( عندما تبىن النظرية االقتصـــــادية اليت نشـــــرها Schumpeterظهر مصـــــطلح األبداع على َيد الكاتب )

حتدث فيها عن الدورة االقتصـــادية والرايدة واإلبداع، فقد وضـــح أبن أحد عوامل معاجلة ( إذ 1939عام )
الدور االقتصـــــــــــــادية يفرتض وجود عاِملني للوظائف حيملون مهارات إبداعية ُتســـــــــــــهم يف النمو ســـــــــــــلبيات  
 ,Kim, et al(. وقد ربطه بعض الكتاب ابملوارد البشــــــــــرية فأوضــــــــــح )Tiruneh, 2014: 40والتطور، )
طالع والتوجه ( إن العاملني األكثر أداًء إبداعياً هم الذين ميتلكون الرغبة يف محل املعرفة واالســت57 :2010

حنو التعلم ولديهم اإلدراك العايل واإلستعداد لتحمل املخاطرة احملتملة فضاًل عن محلهم مقومات التحدي. 
( أبنه السـلوك املتميز Sahlberg, 2015: 57ووصـفه بعض الكتاب أبنه سـلوك حمدد وهبذا املضـمون عرفه )

ديد الفرص وإسـتغالهلا بشـكل أمثل فضـاًل عن الذي يعمل على إجياد وتوحيد األفكار ومن ث تطبيقها وحت
البحث الطرق والوســائل احلديثة. إن األداء اإلبداعي يـَُعد مصــدراً من مصــادر تقدم املنظمات وهبذا اجملال 

( إىل أنه رغبة املورد البشـــــــــــري العامل لتقدمي أفكار جديدة Amjed & Tirzi, 2016: 594فقد أشـــــــــــار)
ــع ُتســــــــــــــهم يف إجيـــاد التنظيم الكفوء  والعمـــل على حتســــــــــــــني وزايدة القـــدرة على حتقيق األهـــداف ووضــــــــــــ

االسـرتاتيجيات مبا يولد ميزة تنافسـية قوية. ووضـح بعض الكتاب إىل العالقة مع املوارد البشـرية فقد وصـفه 
(Vinding, 2016: 158 إىل أن ممارسـات إدارة املوارد البشـرية هلا قنوات إجيابية مع األداء اإلبداعي ممثاًل )
ألبداع البحثي والتطويري، اإلنتاجي، اخلدمي، التســويق، وســائر األعمال األخرى فضــاًل عن اإلبداعات اب

الشــــــــائعة وله عدة تعاريف يُعد األداء اإلبداعي من املفاهيم    التنظيمية واليت ُتســــــــهم يف تعزيز قدرة املنظمة.
ــلوكـاً جـدـيداً أو أفكـاراً جـدـيدة أو معـارف جـدـيدة واليت تل يب االحتـياجـات املتعـددة وإمكـانـية فهو ميـثل ســــــــــــ

 (.Cabrilo, et al, 2018: 2) تطبيقها وتنفيذها.
ــبق فإن األداء  ومما ــريةكافة  إلبداعي ميثل املخرجات اإلنتاجية  اســ يت  لوا  أو اخلدمية املتميزة للموارد البشــ

 بداعية جتعل املنظمة تتفوق على نظرياهتا وتتجه حنو الرايدة.إحتمل بصمات 
 Importantاثنياً األمهية:

قويـة بني املنـافســــــــــــــني وقـد تنـاول ذلـك  ةاعي مبـا حُيققـه للمنظمـات من مكـانـ تتجلى أمهيـة األداء اإلبـد
نه مدخاًل أســــــــــاســــــــــياً يف الذي بني أب  (Hillman& Kalippen, 2015: 44جمموعة من الكتاب ومنهم )

إجيــاد وتطوير املنتوجــات أو اخلــدمــات وحتــديــد طرق جــديــدة للعمليــات داخــل املنظمــة مبــا حيقق هلــا امليزة 
أبنه يعمل على إجياد وتعزيز الكفاءة )االنتاجية و اخلدمية   (Liu, et al, 2016: 234)فيما بني   التنافسـية.

ملنظمات يف ســــــــوق املنافســــــــة ولديها اإلمكانية على مواكبة  بقاء تلك اوالتنظيمية( األمر الذي ُيســــــــهم يف
ــتقرة. ووضـــــح ) ( Cabrilo et al, 2018: 5التغريات )البيئية والتكنلوجية( اليت حتصـــــل يف ظروف غري مســـ

ــياء ســـواء كانت منتجات أو خدمات أو األفكار  الذي بني أبن اإلبداع يُعد األســـاس يف حتديد قيمة األشـ
 االدارات.داع يف جمال وحىت اإلب



  

 قة بني ممارسات إدارة املوارد البشرية اخلضراء واألداء اإلبداعيالريف يف الع الدور الوسيط لالقتدار املع 

463 

ـــية لتفوق املنظمـات مـلا يُـقدـمه من إـبداعـات  اويرى الـباحـث أن األداء اإلـبداعي ميـثل الركيزة  ــاســــــــــــ ألســــــــــــ
 ومهارات عمل ينتج عنها خمرجات متميزة حتدد صفة التميز للمنظمة.

  Dimenationاثلثاً: األبعاد:
ــار كـــل من ) بعـــاد األداء  ( إىل أن أ41: 2000 ،( و)القطـــاونـــةZhou, et al, 2005: 1049أشــــــــــــــ

 -اإلقناع( وَسَنبحث يف ذلك وكما يلي: ،َحل املشاكل ،املرونة ،املخاطرة)اإلبداعي تتمثل آبيت
 Riskالمخاطرة:  .1

ــتخــدم للتعبري عن حــاالت عــدم التــأكــد فقــد عرفهــا ) ( Bannaga, 2010: 4املخــاطرة مفهوم ُيســــــــــــ
اهلدف وهو يؤثر على مجيع األجزاء داخل احلدث املتوقع يف املسـتقبل والذي يؤثر سلباً يف حتقيق   إحتمالية

( أبهنا االســـلوب الذي 61: 2011 ،الوحدة االقتصـــادية من جناح أو فشـــل. يف حني وصـــفها )عبد اجمليد
الدخول يف جماالت ذات يســــتخدمه اجملازفون للوصــــول إىل الرايدة إذ يعمل األفراد على املخاطرة واملغامرة و 

جاح فيها ضعيفة وال يدخلون يف اجملاالت اليسرية حىت ولو كانت نسبة فائدة كبرية حىت لو كانت نسبة الن
( ان املخاطرة ُتشــــري إىل إمكانية حدوث شــــيء خطري 3: 2015  ،النجاح فيها موكدة. وضــــحت )رشــــيد

لة عدم التأكد احمليطة هبا ويرجع ذلك إىل نتيجة عدم توقع خمرجات العملية اليت جيري تنفيذها بســــــبب حا
 ات )مدخالت العملية والعوامل احمليطة(.جمموعة املتغري 

  Flexibilityالمرونة:  .2

( أبن املرونـــة متثـــل قـــدرة املنظمـــة على التكيف يف أســــــــــــــرع اآلجـــال مع 188: 2013 ،بني)احلبيـــب
بديل ميكن أن يســتحوذ على حصــة   التغريات غري املتوقعة للمحيط، كظهور منافس جديد، انطالق منتوج

فهذه التغريات تتطلب   ،نافذ تقليدية نتيجة إبتكارات جديدة حيققها املنافسون كبرية من السوق، انغالق م
( املرونة إذ متثل القدرة واالسـتجابة ملواجهة التغريات Danilo, et al, 2016: 5. وتناول )اً وحامس  اً سـريع اً رد

وتكون  ة ســـــــــــــواء كانت )خارجية أو داخلية( وتؤثر ســـــــــــــلباً على أدائهاأو األحداث اليت حتصـــــــــــــل للمنظم
املواجهــة من خالل جمموعــة التعــديالت يف اخلطط أو االجراءات وحىت اهليكــل التنظيمي وبــذلــك تعمــل 

هي وســيلة  (Garlson, 2018: 4أشــارة ) على إجياد منظمة قادرة على الصــمود بقوة ضــد تلك التغريات.
و االجراءات وكذلك عاجلة احلاالت الطارئة من خالل وضــــــع اخلطط أو اخلطاابت أمن وســــــائل التفاعل مل

ــاًل عن أهنا تتمثل إبمكانية تغري أنظمة العمليات مبا  ــائل املادية ذات التأثري اإلجيايب فضـــــــ ــتخدام الوســـــــ إســـــــ
 يتالءم مع متغريات املرحلة.

 Solving Problems حل المشاكل:  .3

ــتخدام احلوار الواعي لكيفية وصــــف  ( حل78: 2008 ،بني)جاكســــون وروبرت املشــــاكل يكون ابســ
أمور )املشـــــاكل( يف بيئة واقعية ورســـــم شـــــبكة تلك املشـــــاكل لتعكس وتنظم أفكارن اخلاصـــــة هبذه  أي من

االمور وبطريقة معنوية ويتســــع ذلك الختيار منهجية النظم وجيب أن يكون على أســــاس اإلملام التام بتلك 
الطريق الـناجح  هلـا على معرـفة نقـاط القوة ونقـاط الضــــــــــــــعف، وحنن نعتقـد أبن  املنهجـيات ويكون االختـيار

( إىل مفهوم 8: 2011 ،حلل املشـــــاكل هو إتباع التفكري املنطقي والعملي لفهم النظم. أشـــــار )ابو هاشـــــم
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 25:  العدد

حل املشـــــــاكل ميثل العملية اليت يســـــــتخدمها الفرد ملواجهة املواقف واملشـــــــاكل اليت حتدث ويســـــــتخدم فيها  
لى املعوقـات اليت تواجـه األفراد لتحقيق تـه ومهـاراتـه ومعـارفـه إلجنـاز وحـل املشـــــــــــــــاكـل أو هو التغلـب عخربا

( إىل أنـه 1984 ،هـدف معني بفضـــــــــــــــل التكيف مع الظروف وجتـاوز تلـك املعوقـات. فيمـا أكـد)القـاعود
يع الفقرات اليت  إســـــــــلوب أو طريقة التفكري اليت تقوم على املالحظة الواعية والتجريب ومجع املعلومات جلم

 (.173 ،2011 ،ول إىل احلل املقبول هلا )أبو كنةتوثر على املشكلة ودراستها من أجل الوص
  Persuasion إلقناع:  .4

( أعتمد القرآن الكرمي  56: 3005  ،القران الكرمي هو املصــدر األســاســي لإلقناع فقد أشــار)احلســناوي
اإلقناع والتأثري الوجداين ملخاطبة النفوس والضــــــمائر من خالل الرتغيب أو الرتهيب وخماطبة   على إســــــلويب

( أبن اإلقناع ُيسهم يف غرس املعتقدات Hogan, 2004: 41ل ابحلجج والرباهني العقلية املنطقية. بني)العق
وهـناك إقـناع مـباشــــــــــــــر والقيم يف نفوس اآلخرين عن طرق الـتأثري على أفكـارهم وأعمـاهلم وفق خطط حمـددة 
ع من التقليد. وضــــــــح وغري مباشــــــــر وغري املباشــــــــر يكون عن طريق اإلقناع الروحي الذي قد يتحول اىل نو 

( اإلقناع هو عملية تغري أو تطويع أراء اآلخرين حنو رأي مستهدف وحتتاج العملية 13: 2017 ،)إبريدان 
ــتعداد لدى الط ــاعدته على ذلك وُيســـلط إىل مهارات القائم ابإلقناع وإىل وجود اإلسـ ــتهدف ومسـ رف املسـ

( Hussein& Hamzah, 201: 30أشـــــارة )الضـــــوء على نقاط التالقي واالمور ذات اإلهتمام املشـــــرتك. و 
أبن اإلقناع هو نشــــاط مقصــــود وواعي حيمل رســــالة ضــــمنية أو وقائع ملموســــة إىل املتلقي لتغري ســــلوكه أو 

 ناع اللغة والطريقة املؤثرة واملناسبة لإلقناع.أفكاره ويستخدم فيها الشخص الذي يقوم ابإلق
 ت البحثاإلطار التطبيقي إلختبار فرضيا : المبحث الثالث

 سيجرى يف متضمنات هذا املبحث حتلياًل لفرضيات البحث وعلى وفق اآليت:
 أواًل: فحص أداة قياس البحث واختبارها

تتعلق هذه ابلتأكد من مدى مصـــــــــــــداقية مقياس البحث ومدى الثبات يف فقراته، اذ تُعد هذه اخلطوة 
 البحث.املمهدة للقيام بعملية الوصف اإلحصائي ومن ث إختبار فرضيات 

 . ترميز متغريات البحث ووصفها1
تشـــــكل هذه الفقرة ضـــــرورة لتســـــهيل مهمة قراءة املتغريات والتعرف عليها خالل عملية إجراء التحليل 

( رموز تلك املتغريات وأبعادها وعدد 1اإلحصــائي للبيانت املســتخرجة من اإلســتبانة، اذ يوضــح اجلدول )
 -عتمد وكما يلي:الفقرات يف كل بُعد ومصدر املقياس امل

 (3)وصيفالرتميز والت (1)جدول 

 عدد الُبعد الفرعي املتغري ت
 العبارات

 الرمز
 املصدر 

 
 . املصدر: إعداد الباحث ابعتماد أدبيات املواضيع -3
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ممارسات إدارة املوارد البشرية  1
 اخلضراء

. الــــــــتــــــــوظــــــــيــــــــف 1
 EM 4 األخضر

Opatha,2014 2  ــتـــــــــــدريـــــــــــب . الـــــــــ
 TR 4 األخضر

ــيـــــــــــار 3 ــتـــــــــ . االخـــــــــ
 CH 4 األخضر

  ES 4 . التقييم األخضر4

2 
 
 

 اإلقتدار املعريف

ــيـــــــا  1 ــلـــــــوجـــــ ــنـــــ .تـــــــكـــــ
 TE 4 املعلومات

ــاس،  ــبـــــ ــري وعـ ــمـ ــكـ الـ
 DE 4 . إختاذ القرار2 2015

. الــــــــــتــــــــــفــــــــــكــــــــــري 3
 TH 4 اإلبداعي

3  
 األداء اإلبداعي

 RE 4 .املخاطرة1
Zhou, et al; 

 FL 4 .املرونة2 2005
 SL 4 .حل املشاكل3
  PE 4 .اإلقناع4

 بحث: . اختبار أداة قياس ال2
ــتجابة الذي حيدده  ــتوى االســــ ــة لقياس متغريات البحث وحتديد مســــ ــتبانة األداة الرئيســــ ــكلت اإلســــ شــــ
االفراد عينة البحث. وبسبب األمهية اليت حتتلها أداة القياس فالبد من إجراء االختبارات التالية للتأكد من 

 ( اخلماسي.Likertمدرج ) قد انه مت االعتماد علىو  ،دقة وصحة البيانت اليت يتم احلصول عليها
 الثبت البنائي ألداة القياس   −

ــة ابلبحث احلايل على اختبار كرونباخ الفا  إعتمد الباحث يف قياس الثبات البنائي ألداة القياس اخلاصـــ
 .(2)وقد مت حساب معامل الثبات لألداة ابستخدام معامل ارتباط الفا كرونباخ املوضح يف اجلدول 

 (4)ات ألداة قياس الدراسةمعامالت الثب( 2)جدول
 كرونباخ الفا البعد كرونباخ الفا املتغري

ممـارســـــــــــــــات ادارة املوارد  
 البشرية اخلضراء

 
0.86 

 

 0.82 . التوظيف األخضر1
 0.81 التدريب األخضر. 2
 0.85 . االختيار األخضر3
 0.75 . التقييم األخضر4
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 0.82 االقتدار املعريف
 0.89 .تكنلوجيا املعلومات1
 0.86 . إختاذ القرار2
 0.78 . التفكري اإلبداعي3

 االداء االبداعي
 

0.83 
 

 0.73 . املخاطرة1
 0.78 . املرونة2
 0.78 املشاكل. حل 3
 0.74 . اإلقناع4

وهي مقبولـة  (0.73 - 0.89)ابن قيم معـامـل كرونبـاخ الفـا قـد تراوحـت بني  (2)ويالحظ من اجلـدول 
واليت تدل على أن األداة تتصـــــــــــــف   (0.70)كرب أ البحوث اإلدارية والســـــــــــــلوكية الن قيمتها  إحصـــــــــــــائيا يف

 ابالتساق والثبات الداخلي.
 حصائي: عرض نتائج استجابات عينة البحثإلثانيًا: الوصف ا

احلســــــــابية يهتم هذا املبحث بوصــــــــف اســــــــتجاابت أفراد العينة وحتليلها من خالل عرض املتوســــــــطات  
ــتب ــبيةلفقرات االســــ ــتوى اإلجابة واألمهية النســــ ــة وأبعادها  انة واحنرافاهتا املعيارية ومســــ حول املتغريات الرئيســــ

عتمد الباحث يف حتديد  وتفسريها. وهبدف التحديد األفضل ملستوى استجاابت األفراد عينة البحث فقد ا
ــتوايت املـقارـنة للفـئات على رأي  ــار إىل  (Dewberry, 2004: 15)مســــــــــــ اـلة إعتمـاد ـنه يف حـ أاـلذي أشــــــــــــ

ال أتفق متــامــاً( فــان هنــاك مخس فئــات تنتمي هلــا -البــاحــث على مقيــاس ليكرت اخلمــاســــــــــــــي )أتفق متــامــاً 
، ومن ث قسمة املدى على عدد  (5-1= 4املتوسطات احلسابية. وحتدد الفئة من خالل إجياد طول املدى )

أو يطرح من احلد   (1)لمقياس  إىل احلد األدىن ل  (0.80). وبعد ذلك يضــاف  (4 \ 5 = 0.80)  (5)الفئات 
 ( االيت:3، وتكون الفئات كما يف جدول )(5)األعلى للمقياس 

 (5)( تصنيف فئات الوصف االحصائي3جدول )
 املستوى الفئات تسلسل الفئة

 منخفض جدا 1.80 – 1 1
 منخفض 2.60 – 1.81 2
 معتدل 3.40 – 2.61 3
 مرتفع 4.20 – 3.41 4
 اً مرتفع جد 5.00 – 4.21 5

 . متغري ممارسات إدارة املوارد البشرية اخلضراء:1
 ةربعاتتعلق هذه الفقرة ابلوصـف اإلحصـائي ملتغري ممارسـات ادارة املوارد البشـرية اخلضـراء الذي تضـمن  

التقييم األخضــر( إذ يوضــح اجلدول  ،االختيار األخضــر ،التدريب األخضــر ،لتوظيف األخضــراأبعاد هي )
حصـــائي الســـتجاابت عينة الدراســـة املتمثلة ابملتوســـط احلســـايب واالحنراف املعياري معايري الوصـــف اال  (4)

 
 .داد الباحث ابعتماد االدبياتاملصدر: اع -5
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ومســـــتوى اإلجابة واألمهية الرتتيبية إجتاه متغري ممارســـــات إدارة املوارد البشـــــرية اخلضـــــراء. إذ يالحظ يف هذا 
وابحنراف   (3.99)ة فقد بلغ اجلدول ابن بُعد التدريب األخضـــر قد حصـــل على أعلى املتوســـطات احلســـابي

يبني تناسق وتناغم إجاابت عينة البحث اجتاه هذا الُبعد، وضمن مستوى اجابة "مرتفع".   (596.)معياري  
وابحنراف معياري بلغ   (3.39)يف حني حصــل بُعد التوظيف األخضــر على أدىن املتوســطات احلســابية بلغ 

ــتوى اجابة "يبني انســــجام اجاابت االفراد عينة البحث و   (671.) ووفقاً ملا تقدم، فان  معتدل".ضــــمن مســ
. (631.)وابحنراف معياري عام بلغ   (3.74)املعدل العام ملتغري ممارســــات ادارة املوارد البشــــرية اخلضــــراء بلغ 

وقد حصـــل هذا املتغري على مســـتوى اجابة "مرتفع" وكانت األمهية النســـبية هلذا املتغري مقارنة مع املتغريات 
 .(2)حث يف التسلسل االخرى للب

املتوسـطات احلسـابية واالحنرافات املعيارية ومسـتوى االجابة واالمهية النسـبية ملتغري ممارسـات   (4)جدول 
 (6).(N= 45)ادارة املوارد البشرية اخلضراء 

ــتــوى  .M S.D البعد ت مســـــــــــــ
 االجابة

االمهية 
 الرتتيبية

 4 معتدل 671. 3.39 التوظيف االخضر 1
 1 عمرتف 596. 3.99 التدريب االخضر 2
 2 مرتفع 732. 3.84 االختيار االخضر 3
 3 مرتفع 523. 3.73 التقييم االخضر 4

 الثاين مرتفع 631. 3.74 املعدل العام
 . متغري اإلقتدار املعريف:2

ــبية  املتوســــــــــــطات احلســــــــــــابية واإلحنرافات  (5)يبني اجلدول  املعيارية ومســــــــــــتوى اإلجابة واألمهية النســــــــــ
ه متغري اإلقتدار املعريف. إذ يشــــري هذا اجلدول إىل أن الفقرة بُعد إختاذ القرار الســــتجاابت عينة البحث إجتا

يبني انســــجام إجاابت   (594.)وابحنراف معياري    (4.63)قد حصــــل على أعلى املتوســــطات احلســــابية بلغ 
بعد، وضـــــمن مســـــتوى اجابة "مرتفع جدا". من جانب آخر حصـــــل بُعد التفكري  عينة البحث اجتاه هذا ال

يؤكد انسجام اجاابت   (666.)وابحنراف معياري بلغ    (3.23)داعي على أدىن املتوسطات احلسابية بلغ  اإلب
ويف ضـــــوء ما جاء أعاله، فان املعدل العام ملتغري  االفراد عينة البحث وضـــــمن مســـــتوى اجابة "منخفض".

على مســـــــــــتوى إجابة  . وقد حصـــــــــــل هذا املتغري(707.)وابحنراف معياري بلغ    (3.80)ر املعريف بلغ االقتدا
 .(1)"مرتفع" وكانت األمهية النسبية هلذا املتغري مقارنة مع املتغريات االخرى للبحث على التسلسل 

املتوســطات احلســابية واالحنرافات املعيارية ومســتوى اإلجابة واألمهية النســبية ملتغري اإلقتدار   (5)جدول 
 (7)(N= 45)املعريف 
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مســــــــــــــتوى  .M S.D العبارة ت 
 ةاالجاب

االمهية 
 الرتتيبية

 2 مرتفع 862. 3.54 تكنلوجيا املعلومات 1
 اختاذ القرار 2

مــــــــرتــــــــفــــــــع   594. 4.63
 جدا

1 

 3 معتدل 666. 3.23 االبداعيالتفكري  3
 االول مرتفع 707. 3.80 املعدل العام

 . متغري االداء االبداعي3
داء اإلبداعي. اذ يُظهر هذا اجلدول البيانت اخلاصــة ابلوصــف اإلحصــائي ملتغري األ  (6)يُظهر اجلدول  

 (1.099)وابحنراف معياري    (3.80)ابن بُعد حل املشــاكل قد حصــل على أعلى املتوســطات احلســابية بلغ 
 يبني انســجام اجاابت األفراد عينة البحث، وضــمن مســتوى اجابة "مرتفع". يف حني حصــل بُعد املخاطرة

يبني انســـــجام وتناغم اجاابت   (643.)حنراف معياري بلغ واب  (3.36)على أدىن املتوســـــطات احلســـــابية بلغ 
ووفقاً ملا تقدم، فان املعدل العام  األفراد عينة البحث اجتاه هذ الُبعد وضـــــــــــــمن مســـــــــــــتوى اجابة "معتدل".

. وقد حصــــــــــل هذا املتغري على مســــــــــتوى (840.)وابحنراف معياري بلغ   (3.58)ملتغري األداء اإلبداعي بلغ 
 (.3)خرى للبحث يف التسلسل ألت األمهية النسبية هلذا املتغري مقارنة مع املتغريات اإجابة "مرتفع" وكان

ــابية واال  (6)جدول  ــبية األداء املتوســـــــــــطات احلســـــــــ ــتوى اإلجابة واألمهية النســـــــــ حنرافات املعيارية ومســـــــــ
 (8)(N= 45)اإلبداعي 

ــة  مستوى االجابة .M S.D العبارة ت االمهيـــــ
 الرتتيبية

 4 معتدل 643. 3.36 املخاطرة 1
 2 مرتفع 945. 3.61 املرونة 2
 1 مرتفع 1.099 3.80 حل املشاكل 3
 3 مرتفع 675. 3.53 االقناع 4

 الثالث مرتفع 840. 3.58 املعدل العام
( اىل خملص متغريات البحث وكذلك املعدل العام للمتغريات فيما خيص املتوســــــــط 7ويشــــــــري اجلدول )

 مهية النسبية.ألجابة واإلرجة ااحلسايب واالحنراف املعياري ود
مهية النســبية ملتغريات البحث ألجابة واإلاملعيارية ودرجة ا حنرافاتإلاملتوســطات احلســابية وا  (7)جدول 

(N= 45) (9) 
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ــوســــــــــــــــــط  املتغري الرئيس ــتــ املــ
 احلسايب

االحنـــــــــــــــــــــــــراف  
 املعياري

 درجة 
 االجابة

ــيــــــــــــــــــة  االمهــــــــــــــــ
 الرتتيبية

ممارســــــــــــات ادارة املوارد البشــــــــــــرية 
 2 مرتفع 631. 3.74 ءاخلضرا

 1 مرتفع 707. 3.80 اإلقتدار املعريف
 3 مرتفع 840. 3.58 اإلبداعياألداء 

  مرتفع 726. 3.71 املعدل العام ملتغريات البحث
حتـل املرتبـة إ( ابن متغري االقتـدار املعريف 7عاله وجـدول )أويالحظ من خالل عرض بيـانت اجلـدول 

ــرية ث األداء وىل من حيث توافره حســـــب وجهاألا ــات ادارة املوارد البشـــ ت نظر عينة البحث ث يليه ممارســـ
اإلبداعي وان املعدل العام للمتغريات بشـــكل عام حقق مســـتوى اســـتجابة مرتفع مما يؤكد حتقق توافر تلك  

 املتغريات بشكل ال ابس به يف الكلية املبحوثة وفقاً إلجاابت عينة البحث.
 لثًا: إختبار الفرضيات: ثا

كل هذه اخلطوة األخرية يف اجلانب العملي واليت تســــــتهدف إختبار الفرضــــــيات، إذ يســــــتكشــــــف تشــــــ 
ــتوى عالـقات اإلرتـباط بني متغريات البحـث من جهـة ومن جهـة  خرى خيترب ـمدى ـقدرة أالـباحـث هبـا مســــــــــــ

ي الذي يسعى ذا الصدد ان النموذج العلمتفسري وأتثري متغرياته املستقلة يف املتغري املعتمد وما يشار اليه هب
الباحث الختباره هو النموذج الوسيط إذ يتكون من املتغري املستقل ممثال بــ )ممارسات إدارة املوارد البشرية( 

 واملتغري الوسيط ممثال بـ )اإلقتدار املعريف( واملتغري املعتمد ممثال بـ )األداء اإلبداعي(، وكااليت:
 الرئيسة األوىل: أ. فرضية االرتباط

قة إرتباط ذات داللة احصــائية بني ممارســات ادارة املوارد البشــرية اخلضــراء واالقتدار املعريف( )توجد عال
ــيط  ــتـقل واملتغري الوســــــــــــ ــتخـدم الـباحـث إولغرض بـيان ـمدى عالـقات االرتـباط بني املتغري املســــــــــــ ختـبار إســــــــــــ

(Pearson) ــة االوىل إذ يُظهر اجل ــية الرئيســــ ــفوفة معامالت ا  (8)دول الختبار الفرضــــ ــيط إلمصــــ رتباط البســــ
(Pearson)  بني أبعاد ممارســــــــات إدارة املوارد البشــــــــرية اخلضــــــــراء واإلقتدار املعريف. وقبل اخلوض يف إختبار

. (tailed-2)ونوع االختبار   (45)يشـــري اىل حجم العينة    (8)الفرضـــيات الفرعية هلذه الفرضـــية فان اجلدول 
احملسـوبة مع  (t)رتباط من خالل مقارنة قيمة  إلامل ايف اجلدول يشـري إىل اختبار معنوية مع  (.Sig)وخمتصـر 

على معــامــل االرتبــاط فــان هــذا يعين ابن  (**)اجلــدوليــة من غري أن يظهر قيمهــا. فــاذا ظهر وجود عالمــة 
ــوبــة أكرب من اجلــدوليــة. ويتم احلكم على مقــدار قوة معــامــل االرتبــاط يف  (t)قيمــة  ــوء قــاعــدة احملســــــــــــ ضــــــــــــ

(Cohen & Cohen, 1983)( االيت:8ا يف جدول )، وكم 
 (10)( قيم ومستوايت عالقة االرتباط8جدول )

 مستوى عالقة االرتباط قيمة معامل ارتباط ت
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 عالقة ارتباط منخفضة (0.10أقل من ) 1 
 عالقة ارتباط معتدلة (0.30( اىل )0.10من ) 2
 قويةعالقة ارتباط  (0.30أعلى من ) 3

ــري اجلدول ) ــرية ( اىل وجود عالقة إر 8إذ يشــ ــات ادارة املوارد البشــ تباط موجبة ومعنوية بني متغري ممارســ
ــيط بينهمـا ) ( وتشــــــــــــــري هـذه القيمـة إىل قوة 819.**واالقـتدار املعريف، إذ بلـغت قيمـة مـعاـمل اإلرتـباط البســــــــــــ

%( 1ط اليت ظهرت عند مســــتوى معنوية )العالقة الطردية بينهما، وإن ما يدعم ذلك معنوية عالقة االرتبا
%( فضــاًل عن عالقة أبعاد ممارســات ادارة املوارد البشــرية اخلضــراء واإلقتدار املعريف 99قة بلغت )وبدرجة ث

( يوضــــح تلك العالقة، إذ يتضــــح قبول 9اليت كانت مجيعها معنوية ومبســــتوى عالقة ارتباط قوية واجلدول )
ــية الرئيســــة األوىل اليت تنص على إنه )توجد عالقة إرتباط ذات داللة احصــــ  ائية بني أبعاد ممارســــات الفرضــ

%( أي إن نتيجة القرار مقبولة 1ادارة املوارد البشــــــــرية اخلضــــــــراء واالقتدار املعريف(. عند مســــــــتوى معنوية )
 %(.99بدرجة ثقة قدرها )

مصـــــــفوفة معامالت االرتباط بني ابعاد ممارســـــــات ادارة املوارد البشـــــــرية اخلضـــــــراء واالقتدار   (9)جدول 
 .(11)املعريف

Correlations 

 التقييم االختيار التدريب التوظيف 
ــات ادارة  ممارســـ
املوارد البشـــــــــرية 

 اخلضراء

 
االقــــــــــــتــــــــــــدار  

 املعريف

Pearson 
Correlation 

**.797 **.594 **.558 **.781 .819 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 45 45 45 45 45 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 ب. فرضية اإلرتباط الرئيسة الثانية:

ــراء واألداء   تنص على )توجد عالقة إرتباط ــرية اخلضـــــــــــ موجبة بني أبعاد ممارســـــــــــــات إدارة املوارد البشـــــــــــ
اإلبداعي( إذ يتبني وجود عالقة إرتباط موجبة ومعنوية بني متغري ممارســــــات إدارة املوارد البشــــــرية اخلضــــــراء 

ــيط بينهما )إ ،واألداء اإلبداعي ( وتشـــــــــــــري هذه القيمة اىل قوة 647.**ذ بلغت قيمة معامل االرتباط البســـــــــــ
العالقة الطردية بني املتغريين، وإن ما يدعم ذلك معنوية عالقة االرتباط اليت ظهرت عند مســـــــــــــتوى معنوية 

ضــــــراء %( فضــــــاًل عن حتقيق مجيع أبعاد ممارســــــات إدارة املوارد البشــــــرية اخل99%( وبدرجة ثقة بلغت )1)
إذ يتضـــح قبول  ،تلك العالقة ( يوضـــح 10عالقة ارتباط إجيابية وقوية مع متغري األداء اإلبداعي واجلدول )

 %( 99%( أي إن نتيجة القرار مقبولة بدرجة ثقة قدرها )1الفرضية الرئيسة الثانية عند مستوى معنوية )
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ملوارد البشــــــــرية اخلضــــــــراء واالداء ممارســــــــات ادارة امصــــــــفوفة معامالت االرتباط بني ابعاد   (10)جدول 
 (12)االبداعي

 التقييم ختيارإلا التدريب التوظيف 
ممارســـــــات ادارة 
املوارد البشـــــــــــرية 

 اخلضراء

داء  ألا
 االبداعي

Pearson 
Correlation 

**.659 **.634 **.493 **.623 **.647 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000  
N 45 45 45 45  

 لرئيسة الثالثة:ت. الفرضية ا
تنص هذه الفرضية على انه )توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بني أبعاد االقتدار املعريف واالداء 

ــيط   (11)االبداعي( اذ يظهر اجلدول  ــفوفة معامالت االرتباط البســ اليت تبني وجود عالقة   (Pearson)مصــ
إىل قوة العالقة الطردية بني متغري االقتدار املعريف ( وتشـــــــــــري هذه القيمة 684.**ارتباط بني املتغريين بلغت )

ــتوى معنويــة ) %( 1واالداء االبــداعي، وإن مــا يــدعم ذلــك معنويــة عالقــة اإلرتبــاط اليت ظهرت عنــد مســــــــــــ
%( فضــــــــــــــال عن اجيـابيـة العالقـة بني ابعـاد االقتـدار املعريف واالداء االبـداعي واليت 99وبـدرجـة ثقـة بلغـت )

إذ يتضـح قبول الفرضـية الرئيسـة الثالثة عند   إرتباط قوية وطردية ودالة احصـائيا،  نت مجيعها ضـمن عالقةكا
 %(.99%( أي إن نتيجة القرار مقبولة بدرجة ثقة قدرها )1مستوى معنوية )

 (13)بداعيإلداء األقتدار املعريف واإلبعاد اأمصفوفة معامالت االرتباط بني  (11)جدول 

ــا   تــكــنــلــوجــيـــــ
ــتــــــفــــــكــــــري  اختاذ القرار علوماتامل الــــ

 االبداعي
ــتــــــــــدار  االقــــــــ

 املعريف

داء  ألا
 بداعيإلا

Pearson Correlation **.765 **.581 **.634 **.684 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

N 45 45 45 45 
 ث. اختبار عالقات التأثري بني متغريات البحث: 

اصـــــة مبتغريات البحث واليت تتمحور فرضـــــيات التأثري اخل إن اهلدف األســـــاســـــي هلذه الفقرة هي إختبار
حول التأثري املباشــــــر وغري املباشــــــر بني تلك املتغريات ووفقا لطريقة ابرون وكيين إلختبار النموذج الوســــــيط 
ــة والســــادســــة، وقد اســــتخدم الباحث هلذا الغرض حتليل  ــة الرابعة واخلامســ ــية الرئيســ ــمنته الفرضــ والذي تضــ

( الذي عن طريقه يتم حتديد التأثري املباشــــــــــــــر بني Simple Regression Analysis) اإلحندار البســــــــــــــيط
املتغريات وأما التأثري غري املباشر فتم إستخدام طريقة ابرون وكيين وهي تُعد من الطرق اجليدة الختبار أتثري 
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خلطي أمنوذج اإلحندار ا املتغري الوســــيط على العالقة بني املتغري املســــتقل واملعتمد. ومن أجل إختبار معنوية 
( احملســــوبة أكرب من F( إذ يوجد أتثري معنوي إذا كانت قيمة )Fالبســــيط إســــتخدم الباحث أيضــــاً اختبار)

( اجلدولية عند F( احملســــــــوبة أصــــــــغر من قيمة )F( اجلدولية وال يوجد هذا التأثري إذا كانت قيمة )Fقيمة )
 .(spss v.23)وابستخدام برنمج  (0.01املستوى )

 الرابعة: . الفرضية الرئيسة1
)توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية بني ممارســـــــات ادارة املوارد البشـــــــرية اخلضـــــــراء اليت تنص على انه 

وللتـأكـد من مـدى صــــــــــــــحتهـا على البـاحـث إجراء إختبـار اإلحنـدار وعلى النحو  واالقتـدار املعريف أببعـاده( 
 -االيت:

ــوبة لألمنوذج املقدر بلغ )( Fإن قيمة ) -اواًل: ــتوى داللة )82.198احملســــــــ (. و بناًء 0.01( عند مســــــــ
عليه تقبل الفرضــــــــــية وهذا يعين وجود أتثري ذو داللة إحصــــــــــائية معنوية للمنظمة الذكية يف ســــــــــلوك العمل 

ــتباقي وبدرجة ثقة ) ( يتضـــح ابن 729.البالغة )( ²R%(. كما يتضـــح من قيمة معامل التحديد )99االسـ
( من التغريات اليت تطرأ على 72.9%قادر على تفســــري ما نســــبته )ت ادارة املوارد البشــــرية اخلضــــراء ممارســــا

%( فتعزى إىل مســـــــــــــامهة متغريات 26.9االقتدار املعريف يف كلية الزراعة عينة البحث. أما النســـــــــــــبة البالغة)
(. 683.) البالغ( β) أخرى غري داخلة يف أمنوذج الدراســــــــة. ويتضــــــــح من خالل قيمة معامل امليل احلدي

توايت توافر ممارســــــــــــات إدارة املوارد البشــــــــــــرية مبقدار وحدة واحدة من اإلحنرافات املعيارية ابن زايدة مـســـــــــــ 
 %( من وحدة إحنراف معياري واحد اذاً تُقبل الفرضية.68سيؤدي إىل زايدة اإلقتدار املعريف بنسبة )

اخلضـراء واإلقتدار  ري ممارسـات إدارة املوارد البشـريةاحملسـوبة لعالقة التأثري بني متغ F( قيمة  12جدول )
 (N  =45املعريف )

  aANOVA 
Model Sum of 

Squares 
Df Mean 

Square 
2R B F Sig. 

1 Regression 8.637 1 8.637 .729 .683 82.198 b.000 
Residual 5.554 43 .139     

Total 14.191 44   
a. Dependent Variable: االقتدار املعريف 

b. Predictors: (Constant),ممارسات ادارة املوارد البشرية اخلضراء 

 .اختبار الفرضية الرئيسة اخلامسة: 2
تنص الفرضــية الرئيســة اخلامســة على )يوجد أتثري ذات داللة معنوية بني ممارســات ادارة املوارد البشــرية 

 -اخلضراء واالداء االبداعي( وتظهر نتائج اجلداول االيت:
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ــوبة لألمنوذج املقدر بلغ )احمل( Fإن قيمة ) -اواًل: ــتوى داللة )41.865ســــــــ (. و بناًء 0.01( عند مســــــــ
ة وهذا يعين وجود أتثري ذو داللة إحصــائية معنوية ملمارســات ادارة املوارد البشــرية واألداء  قبل الفرضــيتُ عليه 

( أي أن متغري 418.بلغـــت )( ²R%(. وبلغـــت قيمـــة معـــامـــل التحـــديـــد )99اإلبـــداعي وبـــدرجـــة ثقـــة )
ــا ــبته )ممارســـــ ــر ما نســـــ ــراء تفســـــ ــرية اخلضـــــ داء  %( من التغريات اليت تطرأ على األ41.8ت إدارة املوارد البشـــــ

%( ُتســــــهم هبا متغريات أخرى غري داخلة ابلنموذج. بلغت قيمة معامل 52.2اإلبداعي. والنســــــبة الباقية )
ــرية مبβ( ).375امليل احلدي ) ــات ادارة املوارد البشـــــــــ قدار وحدة واحدة من (. أي أن الزايدة بتغري ممارســـــــــ

%( من وحدة احنراف معياري واحد   37.5االحنرافات املعيارية ســـيؤدي إىل زايدة األداء اإلبداعي بنســـبة )
 ومبا ان عالقة التأثري معنوية عليه تُقبل الفرضية.

احملســــــــــوبة لعالقة التأثري بني ممارســــــــــات ادارة املوارد البشــــــــــرية اخلضــــــــــراء واالداء  F( قيمة  13جدول )
 (14)(N  =45بداعي )اال

  aANOVA 
Model Sum of 

Squares 
Df Mean 

Square 
2R B F Sig. 

1 Regression 7.994 1 7.994 .418 .375 41.865 b.000 
Residual 7.291 43 .182     

Total 15.285 44   
a. Dependent Variable: االداء االبداعي 

b. Predictors: (Constant),دارة املوارد البشرية اخلضراءممارسات ا 

 . الفرضية الرئيسة السادسة:3
تتعلق الفرضــــية الســــادســــة ابختبار الدور الوســــيط لالقتدار املعريف يف العالقة بني ممارســــات ادارة املوارد 
البشـرية اخلضـراء واألداء اإلبداعي، إذ تنص الفرضـية على )يوجد أتثري غري مباشـر ذات داللة احصـائية بني 

ن طريق اإلقتدار املعريف( ومن أجل اختبار د ممارســات ادارة املوارد البشــرية اخلضــراء واألداء اإلبداعي عأبعا
وهي من الطرائق املعروفة جداً على   (Baron & Kenny,1986)الدور الوســيط فقد اعتمد البحث طريقة 

 مستوى الدراسات األجنبية. وتتضمن اخلطوات االتية:
 عنوية بني املتغري املستقل واملتغري الوسيط.وجود عالقة أتثري م -1
 ثري معنوية بني املتغري املستقل واملتغري املعتمد.وجود عالقة أت -2
وجود عالقة أتثري معنوية بني املتغري الوســــــــيط واملتغري املعتمد ضــــــــمن معادلة حتليل االحندار الثالثة  -3

 .(Control Variable)وبوجود املتغري املستقل كمتغري رقايب 
 -وتتضمن اخلطوة الثالثة جانبني مها: -4

 
  SPSS V. 23 برنمج على ابالعتماد الباحث اعداد من :املصدر -14
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مة معامل التأثري يف املعادلة الثالثة عن قيمتها يف املعادلة الثانية فهذا يعين أن هناك إذ اخنفضــــــت قي -أ 
 دوراً وسيطاً جزئياً بني املتغري املستقل واملتغري املعتمد.

ــفر  -ب ادلـة الثـالثـة عن قيمتهـا يف املعـادلـة يف املعـ  (Zero-effect)إذ كـانـت قيمـة معـامـل التـأثري صــــــــــــ
 ناك دوراً وسيطاً كاماًل بني املتغري املستقل واملتغري املعتمد.الثانية فهذا يعين أبن ه

أما إذ أن اخلطوة االوىل تعكس العالقة بني ممارســــــات ادارة املوارد البشــــــرية اخلضــــــراء واألداء اإلبداعي 
انب ارســــات ادارة املوارد البشــــرية اخلضــــراء واإلقتدار املعريف من ج اخلطوة الثانية فأهنا تعكس العالقة بني مم

بوجود ممارســـــــــات إدارة اإلقتدار املعريف واألداء اإلبداعي آخر. أما اخلطوة االخرية فأهنا تتمثل ابلعالقة بني 
أتثري يتبني حتقق الشـــــرط األول واخلاص بوجود عالقة   ( )ويف ضـــــوء نتائج اجلدول املوارد البشـــــرية اخلضـــــراء 

بشـــرية اخلضـــراء( واملتغري الوســـيط اإلقتدار املعريف، وكما معنوية بني املتغري املســـتقل )ممارســـات أدارة املوارد ال
 (14يوضحها جدول )

ــارات االحندار ومعامالت االحندار و14جدول) ــة ابختبار  (F)و قيمة    (R2)( ملخص قيم مســ اخلاصــ
 (15)فرضي البحث

له. إذ تشـــــــــري النتائج اىل وجود عالقة  حندارإليعرض نتائج حتليل ا  (15)أما اخلطوة الثانية فان اجلدول  
فقد كانت معنوية مما   (F)أما قيمة  ت إدارة املوارد البشرية اخلضراء واألداء اإلبداعي أتثري معنوية بني ممارسا

 يبني القوة االحصائية للنموذج املخترب. وتفيد هذه النتائج إىل حتقق الشرط الثاين.
 (16)بني املتغري املستقل واملعتمد اخلطوة الثانية نتائج اختبار حتليل التأثري (15)جدول 

 
 .SPSS. V.23 املصدر: إعداد الباحث ابعتماد خمرجات برنمج -15
 .SPSS V.23املصدر اعداد الباحث ابعتماد خمرجات برنمج  -16

 معامالت املسارات االحندارية الفرضيات
 االحندار

 قيمة
2R 

 
F 

 
 الفرضية

)الـــــــرئـــــــيســـــــــــــــــــــة 
 الرابعة(

--> ممارســــــــــات ادارة املوارد البشــــــــــرية اخلضــــــــــراء
 القتدار املعريفا

 
.683 .729 

 
**82.198 

 

 معامالت سارات االحنداريةامل الفرضيات
 االحندار

 قيمة 
2R 

 
F 

 
 الفرضية

ــة  )الـــــــرئـــــــيســـــــــــــــــــ
 اخلامسة( 

--> ممارســــــــــات ادارة املوارد البشــــــــــرية اخلضــــــــــراء
 االداء االبداعيو 

 
.375 

.418 41.865 
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ــيط  16ويعرض اجلدول )  Mediator)( نتائج اختبار اخلطوة الثالثة من خطوات اختبار املتغري الوســــــــــ
Variable)  فق طريقــة وعلى و(Baron & Keeney, 1986) إذ يالحظ وجود عالقــة أتثري معنويــة بني .

ــراء كمتغري رـقايب بلغـت  ــرـية اخلضــــــــــــ ــات ادارة املوارد البشــــــــــــ اإلقـتدار املعريف واألداء اإلـبداعي بوجود ممـارســــــــــــ
(=0.263, P < 0.01). 

الول والثاين والثالث وهو حقق الشـــرط ا ويســـتنتج من خالل النتائج املذكورة انفا أن املســـار االحنداري
ــراء واإلقتدار املعريف إىل متغري األداء اإلبداعي وعليه  ــرية اخلضــ ــات ادارة املوارد البشــ ــار من متغري ممارســ املســ
ننتقل ملالحظة قيمة معامل التأثري بني املتغري املســــــــــــتقل واملعتمد فاذا كانت هذه القيمة قد اخنفضــــــــــــت يف 

( ـفأن هـذا يعين أبن اإلقـتدار املعريف 15قيمتهـا يف املعـادـلة الـثانـية )اجلـدول  ( عن16جلـدول املعـادـلة الـثالـثة )ا
، أما إذا حتولت القيمة (Partial Mediation)يتوســــط العالقة بني املتغري املســــتقل واملعتمد بشــــكل جزئي 

غري املســـتقل قة بني املتاىل قيمة صـــفرية )عدم وجود أتثري فأن هذا يعين أبن املتغري يتوســـط بشـــكل اتم العال
فان متغري اإلقتدار املعريف يتوسـط بشـكل جزئي العالقة بني ممارسـات ادارة املوارد البشـرية واملعتمد(. وعليه 

 ,= 0.375)واألداء اإلبداعي، الن قيمة معامل بيتا يف اخلطوة االوىل ملتغري اإلقتدار املعريف إخنفضت من  
P<.001)  اىل(= 0.328, P<.001)  مع مالحظة أن قيمة  ثالثة.  يف اخلطوة الF  احملســــوبة كانت اكرب من

 .(16)مما يدل على القوة االحصائية للنموذجني يف اجلدول  (1 %)اجلدولية فهي معنوية عند مستوى 
 (17)ملتغري االقتدار املعريف نتائج اختبار حتليل املتغري الوسيط اخلطوة الثالثة والرابعة(16)جدول 

 atsCoefficien 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

F Sig. 

B Std. 
Error 

Beta  

1 (Constant) .176 .548   .813 
ممــــــارســــــــــــــــــــات ادارة 
ــة  املـــوارد الـــبشـــــــــــــــــريـــــ

 اخلضراء

.551 .180 .493 **34.622 .006 

 001.  295. 167. 263. االقتدار املعريف
a. Dependent Variable: بداعياالداء اال 

ــرية واألداء  ــات ادارة املوارد البشــــ ــط اإلقتدار املعريف للعالقة بني ممارســــ وهبدف التحقق من حقيقة توســــ
حىت    (Sobel)فانه جيب إجراء إختبار    (Baron & Kenny,1986: 1177)اإلبداعي وحبسب ما أشار له  

ــيط ــة ابلدور الوســـــــــــ ــات اخلاصـــــــــــ ورة انفاً، وهذا االختبار للمتغريات املذك يتم التحقق من معنوية االفرتاضـــــــــــ
برنمج حســـــايب   (Preacher & Leonardelli, 2001). وقد صـــــمم  يســـــتهدف معنوية التأثري غري املباشـــــر

 
 SPSS V.23عداد الباحث ابعتماد خمرجات برنمج.إ املصدر: -17
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يضغط كلمة حساب خترج ألجراء هذا االختبار )متوفر على النت فقط يدخل الباحث البيانت املطلوبة و  
مبعنوية   (p-value)(، واليت تدل حبســــب قيمة  16واجلدول )  (15)النتائج( واليت تعرض نتائجه يف اجلدول 

ــيط. وهـــذا االختبـــار( حيتـــاج إىل املعـــامالت غري املعيـــاريـــة   Unstandrized)نتـــائج اختبـــار الـــدور الوســــــــــــ
Coefficients)  ــار االحنــداري الــذي خيص اخلطوة االوىل للعالقــة بني املتغري واألخطــاء املعيــاريــة للمســــــــــــــ

ــار   ــيط واملسـ ــتقل واملتغري الوسـ ــيط واملتغري املعتمد. االحنداري الذي يتعلق ابلعالقة بنياملسـ ومن  املتغري الوسـ
 (1.96)أكرب من  (Z-Value)، واذا كانت قيمة  (Z-Value)خالل هذا االختبار ســـــوف نســـــتخرج قيمة  

ن وجود التأثري غري املباشــــــــــر هو حقيقي  أي أفان هذا يشــــــــــري أن متغري اإلقتدار املعريف هو متغري وســــــــــيط  
أن العالقة املفرتضـــة ذات   (17)من خالل نتائج اجلدول  صـــحيح إذا كانت القيمة أقل. ويالحظوالعكس 

. وهذه النتائج تفيد (1.96)له كانت أكرب من  (Z-Value)الن قيمة    (1 %)داللة معنوية عند مســـــــــــتوى 
 قتدار املعريف. ابن التأثريات غري املباشرة هلذا املتغري هي حقيقية وذات داللة معنوية لتوسط متغري اإل

 قتدار املعريفإللتوسط متغري ا Sobelاختبار نتائج  (17)جدول 
Path Inputs Sobel test – Z-

Value 
p-value 

 
ــراء ــرية اخلضــــ ــات ادارة املوارد البشــــ االقتدار -ممارســــ

 االداء االبداعي-املعريف

1= 
0.835 

3= 
0.801 

Sa= 
0.137 

Sb= 
0.124 

 
4.433 ** 

 
P<.01 

 

Note: 
1= unstandardized regression coefficient for the association between IV 

and mediator 
3 = unstandardized regression coefficient for the association between the 

mediator and DV 
sa = standard error of a 
sb = standard error of b 

 اإلستنتاجات والتوصيات: المبحث الرابع

سـيؤطر هذا املبحث أهم اإلسـتنتاجات اليت توصـل اليها البحث يف اجلانب النظري والعملي فضـالُ عن 
أهم التوصـــــــــيات اليت ميكن اإلســـــــــتفادة منها من خالل تعميمها على بقية مؤســـــــــســـــــــات الدولة وعلى حنو 

 مطلبني وكما يلي:
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 اإلستنتاجات: املطلب األول
أهم اإلســتنتاجات و جلانيب البحث)النظري والتطبيق( وكما   يف ضــوء ما آلت اليه نتائج البحث نتناول

 يلي:
تناول البحث احلايل متغريات ذات صلة ابلبيئة العراقية واليت شاهبا الكثري من التلوث بسبب التغريات  .1

 خالية من التلوث. م، إذ يُعطي أمهية كبرية إلجياد بيئة خضراء ُمستدامة2003ما بعد عام 
متغريات تُعد ذات أمهية تكاملية ملعاجلة األســـــباب اليت تعمل على عدم متكني   مجع البحث بني ثالثة .2

 املنظمة من تبين العمل األخضر.
َرفد املكتبة العلمية العراقية كدراســة علمية، فهو جاء مكماًل ملا توصــل الية الباحثون ومنطلقاً للبحث  .3

فة والتقدم التكنلوجي واالســـتخدام الغري  ألمهية الكبرية للمتغريات يف عصـــر املعر املســـتقبلي فضـــاًل عن ا
 مدروس ملوارد البيئة. 

إن جناح املنظمات يف عصــــــــــــر املعرفة أييت من خالل القدرة العالية يف جمال إعتماد العمل األخضــــــــــــر  .4
ر األخضـــــــر  والذي مُيكن احلصـــــــول عليه من خالل)التوظيف األخضـــــــر والتدريب األخضـــــــر واإلختيا

ل ادارة املوارد البشـــــــرية اخلضـــــــراء والذي يولد املنافســـــــة يف العصـــــــر والتقييم األخضـــــــر( وهو جوهر عم
 احلايل.

حيقق املتغري الوســــيط )االقتدار املعريف( التكامل العملي بني املتغري املســــتقل واملتغري التابع فهو ُيســــهم  .5
إبداعي يرقى ابملنظمات اىل مصــــــــــــاف  يف تعزيز العمل على إســــــــــــتدامة بيئة خضــــــــــــراء وخمرجات أداء

 دة.الراي
ــتجيبني عينــة البحــث ميتلكون الرؤى واالفكــار املعرفيــة واإلبــداعيــة اليت  .6 أفرز البحــث أبن غــالبيــة املســــــــــــ

أسـهمت يف فهم متغريات البحث من خالل إسـتمارة االسـتبانة األمر الذي سـاعد على حتقيق هدف 
 البحث.

ــانـــب العملي بوجود .7 ــة إحصـــــــــــــــــائ أوضــــــــــــــح البحـــث يف اجلـ ــة ذات داللـ ــابيـ ــاط إجيـ ــة إرتبـ ــة بني عالقـ يـ
ــر التكامل  ــيط وهذا يؤشــــ ــراء ومتغري اإلقتدار املعريف كوســــ ــرية اخلضــــ متغري)ممارســــــات إدارة املوارد البشــــ

 القوي لتحقيق أهداف املنظمة يف إجياد العمل األخضر.
ارســـات إدارة املوارد إتضـــح من خالل التحليل بوجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصـــائية بني متغري مم .8

ومتغري األداء اإلبداعي بوجود املتغري الوســــــــــيط )اإلقتدار املعريف( مما حيقق هدف البشــــــــــرية اخلضــــــــــراء 
 البحث.

ــاً  .9 ــتوى إجاابت عاٍل قياســـــــــــ ــل على مســـــــــــ أظهرت نتائج التحليل أبن متغري اإلقتدار املعريف قد حصـــــــــــ
( وقد .707وابحنراف معياري)  (3.80ام)ابملتغريين اآلخرين وابلتســــــــــلســــــــــل األول، إذ كان املعدل الع

( 4.63ل بُعد)إختاذ القرار( على املرتبة االوىل بني أبعاد اإلقتدار املعريف مبتوســـــــــــــط حســـــــــــــايب )حـصــــــــــــ 
 ( وهذا يبني تناسق اجاابت أفراد العينة اجتاه هذا الُبعد.594.واحنراف معياري)
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ف ( واحنرا3.74بة الثانية مبعدل عام بلغ)حصـل متغري ممارسـات إدارة املوارد البشـرية اخلضـراء على املرت .10 
ــابية)631.معياري) ــطات حســـــ ــر على أعلى متوســـــ ــل بُعد التدريب األخضـــــ ( وابحنراف 3.99( وحصـــــ
 ( وهذا يبني تناسق إجاابت العينة اجتاه هذا الُبعد.586.معياري)

ــائي ترتيــب متغري األداء  .11 وابحنراف ( 3.58إلبــداعي اثلثــاُ مبعــدل عــام)ابينــت نتــائج التحليــل اإلحصـــــــــــــ
( واحنراف 3.80شــــــــــــــــاكـــل ابملرتبـــة األويل مبتوســــــــــــــط حســــــــــــــــايب)( وجـــاء بُعـــد حـــل امل840.معيـــاري)
 ( وهذا يعكس تناسق إجاابن عينة البحث حول هذا الُبعد.1.099معياري)

 التوصيات: املطلب الثاني
وملا له من عالقة مباشــر   ىل ما جاءت به اإلســتنتاجاتإ  يقدم هذا املطلب بعض التوصــيات إســتناداً سَــ 

 :إبجياد بيئة خضراء وكما يلي
لتأكيد على اإلدارة بضــــرورة العمل على تعزيز دور املمارســــات اخلضــــراء من خالل اقامة الندوات أو ا .1

 ورش العمل.
 شاعة ثقافة احملافظة على البيئة الصديقة من خالل نشر الوعي والتوجيه بذلك.إالعمل على  .2
 ة يف ضوء توصيف الوظائف اخلضراء.املوارد البشريإعداد وأتهيل  .3
إلختيار األخضــر للموارد البشــرية يف ضــوء املؤهالت العلمية اخلضــراء والقدرات املعرفية العمل مبفهوم ا .4

 اليت حيملوهنا.
العمل على تشجيع الدارسني والباحثني على الرتكيز وتناول البحوث ذات العالقة ملا هلا من دور كبري  .5

 ة البيئة واستدامتها.يف صيان
إلـبداعـية  اإلقـتدار املعريف كوـنه أداة ـفاعـلة يف إنـتاج األفكـار ضــــــــــــــرورة قـيام اإلدارة ابلرتكيز على مفهوم ا .6

 ومن ث الوصول إىل األداء اإلبداعي.
 فتح املزيد من الدورات التدريبية اخلضراء لزايدة القدرات واملهارات اخلضراء للمورد البشري. .7
على البيئة والتنمية ام مبمارســــــــــات املوارد البشــــــــــرية اخلضــــــــــراء واليت ُتســــــــــهم يف احملافظة  التوجه ابالهتم .8

 املستدامة.
العمل على انشــاء وحدة إدارية خاصــة حتت مســمى )وحدة اإلرشــاد األخضــر( لتقدمي االســتشــارات   .9

 واإلرشادات اخلضراء.
مية واملعرفية حول املفاهيم ضـــــــــرورة إدامة التواصـــــــــل العلمي اخلارجي للوقوف على آخر التطورات العل .10

 اخلضراء.
ــرية بنجاح تقدمي الدعم املادي واملع .11 ــلة املســــــ نوي للخربات العلمية العاملة يف هذا اجملال كحوافز ملواصــــــ

 لتحقيق اهلدف.
ــرورة أن تقوم اجلهات العليا ذات   .12 ــراء ضـــ ــيات وللحصـــــول على بيئة نظيفة خضـــ من أجل تنفيذ التوصـــ

  القرارات امللزمة إبصــدار التعليمات والقرارات اىل دوائر الدولة ومؤســســاهتا كل حســب إختصــاصــه اىل
 ضرورة العمل مبفهوم املمارسات اخلضراء وتعزيز اإلقتدار املعريف للموارد البشرية كافة.
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 دراسة) الخاص القطاع شركات في الفساد لمكافحة وسيلة الشفافية

  (مقارنة قانونية

Transparency as a means of combating corruption in the 

companies of the Private section(comparative legal 

study)  
 (1) المحنه حسين الجواد عبد اثير م.م

Assist. Lect. Atheer Abduljawad Hussien Al-Muana                                                                                
 (2)ابودكه جودي مكي حسنين م.م
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 الملخص

 التجارية الشــركات  وحتتل الســواء، على  واملعنوية  الطبيعية  االشــخاص طريق عن  التجاري  النشــاط ميارس
 ويف الطبيعي، الشـخص  اليتحملها قد  أبعباء القيام يف الكبري لدورها،  التجاري  النشـاط من اسـعةو   مسـاحة

 اليت االخالقيات بعض على الغاية  هذه تطغى قد الربح،  حتقيق هي  فذه  لغاية  تســـــــــــــعى اليت  التجارية  البيئة
 سـلوك على دامسـاع عامال يشـكل  والشـفافية الوضـوح غياب  ولعل  التجاري، النشـاط هبا  يتصـف ان  جيب
 هبا يتصـــــــف ان  ينبغي اليت االخالقيات،  ببعض التضـــــــحية حســـــــاب على الربح  حتقق اليت املســـــــالك  بعض
 .التجاري الشركات سلوك

 
 .اجلامعة/ النجف االشرف االسالمية قسم القانون/ الكلية - 1
 معة/ النجف االشرف.اجلا الكفيل قسم القانون/ كلية -2
 كربالء. /--اهل البيت كلية القانون/ جامعة   -3



  

 ( مقارنة قانونية دراسة)   اخلاص القطاع شركات يف الفساد  ملكافحة وسيلة الشفافية 

485 

 فمن  التجاري  النشـــــــــاط عليه يقوم الذي  واالئتمان  الثقة لتدعيم  تدعيم كعامل  الشـــــــــفافية  امهية فان  لذا
 وحافز  املســائلة عناصــر من  اً مهم اً عنصــر  تشــكل اهنا  كما  فيها  شــفافية ال جتارية  بيئة يف  ثقة وجود الصــعب

 لالسـتثمار جذب  عامل  تشـكل اهنا  كما  الشـفافية، على  تعتمد الشـركات لتصـنيف  معايري فهناك  للمنافسـة،
 .معها للتعامل اجلمهور اقدم واضحة الشركات سياسة كانت  فكلما االجنيب

Abstract  
Commercial activity is carried out by both natural and moral persons. 

Commercial companies occupy a large area of commercial activity because 
of their great role in carrying out burdens that may not be borne by the 
natural person. In the commercial environment, which seeks to achieve 
profit, To be characterized by commercial activity, and the absence of clarity 
and transparency is a factor in the behavior of some of the paths of profit at 
the expense of sacrificing some of the ethics, which should be characterized 
by the behavior of commercial companies . 

Therefore, the importance of transparency as a factor to strengthen the 
confidence and credit on which the business is based in it is difficult to have 
confidence in a commercial environment is not transparent and it is an 
important element of accountability and incentive to compete, there are 
criteria for classification of companies based on transparency, and is a factor 
attracting foreign investment The clearer the policy of companies, the older 
the public to deal with them. 

 المقدمة

 أهمية البحث
ميارس النشــــاط التجاري أما عن طريق األشــــخاص الطبيعيني أو األشــــخاص املعنويني وحتتل الشــــركات 
التجارية مســـــــاحة واســـــــعة من النشـــــــاط التجاري لدورها الكبري يف القيام أبعباء قد ال يتحملها الشـــــــخص 

غـايـة على بعض التجـاريـة اليت تســــــــــــــعى لغـايـة فـذة وهي حتقيق الربح قـد تطغى هـذه الالطبيعي، ويف البيئـة 
ــفافية يشــــــكل عامالً  ــاط التجاري ولعل غياب الوضــــــوح والشــــ  األخالقيات اليت جيب أن يتصــــــف هبا النشــــ

على سـلوك بعض املسـالك اليت حتقق الربح على حسـاب التضـحية ببعض األخالقيات اليت ينبغي  اً مسـاعد
هم لتدعيم الثقة واألئتمان ا الســــــلوك التجاري للشــــــركة من هنا أتيت أمهية الشــــــفافية كعامل مأن يتصــــــف هب

الذي يقوم عليه النشــاط التجاري فمن الصــعب وجود ثقة يف بيئة جتارية تغيب عنها الشــفافية يضــاف إىل 
ــر  ــفافية تشــــكل عنصــ ــة فهنا اً مهم اً ذلك أن الشــ ــألة وحافز من حوافز املنافســ ــر املســ ــنيفات من عناصــ ك تصــ

مدى تطبيق تلك الشـــركات ملعايري الشـــفافية   عديدة تصـــنف الشـــركات معتمدة على عدة معايري من أمهها
ابالضـــافة إىل ذلك فإن الشـــفافية بني املؤســـســـات التجارية تشـــكل عامل جذب لالســـتثمار فكلما كانت 

ســــاب يف أســــهم تلك ســــياســــية الشــــركات التجارية واضــــحة كلما كان ذلك عاماًل مســــاعداً للجهود لالكت
 الشركات.
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 مشكلة البحث: 
شــفافية وهذا اخللل ينطوي لل التشــريعي الذي شــاب النصــوص املنظمة للتتلخص مشــكلة البحث ابخل

ات وقانون ســـــــــوق العراق  األول هو تبعثر هذه النصـــــــــوص بني قوانني متعددة كقانون الشـــــــــركعلى وجهني
يمـات متعـددة أمـا الوجـه اآلخر هلـذا اخللـل فيتمثـل بعـدم اليـة املؤقـت ابإلضـــــــــــــــافـة إىل قوانني وتعللألوراق املـ 

ك النصـــوص فهي ال تضـــمن حتقيق بيئة جتارية توصـــف ممارســـات املؤســـســـات التجارية فيها أبهنا كفاية تل
 شفافة.

 منهجية البحث:
ــوع  ــتقرائي لآلراء الفقهية والنصــــــــــوص القانونية املتعلقة مبوضــــــــ ــنتتبع يف حبثنا املنهج التحليلي االســــــــ ســــــــ

ــارة إىل موقف القوانني املالشــــــ  ــات التجارية مع اإلشــــ ــســــ قارنة من الشــــــفافية كلما متكنا من فافية بني املؤســــ
 ذلك.

 خطة البحث:
ســنقســم هذا البحث على مبحثني نتناول يف املبحث األول مفهوم الشــفافية كوســيلة حملاربة الفســاد يف 

تعريف ابلشــــــفافية كوســــــيلة حملاربة شــــــركات القطاع اخلاص مقســــــميه على املطلب االول ســــــيكون بعنوان ال
ل تعريف الشـــــــفافية والفرع الثاين ســـــــيكون بعنوان أنواع الشـــــــفافية، اما الفســـــــاد مقســـــــميه على فرعني االو 

املطلب الثاين ســـــــوف نبحث فيه شـــــــروط الشـــــــفافية و عالقتها بغريها من املفاهيم االخرى مقســـــــميه على 
ثاين ســـــــــنبحث فيه عالقتها ابملفاهيم االخرى، اما فرعني االول ســـــــــنبحث فيه شـــــــــروط الشـــــــــفافية والفرع ال

ســيكون بعنوان املعوقات وموقف التشــريعات واملســؤولية املرتتبة عن االخالل هبا، وســنقســمه املبحث الثاين  
على مطلبني االول ســـــنبحث فيه معوقات الشـــــفافية وموقف التشـــــريعات منها مقســـــميه على فرعني االول 

سـنبحث فيه والفرع الثاين موقف التشـريعات من الشـفافية اما املطلب الثاين سـنتناول فيه معوقات الشـفافية  
املســــؤولية املرتتبة عن االخالل ابلشــــفافية، وســــنختم حبثنا خبامتة نوضــــح فيها أهم ما توصــــلنا إليه من نتائج 

 ومقرتحات.
ــركات  ــفافية كوســيلة لمحاربة الفســاد في ش المبحث االول: مفهوم الش

 القطاع الخاص

فية كوسيلة حملاربة الفساد لى مطلبني سنبحث يف املطلب االول التعريف ابلشفاعهذا املبحث    سنقسم
 والثاين سنبحث فيه شروط الشفافية وعالقتها ابملفاهيم االخرى.

 املطلب االول: التعريف بالشفافية كوسيلة ملحاربة الفساد 
مبوضـوع الشـفافية البد من بيان ما تعنية الشـفافية وبيان انواعها، لذلك سـنقسـم هذا املطلب   لالحاطة

بحث فيه تعريف الشــــــــــفافية والفرع الثاين ســــــــــنبحث فيه انواع الشــــــــــفافية بني لى فرعني الفرع االول ســــــــــنع
 املؤسسات التجارية.
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 الفرع االول: تعريف الشفافية.
نســــانية على معاين االنفتاح واالتصــــال واحملاســــبة، والشــــفافية يشــــمل مصــــطلح الشــــفافية يف الثقافة اإل

ــفافة ــتعار من علم الفيزايء تعين املادة الشــــ الواضــــــحة الزجاجية حبيث ميكن رؤية الطرف اآلخر   مبعناها املســــ
 .(4)من خالهلا 

والشـــفافية يف اللغة تعين الشـــيء الشـــفاف الذي ال حيجب ما وراءه فبمعىن شـــف أي رق حىت يرى ما 
 .(5)لفه والشفافية مشتقة من الشفاف ما ال حيجب ما وراءه خ 

عرفها جانب من الشـــــــــــراح على أهنا  أما من الناحية االصـــــــــــطالحية فقد عرفت بتعريفات متعددة فقد
العلن والوضــــــــوح حبيث تعطي االنطباع بصــــــــدق ما أفصــــــــحت عنه اإلرادة واتفاق ظاهرها مع ما يف ابطن 

 .(6)عاقد أن يتخذ قراره على بصرية بكل جوانب العملية املتعاقد بشأهناالشخص فإذا ما مت ذلك كان للمت
واملرافق اليت تدير الشــأن العام شــفافة أي أهنا تعرف   وعرفت أيضــاً على أهنا كون اهليئات واملؤســســات

ـــبة للنقـاابت ومنظمـات اجملتمع املـدين حبـيث تكون كـل  مـا جيري وـيدور داخلهـا وكـذـلك األمر حىت ابلنســــــــــــ
 .(7)لة قائق معروضة ومتاحة للبحث واملساءمات واحلاملعلو 

ــتثماري اقتصـــــــــادي مه م يعين ضـــــــــرورة االعالن وكذلك عرفت بتعريف آخر على أهنا مبدأ تنموي اســـــــ
 .(8)واإلعالم عن األنشطة والربامج اليت تنفذها املنظمة 

ويف إطار املؤســـــــــســـــــــات التجارية عرفت الشـــــــــفافية على أهنا قيام الشـــــــــركات واجلهات بتوفري البيانت 
ــوق األوراق املالية وفقاً ملركز مايل  ــتثمرين والقائمني على ســــ ــامهني واملســــ حقيقي واملعلومات والتقارير للمســــ

د اقتصــادايت العمليات اليت ميكنهم من حتديد النشــاط احلايل واملســتقبلي للشــركة أو اجلهة من خالل حتدي
جتريها مع بيان اإليضــاحات الالزمة هلذه املعلومات والبيانت والتقارير وفقاً ملعايري حماســبة ســليمة مع حق 

ني الغري من االطالع عليها األضـــرار مبركز  الشـــركة يف حجب املعلومات والبيانت اليت يكون من شـــأن متك
 .(9)الشركة املايل 

ر األنظمة االقتصـادية تعين توفري جمموعة من املعلومات األسـاسـية يف كل وقت للزبون والشـفافية يف إطا
أو املسـاهم خبصـوص األسـعار أو الكمية أو النوعية للسـلع أو األسـهم أو اخلدمات وكذلك شـروط البيع أو 

 .(10)ئنانه هلامة حبيث يكون قرار الزبون أو املساهم نتيجة مباشرة الطالعه على املعلومات واطمأتدية اخلد
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وعرفت الشـــفافية أيضـــاً أبهنا ضـــمان اإلفصـــاح الدقيق ويف الوقت املناســـب عن كل املســـائل املادية اليت  
ــاح املتعلق بتلك تتعلق ابلشــــــــــركة مبا يف ذلك الوضــــــــــع املايل واألداء وامللكية حوكمة الشــــــــــركة ويتم اإل فصــــــــ

 .(11)لوقت املناسب ومن دون أتخر املعلومات بطريقة عادلة بني املسامهني وأصحاب املصاحل يف ا
ــية  ــتعراض التعاريف املتقدمة جند أن بعض هذه التعاريف املتقدمة حاول ان يربز اجلنســـ ومن خالل اســـ

ل بعض من توجه هبذا االجتاه كون االقتصــادية ملصــطلح الشــفافية على حســاب اجلنســية القانونية وال تشــك
أي أهنم  (12)ل من عوامل الشـــــخصـــــية االقتصـــــادية  البعض طرح مفهوم الشـــــفافية كمفهوم اقتصـــــادي وعام

 تناولوا الشفافية بدراسة اقتصادية حبتة.
وهناك من عرف الشــــــــــــــفافية أبهنا مبدأ يســــــــــــــمح إبجياد بيئة متكن الوصــــــــــــــول إىل املعلومات والبيانت 

 .(13)حداث املتعلقة ابلشركة بشكل ميسر والقرارات واأل
ومن كل  (14)ملتعاملني وأصـحاب املصـاحل املرتبطة ابلشـركة  وعرفت أيضـاً على أهنا وضـع مفهوم جلميع ا

ــة التجارية  ما تقدم ميكننا أن نعرف الشـــفافية بني املؤســـســـات التجارية على أهنا وضـــوح ممارســـات املؤســـسـ
تعلقت هذه املمارسـات بتعامل املؤسـسـات التجارية مع املسـامهني أو املتعلقة بنشـاطها التجاري سـواء كافة  

 ت املمارسات متعلقة ابلتنظيم الداخلي للمؤسسة التجارية.العمالء أو كان
ــة التجارية  ــســ ــاط املؤســ ــفة يتصــــف هبا نشــ ــفافية هي صــ ــع هذا التعريف نؤكد على أن الشــ وحنن إذ نضــ

ــع أو قطاع عن معلومات معينة فقط، فهي صــــــ  ــة ليســــــت وضــــ ــســــ فة يفرتض أن تتصــــــف هبا أعمال املؤســــ
 التجارية داخلياً وخارجياً.

 أنواع الشفافية بني املؤسسات التجارية الفرع الثاين:
ــمت هذه  ــســـــات التجارية إذا ما اتســـ ــات املؤســـ ــفة تطلق على ممارســـ ــفافية هي صـــ نقدم القول أن الشـــ

أن يتســــــم ابلوضــــــوح يف بيئتني املمارســــــات ابلوضــــــوح ومتارس املؤســــــســــــات التجارية نشــــــاطها الذي ينبغي 
بيئة اخلارجية للمؤسـسـة التجارية لذلك سـنقسـم هذا احملور خمتلفتني مها البيئة الداخلية للمؤسـسـة التجارية وال

 على فقرتني نتناول يف الفقرة األوىل الشفافية الداخلية ومن ث نتناول يف الثانية الشفافية اخلارجية.

 ة الشفافية الداخلي /الفقرة األوىل
تتعلق الشــــفافية كصــــفة ملمارســــات املؤســــســــة التجارية داخلياً ابلتعامالت والســــلوكيات واألداءات اليت 

 .(15)حتدث داخل املؤسسة التجارية 
ــي الشــــركة والعاملني فيها قد ال تتعلق  ــســ ــفافية الداخلية متعلقة إبقامة معلومات ملؤســ وغالباً تكون الشــ

حلالة ابملعلومات غري املالية كالقرارات اليت تنصـــب على تغريات ه اابجلانب املايل وتســـمى املعلومات يف هذ
 

 .380والومهية اجمللد األول، مركز حممود لإلصدارات القانونية ص د.هشام زوين، الشركات التجارية -11
 ينظر تعريف كل من عبد الناصر سويس، وتعريف أمرية محزة ومسيحة إذا غلبت اجلنسية االقتصادية على القانونية يف التعريف.  -12
 .216، ص2017بعة األوىل، القانوين حلركة الشركات يف التشريعات احلربية، الطد.رضوان هاشم محدون، التنظيم  -13
د.مصطفى حسن السعدي، اإلفصاح والشفافية ابلتقارير املالية حلركة الشركات، ورقة عمل مقدمة للمؤمتر الدويل ملهنة  -14

 .216أشار إليه د.رضوان هاشم، املصدر السابق، ص،  7، ص2007احملاسبة واملواجهة والتحدايت املعاصرة يف دولة اإلمارات املتحدة،  
وكرمية، اعتماد معايري مكافحة الفساد شرط أساسي لتنمية الشركات التجارية، رسالة ماجستري مقدمة إىل   مرمي بو شالح  -15

 .50، ص2016، 2015جباية  - كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحن مربة 
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ــواقها أو االندماج والتغريات  يف جملس إدارة الشـــركة وقرار جملس اإلدارة يغري أهداف الشـــركة ونشـــاطها وأسـ
اليت تطرأ على موجودات الشــــــــــــــركة وااللتزامات املرتتبة عليها والصــــــــــــــفات اليت تعقدها الشــــــــــــــركة أو تلغيها 

 .(16)رث واحلرائق أو الدعاوى القضائية أو توقف الشركة عن مزاولة نشاطها وحنو ذلك كواوال
وال كافة فرادها  ااملؤســــســــة التجارية اليت توصــــف ابلشــــفافية الداخلية تتواصــــل بشــــكل مســــتمر مع  نَّ إ

لية  داخ تتعامل معهم بسـرية وتشـركهم يف صـناعة القرارات ورسـم السـياسـات وخالصـة القول فإن الشـفافية ال
 تتمثل إبقامة املعلومات ووضوح التصرفات اليت تباشرها املؤسسات التجارية.

والوسـيلة األمثل للوصـول إىل الشـفافية الداخلية تتمثل إبكمال آليات حوكمة الشـركات الداخلية ولعل 
ــداق لتـلك اآللـيات اللجـان املخت تكوين اللجـان اـلداخلـية هو أبرز ــة ابملكـامصــــــــــــ   ـفآت وجلـان التوظيفصــــــــــــ

من بني أفضــل املرشــحني الذين ارس دوراً مهماً يف تعيني أعضــاء جملس اإلدارة واملوظفني خل املؤســســة متدا
 .(17)م مهاراهتم وخرباهتم مع الكفاءات احملددة يف الشركة تتالء

ــفافية من خالل  وكذلك متارس جلنة التدقيق الداخلي دوراً مهماً كأداة من أدوات الوصــــــــــــول إىل الشــــــــــ
 .(18)املالية وممارسة وظيفة التدقيق الداخلي يف الشركة  ريرإعداد التقا

 اثنياً/ الشفافية اخلارجية 
تتعلق الشــــفافية اخلارجية للمؤســــســــة التجارية بشــــكل أســــاســــي ابجملتمع اخلارجي ويتم ذلك من خالل 

ــة التجارية واخلدمات اليت تقدمها  ــحية والدقيقة عن إدارة املؤســـــــســـــ  معها للمتعاملنينشـــــــر املعلومات الصـــــ
ــعيد اخلارجي وتقبل النقد اإلجيايب الذي  ــة التجارية على الصــ ــســ ــاكل اليت تواجه املؤســ وكذلك مواجهة املشــ

ــتنهج منهجايوجه إليها و  ــح اً ن تســـ ــااي واملشـــــكالت املختلفة من خالل طرحها   اً واضـــ يف التعامل مع القضـــ
وابلتايل الوصــــــــول إىل الوضــــــــوح ، (19)للمنافســــــــة وتوفري أكرب قدر ممكن من املعلومات للمجتمع اخلارجي 

 .(20)الذي يعزز الثقة واملصداقية ابملؤسسة التجارية 
ألوراق املالية إلزام كل شـــــخص أو ( من القانون املؤقت لســـــوق العراق ل10( القســـــم )3وتقرر الفقرة )

% من األســــهم ألي شــــركة ابإلفصــــاح عن  30جعلوا أو حاولوا احلصــــول على  اذااألشــــخاص متحالفني  
 .(21)م وعن األسهم اليت ميلكوهنا إىل السوق واهليأة وعلى السوق وللهيأة إعالم ذلك للجمهور أنفسه

ـــســـــــ   اقانوني اً وكذلك فإن هناك التزام ــاابت على كل هذا املؤســــــ ني وجملس إدارة الشــــــــركة ومراقب احلســــــ
 .(22)ابإلفصاح عن اإلجراءات والتقارير والبيانت مبا حيقق الشفافية بني املؤسسات التجارية 

 
ارنة ابألبعاد الفلسفية لاللتزام، حبث ية، دراسة مقاستنادًا أ.د.ابسم العقايب، اإلفصاح عن املعلومات يف سوق األوراق املال -16

 .73، ص2013منشور يف جملة رسالة احلقوق، السنة اخلامسة، العدد األول، 
 .25 - 24مرمي بو فالح، كرمية دموش، املصدر السابق، ص -17
 .127، ص2012خضر، حوكمة الشركات، دار النهضة العربية القاهرة،  د.أمحد -18
 .49كرمية دمحوش، املصدر السابق، ص  مرمي بو شالح، -19
 .50مرمي بو شالح وكرمية دمحوش، املصدر السابق، ص -20
 .67أستاذن د.ابسم العقايب، املصدر السابق، ص -21
 .68 - 67املصدر نفسه، ص -22
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 25:  العدد

 املطلب الثاني: شروط الشفافية وعالقتها باملفاهيم االخرى 
ه عالقتها لى فرعني االول ســـيكون بعنوان شـــروط الشـــفافية والثاين ســـنبحث فيعســـنقســـم هذا املطلب  

 ابملفاهيم االخرى.
 الفرع االول: شروط الشفافية.

ــفافية مبجرد اإلفصــــــاح عن املعلومة التجارية اليت ختص الن شــــــاط التجاري للشــــــركة وال  ال تتصــــــف الشــــ
ينة ميكن إمجاهلا ابلنقاط تتصـــــــف أيضـــــــاً لو كانت ســـــــلوكيات الشـــــــركة معلنة بل جيب أن تتوفر شـــــــروط مع

 :االتية

 البياانت واملعلومات يف الوقت املناسب.توفر  -1
جيب توفري البيانت واملعلومات املتعلقة ابملمارســــــــــــات التجارية بني املؤســــــــــــســــــــــــات التجارية يف الوقت 

ملناســـــب لكي يطلع عليها املســـــامهون وكل ذوي املصـــــلحة وخبالف ذلك تصـــــبح املعلومة املتأخرة ضـــــئيلة ا
 .(23)الفائدة 

حيقق الشــــفافية من حيث الزمان أما أن يكون ســــابقاً على األدراج يف  واإلفصــــاح عن املعلومات الذي
شـركة عن املعلومات احملددة قانونً سـوق األوراق املالية أو الحقاً عليه فأما السـابق فيتم من خالل كشـف ال

دراجها ومن خالل مفهوم الشــرط فإن عدم تقدمي مثل هذه املعلومات من شــأنه رفض اقبول أو  لكشــرط ل
ها يف السوق أما اإلفصاح الالحق فهو الذي يتم بعد اإلدراج يف سوق األوراق املالية كااللتزام بتقدمي  إدراج 

ني واملزامنة الســنوية وتقرير مراقب احلســاابت وتقرير األرابح واخلســائر أو أي التقارير املالية الســنوية واملرحلت
 .(24)و الدعاوى اليت تؤثر على مركزها املايل أمور أخرى تؤثر على أسعار أوراقها كاألرابح أو اإلفالس أ

يما لو أعلن ويبدو واضـــحاً أن اإلفصـــاح الذي ال يتم يف وقته احملدد ال ينتج مثاره ابجلودة اليت ينتجها ف
 يف دفته فما قيمة املعلومات اليت تنشر عن أسهم شركة معينة بعد انتهاء االكتتاب؟

املعلومة التجارية كوسـيلة لتحقق الشـفافية جيب أن يتم يف  من كل ما تقدم يبدو جلياً أن اإلفصـاح عن
 منها. اً الوقت املناسب وإال فقد قيمته أو جزء كبري 

 ياانت إال فيما تتعلق إبسرار الشركة.عدم حجب املعلومات والب -2
لني هبا يف الوقت املناسـب جلميع املتعام األصـل أن تقوم الشـركة بعرض املعلومات والبيانت اليت تتعرف

مع الشــــــركة والبد من وجود بعض احلدود هلذا األمر حيث حتمي الشــــــركة بعض البيانت من الظهور ألهنا 
 .(25)سوق مما يشكل ضرراً هلا تؤثر على أسرارها من منافسيها يف ال

 فالغاية من اإلفصـاح املؤدي إىل الشـفافية يتمثل حبماية املتعاملني مع الشـركة وهذه احلماية قطعاً ال يراد
 منها إحلاق ضرر ابلشركة نفسها فالبيئة التجارية تقوم على أساس األرابح وتنشط بفعل التنافس.

 
 .217ر السابق، صد.رضوان هاشم، املصد -23
 .75 - 74أستاذن د.ابسم العقايب، املصدر السابق، ص -24
 217ن هاشم، املصدر السابق، صد.رضوا -25
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إلفصـــــــــاح لتلك املعلومات اليت توصـــــــــف أبهنا معلومات ن مدى مشول االلتزام ابلذا جيدر التســـــــــاؤل ع
تنافســــــــية واليت يعرب عنها ابألســــــــواق التجارية والنتيجة املســــــــتخلصــــــــة من ذلك أن هذه املعلومات ال متس 
بصـــــورة عامة مصـــــاحل املتعاملني مع الشـــــركة من دائنني أو مســـــتثمرين لذلك فال فائدة من اإلفصـــــاح عنها 

 .(26)يلحق ابلشركة جراء الكشف عنها ة مقابل الضرر الذي قد للعام

 ر ومفهوم.سعرض البياانت بشكل دقيق ومي -3
ــح ومفهوم جلميع  ــر ودقيق وواضــــــــ ينبغي على الشــــــــــركات أن تعرض بيانهتا ومعلوماهتا بشــــــــــكل ميســــــــ

ــمام املتعاملني مع املؤســــــســــــة التجارية وهو ما أشــــــارت إليه الفقرة )ب( من املادة   العاشــــــرة من قانون انضــــ
اليت نصـــــــــت )بســـــــــيط اإلجراءات  2004العراق إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــــاد لعام  مجهورية

 اإلدارية عن االقتضاء من أجل تيسري وصول الناس إىل السلطات املختصة اليت تتخذ القرارات(.
وين مات والبيانت على املوقع األلكرت وحينما فعل املشــــــرع املصــــــري عندما الزم الشــــــركات بنشــــــر املعلو 

( من دليل قواعد ومعايري حوكمة الشــــركات يف 3 - 6 - 5للشــــركة وابللغتني العربية واإلنكليزية يف البند )
ــر لعام  ــفافية جيعل  2011مصـ ــاهم إىل حد كبري يف حتقيق الشـ ــكل املتقدم يسـ فإاتحة هذه املعلومات ابلشـ

 .(27)للجميع  اً اإلفصاح متاح 

 ا.ومية املعلومة املفص  عنها ومشوهلعم -4
ــة للمتعاملني معها لالطالع على بيانتها والواثئق املتعلقة هبا وعدم  ــركة أن تتح الفرصـــــــ جيب على الشـــــــ

ــاح عنها على جهة معينة دون أخرى   ــر اإلفصــ ، (28)جتزئة هذه البيانت والواثئق وكذلك جيب أن ال يقتصــ
لومة للدائنني  إبابحة املعة فال تتصــــف الشــــفافية من جهة نظرنمبا حيقق الشــــفافية بني املؤســــســــات التجاري

 مثاًل أو اجلهــات الرقــابيــة كــل ذلــك جيــب أن يتم دون اإلخالل حبق الشــــــــــــــركــة وحجبهــا عن املســــــــــــــــامهني
 ابالحتفاظ بسرية املعلومات التنافسية.

 لة واملنافسية.اءربط الشفافية ابملس -5
الشـــــفافية مســـــألة تشـــــخص  لة ارتباطاً وثيقاً فيجب أن يعقبابملســـــاءحقق الشـــــفافية ما مل ترتبط  ال تت

االخطاء وحتاسب من ارتكبها فتسأل الشركة عن عدم توفري املعلومات وإاتحتها أو عن عدم دقتها أو عن 
عدم تقدميها للجميع يف الوقت املناســــــــــب ومن جهة أخرى جيب أن ترتبط الشــــــــــفافية ابملنافســــــــــية فتكون  

ن واملكتســــــبني يف التعامل مع الشــــــركة فهناك بيق الشــــــركات ملعايريها حافزاً للمســــــتثمريالشــــــفافية ومدى تط
( Ethisphereإحصــــائيات ومؤشــــرات تشــــري إىل مدى متتع الشــــركات مبعايري الشــــفافية حني تصــــدر جملة )

( إذ أاثر هذا املؤشــــــــر عام WMECمؤشــــــــراً ألفضــــــــل شــــــــركات العامل أخالقياً والذي يطلق عليه مؤشــــــــر )

 
، 2008عمار حبيب املدين، النظام القانوين حلوكمة الشركات، أطروحة دكتوراه، مقدمة إىل كلية احلقوق وجامعة النهرين،  -26

 .165ص
 .217صد.رضوان هاشم، املصدر السابق،  -27
 .19د.سالمة عبد الصانع، املصدر السابق، ص -28
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فافية يشــــكل حافزاً لتحقق الربح يف دراســــة أعدها مشلت إىل أن االلتزام أبخالقيات التعامل والشــــ  2007 
 .(29)( شركة واعتبارها األكثر شفافية يف العامل 91شركة حيث مت انتقاء ) 5000

لة ودخلت يف التعامل إذا أعقبتها مســــــــــــاء من كل ما تقدم يتضــــــــــــح أن الشــــــــــــفافية ال تكون فعالة إال
 حد عناصر املنافسة.التجاري كأ

 الشفافية ابملفاهيم األخرى. الفرع الثاين: عالقة
لة والنزاهة واإلفصــــاح وإليضــــاح هذا الرتابط ســــنتناول عالقة الشــــفافية ترتبط الشــــفافية بكل من املســــاء

 ابملفاهيم املتقدمة بناًء.

 لة: ملساءأواًل / عالقة الشفافية اب
تســــم ابلشــــفافية يتم زز كل منهما اآلخر ففي حالة التعامل امللة مفهومان مرتابطان يعالشــــفافية واملســــاء

تقاســم املعلومات والتصــرف بطريقة مكشــوفة فهي توفر الشــروط واملتطلبات األســاســية إلجياد أنظمة فعالة 
 لعديد من املشاكل يشريها التعامل التجاري بني املؤسسات التجارية.لحتقق اهلدف منها يف إجياد حلول 

امل التجاري أفعاهلم وســـــــياســـــــاهتم وأن يتحملوا  احلاجة إىل أن يربر املشـــــــاركون يف التعلة تعينفاملســـــــاء
 .(30)املسؤولية عن القرارات والنتائج على حد سواء 

غاية بل وســــــــــيلة إلظهار األخطاء واالقتصــــــــــاص من مرتكبيها وذلك  فالشــــــــــفافية يف حد ذاهتا ال تعد
 .(31)لة القانونية إطار املساءابلطبع يف 

 اثنياً / عالقة الشفافية ابلنزاهة:
زاهة على أهنا ما أتصـــل لدى الفرد من قواعد وتشـــمل الصـــدق واألمانة واإلخالص يف العمل تعرف الن

لذي عرفته منظمة الشـــــــــــفافية الدولية على أنه )إســـــــــــاءة وعدم اإلضـــــــــــرار ابآلخرين وهي عكس الفســـــــــــاد ا
 .(32)استعمال السلطة واملوكلة لتحقيق مكاسب خاصة( 

تبارات الشفافية وسيلة من وسائل احلد من الفساد وجتدر وتتضح العالقة بني الشفافية والنزاهة على اع
ا الشــــــــــفافية كمفهوم منفصــــــــــل ينظم اإلشــــــــــارة إىل أن النزاهة كمفهوم يرتبط ابملنظومة األخالقية للفرد بينم

وبناء على ما تقدم فإن العالقة بني الشـــــــفافية والنزاهة هي عالقة طردية فكلما زادت   (33)إجراءات عملية  
النزاهة وبعكس ذلك فإن العالقة بني الشـــــــــفافية والفســـــــــاد عالقة عكســـــــــية فكلما قلت  الشـــــــــفافية زادت

 .(34)الشفافية قلت النزاهة وازداد الفساد 

 
خالقية للشركات )أدوات مكافحة الفئات صادر عن مؤسسة التمويل الدويل جمموعة البنك د.سوليفان جون البوصلة األ -29

 .16ص ، IFCالدويل 
 .51مرمي بو شالح، كرمية محوش، املصدر السابق، ص -30
 .19صسالمة عبد الصانع، املصدر السابق،  -31
 .6د.جون سوليفان، املصدر السابق، ص -32
 .19ق، صد.سالمة عبد الصانع، املصدر الساب -33
 .52مرمي بو شالح وكرمية محوش، املصدر السابق، ص -34
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 اً / عالقة الشفافية ابإلفصاح:اثلث
هناك اختالط كبري بني اإلفصـاح وبني الشـفافية ولتوضـيح العالقة بني اإلفصـاح وبني الشـفافية سـنوضـح 

 واالختالف بني املفهومني تباعاً:كل من أوجه الشبه 
 وجه التشابه بين اإلفصاح والشفافية. - 1
كالمها يعتمد على املعلومات وابملواصـــــــــفات اليت تؤكد ألن يكون وســـــــــيلة للتنوير وصـــــــــواًل إىل القرار     -أ

 .(35)املناسب 
 كالمها يهدفان إىل احلد من الفساد يف إطار املؤسسات التجارية.   -ب
لكل من  اً مشـــرتك  اً هدف املني مع املؤســـســـات التجارية يعداملؤســـســـني ومجيع املتع محاية املســـامهني أو  -ج

 الشفافية واإلفصاح.
الشــمولية واحليادية واملوضــوعية والوضــوح تعد قواســم مشــرتكة لكل من مفهومني اإلفصــاح والشــفافية   -د

(36). 
 وجه االالف بين اإلفصاح والشفافية. - 2
أوســــع من مفهوم اإلفصــــاح ســــواء من نحية االســــتعمال أو من مفهوم الشــــفافية من حيث النطاق    -أ

ــمون  ــية  نحية املضــــ ــياســــ ــلوك كالعجاالت الســــ ــفة للســــ ــفافية كصــــ ــتعمال متارس الشــــ فمن نحية االســــ
واالجتماعية فضــــاًل عن العجال احملاســــبني االقتصــــادي وبدأ هذا املصــــطلح يشــــري إىل امليدان القانوين 

أما من نحية  (37)العجاالت االقتصــــادية احملاســــبية والقانونية  بينما يكاد ينحصــــر جمال اإلفصــــاح يف  
فمضـــــمون الشـــــفافية أوســـــع من مضـــــمون اإلفصـــــاح فبينما يشـــــمل حمل اإلفصـــــاح ابملعلومة  املضـــــمون 

التجارية نرى أن الشـــفافية تطلب مجلة من األمور أحدها اإلفصـــاح عن املعلومة يضـــاف إليها ضـــرورة 
دور األجهزة  والتعليمات واإلجراءات وتعزيز وح األنظمة والقواننيتوفر الوعي أبمهية الشــــــــفافية ووـضـــــــ 

 قابية وكذلك التنسيق املستمر بني األجهزة املعنية ابلعمل اإلداري داخل املؤسسة التجارية.الر 
 اً ، والبد من اإلشــــــارة إىل أن هناك اهتمام (38)من نحية القدم ظهر اإلفصــــــاح قبل ظهور الشــــــفافية   -ب

ات وجتســد ذلك إىل إعادة النظر يف التشــريعات والقواعد واملمارســ  وضــوع الشــفافية يدعومب اً كبري   اً دولي
يف حماولتهم الســـتعادة االســـتقرار املايل  2008تشـــرين الثاين   16ابالتفاق الذي عقده قادة العامل يف 

 .(39)والذي أكد عل ضرورة اعتماد الشفافية كمعيار من معايري حوكمة الشركات 

 
 .221د.رضوان هاشم، املصدر السابق، ص -35
 .222د.رضوان هاشم، املصدر السابق، ص -36
 .22عبد الصانع، املصدر السابق، ص د.سالمة  -37
 .53مرمي بو شالح، وكرمية دمحوش، املصدر السابق، ص -38
 .222ق، صد.رضوان هاشم، املصدر الساب -39
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معوـقات الشـــــفافـية وموقف التشــــريـعات والمســــؤولـية  المبـحث الـثاني: 

 ها المترتبة عن االخالل ب

ــريعات ــاد بعدة معوقات، كما ان التشـ ــيلة حملاربة الفسـ ــفافية كوسـ ــطدم الشـ ــفافية   تصـ يف موقفها من الشـ
ــم هذا املبحث على مطلبني االول ليس اثبتة ــنقســــــ ــؤولية عن االخالل هبا، لذا ســــــ ، لذلك فهي ترتب مســــــ

ــنبحث فيه مع ــنبحث فيه املســـؤولية عن سـ ــريعا ت منها و يف املطلب الثاين سـ ــفافية وموقف التشـ وقات الشـ
 االخالل يف الشفافية.

 املطلب االول: معوقات الشفافية وموقف التشريعات منها
لى فرعني االول سـنبحث فيه معوقات الشـفافية والفرع الثاين موقف التشـريعات ع  سـنقسـم هذا املطلب

 منها.
 معوقات الشفافية. الفرع االول:

تنتشــــــــــر العديد من املعوقات بصــــــــــفة خاصــــــــــة يف الدول النامية اليت لو عوجلت ألدى ذلك إىل تفعيل 
 ية:إمجال هذه املعوقات ابلنقاط االتاقتصادايت الدول وميكن 

 الفساد وعدم احرتام القانون.  -1
صـور الفساد اإلرهاب النفسي ومن  (40)أشـرن سـابقاً إىل تعريف الفسـاد الذي وضـعته منظمة الشـفافية 

مثل اخلوف من التهديد ابلعزل ســـــــــواء كان ذلك ابلنســـــــــبة ألعضـــــــــاء جملس اإلدارة أو ملراقب احلســـــــــاابت 
وانتشـار الشـائعات ذات التأثري السـليب على األسـهم والرشـوة واحملسـوبية املتفشـية يف الشـركات وسـيطرة رأس 

 .(41)ية بني الشفافية والفساد ة عكساملال اخلاص فقد تبني سابقاً أن هناك عالق

 اجلهل  -2
 للمسـامهني وأصـحاب املصـاحل ويعد  يتمثل اجلهل بعدم اإلملام ابحلد األدىن من املعلومات الالزم توفرها

ــفافية وقد حاولت االتفاقية  ــول إىل جمتمع يدعم الشـــــــ اجلهل من أهم العقبات اليت تقف حائاًل دون الوصـــــــ
ــاد احل ( اليت أشــــارت إىل مشــــاركة اجملتمع مبا يؤدي إىل 13هذه الظاهرة يف املادة ) د مناألممية حملاربة الفســ
 .(42)ول الناس على املعلومات صر ح ستعزيز الشفافية وضمان تي

 
 .11أنظر الصفحة  -40
 .20د.سالمة عبد الصانع، املصدر السابق، ص -41
 .4عبد الناصر سويسي، املصدر السابق، ص -42
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 ضعف أو  ياب اإلطار القانوين  -3
إن غياب اإلطار القانوين الالزم حلماية املســامهني وأصــحاب املصــاحل نتج عن غياب الشــفافية وهو ما 

كون أمام نقص تشريعي أو فراغ تشريعي فيما يتعلق ة أي اننا يف هذه احلالة أما أن نمن تفاقم املشكليزيد 
 .(43)ابلتشريعات املنظمة للشفافية 

 الفرع الثاين: موقف التشريعات من الشفافية
ــتعرض مواقف القوانني املقارنة ــنحاول أن نســ ــفافية ســ  منها  قبل أن نبني موقف املشــــرع العراقي من الشــ

 وكما يلي:

 ففي التشريع السعودي 
قواعد الشــفافية واإلفصــاح يف  2006( لســنة 1بني الالئحة اخلاصــة حلوكمة الشــركات الســعودية رقم )ت

فصـــــاح وإجراءاته وأنظمة اال( من الباب الثالث على أن تكون للشـــــركة ســـــياســـــة  8 - 5كل من املادتني )
انت اليت جيب أن تتضــــــــــمنها تقارير جملس اإلدارة  التاســــــــــعة على البيإشــــــــــرافية مكتوبة كما نصــــــــــت املادة  

ــأن حمتوايت تقرير جملس اإلدارة الذي  ــاًل عن ما ورد يف قواعد بتســــجيل واالدراج بشــ ــارت إىل انه فضــ فأشــ
ما مت تطبيقه من أحكام  -1التالية ) تيرفق ابلقوائم الســـــــنوية املالية للشـــــــركة جيب أن حيتوي التقرير البيان

أمساء الشـــركات املســـامهة اليت يكون عضـــو جملس إدارهتا عضـــواً  -2تطبق وأســـباب ذلك.األحكام اليت مل و 
تفاصــــــيل عن املكافآت والتعويضــــــات لكل جملس اإلدارة ومخس من كبار التنفيذيني  -3يف جمالس إدارهتا  

 .(44)من تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات من الشركة( 

 لكوييت أما فيما يتعلق ابملشرع ا
اخلاص هبيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية يف املادة   2010( لسنة  7القانون رقم )فقد بني  

( على أن من بني أهداف اهليئة )تطبيق ســـــــــياســـــــــة اإلفصـــــــــاح الكامل مبا حيقق العدالة 5- 6( الفقرة )3)
ــتقالل املعلومات الداخلية والع ــاحل واســـــــ ــفافية ومينع تعارض املصـــــــ ــمان االلوالشـــــــ تزام ابلقوانني مل على ضـــــــ

 واللوائح ذات العالقة بنشاط األوراق املالية( 
( من القانون نفســـــــــه على الشـــــــــركة املســـــــــامهة أن حتتفظ بســـــــــجل خاص 105جبت املادة )و وكذلك ا

إبفصــــــــــاح عن املعلومات والبيانت واملكافآت واحلوافز وغريها من املزااي املالية األخرى اخلاصــــــــــة أبعضــــــــــاء 
 .(45)التنفيذية واملديرين  اإلدارة واإلدارةجملس 

 
 .21عبد الصانع، املصدر السابق، ص د.سالمة  -43
 .225د.رضوان هاشم، املصدر السابق، ص -44
 .227د.رضوان هاشم، املصدر السابق، ص -45
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ــنة25ولقد أصــــــدرت هيئة أســــــواق املال الكويتية القرار رقم )  بشــــــأن حوكمة الشــــــركات  2013  ( لســــ
ــاح الدقيق والذي ت ــات ولوائح لإلفصــ ــياســ ــع ســ ــابعة منه أبن يتعني على جملس اإلدارة وضــ بني القاعدة الســ

 .(46)يق ومفصل ها بشكل دوري ودقوالشفافية وجيب أن تكون البيانت املفصح عن

 أما فيما يتعلق مبوقف املشرع املصري 
( لسـنة 95فقد نظم املشـرع املصـري التعامل ابألسـهم والتداول يف سـوق األوراق املالية يف القانون رقم )

والذي فصـــل أحكام التعامل يف الســـوق وأورد االلتزامات اخلاصـــة ابإلفصـــاح عند أتســـيس الشـــركة  1992
األوراق املالية وكما يســــــــبق الالئحة التنفيذية الصــــــــادرة من وزير االقتصــــــــاد   ل أبســــــــهمها يف ســــــــوقوالتعام

 .(47) 1993( لسنة 135والتجارة اخلارجية ابلرقم )
ــنة  159من قانون الشــــــركات املصــــــري رقم  64وكذلك نصــــــت املادة   املعدل على جملس  1981لســــ

ة للمسـامهني خالل ثالثة أشـهر على قد اجلمعية العاماإلدارة أن يعد عن كل سـنة مالية يف موعد يسـمح بع
ــنة املالية وعن مركزها املايل يف  ــاطها خالل السـ أكثر من اتريخ انتهائها القوائم املالية للشـــركة وتقرير عن نشـ

 .(48)ختام السنة ذاهتا( 

 أما فيما يتعلق يف الوالايت املتحدة األمريكية 
( من 13وعلى وجه التحديد للقســم ) 1934كان اإلفصــاح خيضــع لقانون تبادل األوراق املالية لعام 

– Sarbanes( فأصــــــــــدر الكونغرس األمريكي قانون )Enroالقانون إىل أن حصــــــــــلت فضــــــــــيحة شــــــــــركة )
oxlyact 2002)  عـد هـذا القـانون كمـا يرى جـاـنب من الفقـه من أهم وب 1934اـلذي جـاء معـداًل لقـانون

تحدة وذلك ملا يفرضـه من شـروط صـارمة عليها التشـريعات اليت تؤثر على الشـركات املدرجة يف الوالايت امل
ــر  (49)يف حتديد وتدقيق املعلومات  ــع برامج النشـ ــة نيويورك قيام الشـــركة بوضـ وكذلك يشـــرتط للغري يف بوصـ
 .(50)ا حيقق الشفافية مدونت السلوك األخالقي مب

 أما فيما يتعلق ابملشرع العراقي 
كل من أعضاء   2004لسنة    64دل ابلتعديل رقم  املع  1997لسنة    21فقد ألزم قانون الشركات رقم  

جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني يف الشـركة املسـامهة ابإلفصـاح عن املعلومات والصـفقات واألمور األخرى 
ــارت إىل ذلك املادة اليت يتم   ــنوي جمللس اإلدارة كما أشــــــــ إبرامها مع األطراف ذوي العالقة يف التقرير الســــــــ

( بشــــــــــأن اإلفصــــــــــاح عن 6اله، وكذلك أوصــــــــــت القاعدة احملاســــــــــبية العملية رقم )( من القانون أع134)
ســــنوية إلدارة الشــــركة املعلومات املتعلقة ابلبيانت املالية والســــياســــية احملاســــبية أبن ســــيتم تضــــمني التقارير ال

يف الشــركة  ينذابملعلومات ذات الصــلة ابملنافع أو املصــاحل اليت حتقق ألعضــاء جملس اإلدارة واملديرين التنفي
 

 .227املصدر نفسه، ص -46
 .64ستاذن د.ابسم العقايب، املصدر السابق، صأ -47
 . املعدل 1981لسنة  109( أيضاً من قانون الشركات املصري رقم 165ينظر نص املادة ) -48
 .64أشار إىل موقف املشرع األمريكي أستاذن ابسم العقايب، املصدر السابق، ص -49
 .25د.جون سوليفان، املصدر السابق، ص -50
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ــراء وتقـدمي اخلـدمـات من كـاـفة أو ذويهم حلـد اـلدرجـة الـثالـثة من أنواع التعـامـل   والتعـاـقد مبـا فيهـا البيع والشــــــــــــ
 .(51)وإىل الشركة 

ــنة  74املؤقت ألســـــــــــواق األوراق املالية رقم ) وكذلك يشـــــــــــري القانون  الذي نظم أحكام  2004( لســـــــــ
( اهليأة املؤقتة للسوق 12/12( منه وقد حول الفئة )3لقسم )التعامالت اخلاصة بسوق األوراق املالية يف ا

إبصــــدار التعليمات اخلاصــــة ابلســــوق واإلفصــــاح والتقارير يتطلب كشــــفها للجمهور، ودقة حدث اســــتناداً 
ــنة  9تعليمات من اهليأة منها تعليمات رقم ) لذلك ــاطة املالية  2009( لسـ ــاح شـــركات الوسـ ــة إبفصـ اخلاصـ

 9/3/2010والتعليمات الصــــــادرة يف  2009( لســــــنة 10لنســــــب املؤثرة رقم )وتعليمات اإلفصــــــاح عن ا
 .(52)بشأن تقدمي البيانت املالية 

للشــــركات  اً ميكن أن نلتمس منها حث  وهناك العديد من النصــــوص األخرى يف قانون الشــــركات املعدل
ق لألوراق املالية فيما يتعلق بقانون ســـــــوق العرا هنفـســــــ مر واال ،(53)على أن نصـــــــف تصـــــــرفاهتا ابلشـــــــفافية  

 .(54)املؤقت 
وجين أرابح غري مشـروعة على حسـاب اآلخرين، وميكن أن تعد قواعد اإلفصـاح يف التشـريعات العربية 

فصـــاح والشـــفافية يف األســـواق العربية إىل حد كبري املعايري الســـائدة يف كفؤة نســـبياً حيث تواكب معايري اإل
ــاع قاعدة املع ــواق العاملية من حيث اتســ ــواء يف قوانني الشــــركات أو األســ ــاح عنها ســ لومات اليت يتم اإلفصــ

ــوق  ــالً عن زايدة عدد التقارير اليت تقدم معلومات وحتليالت للســـــــــــ ــواق األوراق املالية، فضـــــــــــ بقوانني أســـــــــــ
 مستثمر األمر الذي خلق جواً من املهنية والوعي االقتصادي والقانوين.ولل

قواعد اإلفصـاح والشـفافية من خالل تطبيق املزيد من ومن خالل ذلك فالبد من ضـرورة تعزيز وتطوير  
ــلمية للشــــــــــــركات واليت تعمل على رفع كفاءهتا عن  إجراءات احلوكمة اليت تتعلق ببعض قواعد اإلدارة الســــــــــ

 املعلومات.طريق عرض 
 املطلب الثاني: املسؤولية املرتبطة بمبدأ اإلفصاح والشفافية

دارة يف مجيع الشـــــركات، وهذا االلتزام قصـــــد به املشـــــرع  اإلفصـــــاح والشـــــفافية يقع على عاتق جملس اإل
تفعيل احلماية القانونية للمســـتثمرين واملســـامهني على حد ســـواء، لذا ألزم جملس إدارة الشـــركات أبن تكون 

حة وحقيقية ومعربة عن املركز املايل املعلومات والبيانت الواردة يف التقرير والقوائم املالية اليت تعلنها صــــــــــــحي
 .(55) هلا

 
 .229، املصدر السابق، صبنظر د.رضوان هاشم -51
 .64ينظر أستاذن أ.د.ابسم العقايب، املصدر السابق، ص -52
 124اليت اشرتطت تسبيب القرار اخلاص إبعفاء املدير املفوض وكذلك املادة  922وكذلك املادة  119ينظر نص املواد  -53

 املعدل.  1997لسنة  21من قانون الشركات رقم  127واملادة   126وكذلك املادة 
من قانون أسواق العراق لألوراق املالية املؤقت الذي يلزم األشخاص املخالفني إذا حصلوا   10من القسم    3أنظر نص الفقرة    -54

من األسهم لذي شركة ابإلفصاح عن أنفسهم وعن األسهم اليت ميتلكوهنا إىل السوق واهليأة وعلى   %30و حاولوا احلصول على األسهم  أ
 هود.السوق واهليأة أعالم اجل

عدة القانوين، صاحل أمحد بريري، املمارسات غري املشروعة يف بورصة األوراق املالية، دراسة قانونية اقتصادية مقارنة، مركز املسا   -55
 .82، ص2001القاهرة، 
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قد ألزمت القوانني إدارة الشــركة ابتباع ســياســة واضــحة تقوم على عنصــر املكاشــفة وإبراز احلقيقة لكل  
األطراف املهتمة بنشـــــــــــاط الشـــــــــــركة ومركزها املايل ســـــــــــواء كان ذلك عن طريق املســـــــــــتثمرين، أو عن طريق 

فقط على اإلمهال شــــــــــــــركات إن مســــــــــــــؤولية جملس اإلدارة ال تقوم مســــــــــــــامهني وجهات قائمة على إدارة ال
والتقصــــــــري يف اإلعالن بل حىت عندما ال تعرب التقارير عن الوضــــــــع واملركز احلقيقي للشــــــــركة، أو عن حجم 

 .(56)تلك األنشطة اليت تزاوهلا 
الية، وفق جيب على جملس ادارة الشــــــــــركة ان يلتزم ابالفصــــــــــاح والشــــــــــفافية من حيث إعداد التقارير امل

ن خالهلا التعرف على حقيقة املعلومات الواردة هبا، حيث ذكرت املادة ملعايري وأســـــاليب موحدة يســـــهل م
ــرية رقم )24) ــادر بتاريخ  30( من قرار إدارة هيأة ســـوق املال املصـ ، بوجوب التزام  6/2001/ 18( والصـ

 تقوم إببالغها ابهنا صــحيحة وغري مظللة، الشــركة ببذل العناية الالزمة، للتأكد من املعلومات والوقائع اليت
نه التأثري على مضــــــــمون هذه أكما جيب عليها ان تســــــــتبعد أو حتذف أو ختفي أي شــــــــيء يكون من ـشـــــــ 

املضـــــــــمون اليت أتت به تلك املادة قصـــــــــد به تنبيه جملس إدارة الشـــــــــركة إىل أمهية  نَّ إالوقائع أو املعلومات، 
ــاط الشــــــركة ومركزها اإلفصــــــاح عن الظروف اجلوهرية، واليت من ــأهنا التأثري على نشــــ املايل، والتأكد من   شــــ

ــاحل  ــد أي ابب إلخفاء املعلومات عن أصـــحاب املصـ ــفافية من جهة اخرى تعمل على سـ أمهية التعامل بشـ
يف الشــركة، بعبارة أخرى تقييد جملس إدارة الشــركة عن تقرير اإلفصــاح وابلتايل إمكانية نشــرها أو إخفاءها 

بعة من الئحة حوكمة الشــــــركات الســــــعودية رقم ، وقد نصــــــت املادة الرا(57)ي رمسه املشــــــرع على الوجه الذ
على تطبيق قواعد اإلفصـــــاح والشـــــفافية يف الدور الرقايب للشـــــركة، حيث جند أن معيار  2006( لســـــنة  1)

إن معايري اإلفصـــــــاح والشـــــــفافية مت ايرادمها كمعايري قانونية ملزمة التطبيق حتت الئحة التســـــــجيل واإلدراج، 
إىل حد ما، يف حالة تطبيقها وااللتزام هبا من قبل الشـركة املدرجة يف السـوق اإلفصـاح والشـفافية تعد كافية  

 .(58)السعودية، ففي حالة اإلخالل بتلك املبادئ تتعرض الشركة للعقوابت املفروضة قانون
كات املســـامهة للتداول يف وقد نظم املشـــرع العراقي متطلبات اإلفصـــاح ضـــمن قواعد إدراج أســـهم الشـــر

ـــنة  74وراق امـلالـية رقم ســــــــــــــوق العراق لأل ، والتعليمـات امللحـقة هبـا كخطوة أولـية ابجتـاه تعزيز 2004لســــــــــــ
اإلفصــاح والشــفافية يف الســوق املالية والشــركات املســامهة العراقية، اضــافة اىل اإلجراءات اليت تتخذها هيئة 

ــوق وغري امللتزمةاألوراق املالية يف العراق حبق الشــــــــــركات ا ــامهة املدرجة يف الســــــــ ــاح   ملســــــــ مبتطلبات اإلفصــــــــ
والشفافية، واليت قد تصل أحيان إىل فرض عقوابت جزائية حبق املسؤولني عن تلك الشركات، ويالحظ ان 
متطلبات اإلفصــاح والشــفافية يف التشــريع العراقي ال تصــل إىل املســتوى املطلوب دون وضــع تشــريع خاص 

 ف الشركات وتطلعاهتا.وابت خاصة على من خيالفها لكي حتقق أهداابلشفافية ووضع عق
ويتضـح مما سـبق ذكره أن مسـؤوليات جملس اإلدارة تعتمد على اإلفصـاح املايل وغري املايل الذي يقدم، 
وأن عدم كفاية اإلفصـــــــــــــاح والشـــــــــــــفافية يف بعض املعامالت قد يدل على وجود ضـــــــــــــعف يف نظام الرقابة 

 ليات ومعاجلتها يف إطار حوكمة الشركات.واعد احلوكمة، لذا البد من حتديد املسؤو وإجراءات االلتزام بق

 
 .82د.حممد إبراهيم مرسي، مرجع سابق، ص -56
 .86د.حممد إبراهيم مرسي، مرجع سابق، ص -57
  www.alsharq.net.sa كرتوين:للمزيد ينظر املوقع األل -58
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 الخاتمة:

من خالل اســـتعراضـــنا للمحاور الســـابقة حول موضـــوع الشـــفافية بني املؤســـســـات التجارية توصـــلنا إىل 
 مجلة من النتائج واملقرتحات نعرضها تباعاً 

 أواًل/ النتائج 
ن الكثري من التعاريف من خالل حبثنا ملوضـــــــوع تعريف الشـــــــفافية بني املؤســـــــســـــــات التجارية وجدن أ .1

ــفافية أبهنا وضـــع  ــفافية هي  وصـــف الشـ أو بيئة معينة والبعض عرفها على أهنا مبدأ، وحنن نرى أن الشـ
صـــفة توصـــف هبا ممارســـات املؤســـســـة التجارية مىت كانت هذه املمارســـات واضـــحة ومطابقة للمعايري 

 واألنظمة القانونية واحملاسبية.
 التجارية تكون على نوعني داخلية وخارجية.وجدن أن الشفافية بني املؤسسات  .2
بني اإلفصــــاح وبني الشــــفافية إال أن الشــــفافية أوســــع نطاقاً من اإلفصــــاح  اً كبري   اً  أن هناك ترابطوجدن .3

 من نحية االستعمال واملضمون.
وجدن أن هناك معوقات تعرقل الوصـــــــول إىل الشـــــــفافية من أمهها الفســـــــاد واجلهل وضـــــــعف األنظمة  .4

 القانونية.
فيما يتعلق جبودة النصــــوص املنظمة للشــــفافية إال أهنا وجدن أن التشــــريعات قد تباينت إزاء الشــــفافية   .5

 تشرتك يف عدم احتواء منظومتها القانونية لقانون خاص ابلشفافية بني املؤسسات التجارية.
 ثانيًا/ املقرتحات

ــنة   21نقرتح على املشـــــرع العراقي أن يضـــــمن قانون الشـــــركات رقم  ــاً  1997لســـ املعدل فصـــــاًل خاصـــ
أن تراعي  ( من االتفاقية األممية ملكافحة الفســـاد على 10التجارية تنفيذاً للمادة )ابلشـــفافية بني الشـــركات  
 ية:يف هذا الفصل األمور االت

تبســـــيط اإلجراءات اإلدارية مبا يضـــــمن الوصـــــول إىل املعلومات اخلاصـــــة ابلشـــــركات التجارية بشـــــكل  -أ
 ميسر ومبسط.

قط بل جيب أن تتضـــمن فقرات حتقق صـــر النصـــوص على فقرات حتقق الشـــفافية اخلارجية فأن ال تقت -ب
 الشفافية الداخلية.

نوصــــــــــــي املشــــــــــــرع ابألخذ مبوقف بعض القوانني املقارنة الذي يلزم شــــــــــــركات القطاع اخلاص بنشــــــــــــر  -ج
ــر أبكثر من لغـة على أن تكون اللغـة العرب ــبكـة األنرتـنت على أن يكون النشــــــــــــ ـية املعلوـمات على شــــــــــــ

 واإلنكليزية من ضمنها.
( من قانون الشركات 64ع املصري الذي أوجب يف املادة )ر ابألخذ مبوقف املش  نوصي املشرع العراقي -د

ــة واقية لتقريره والنص الكامل ملراقب  ــر القوائم املالية وخالصــــــــــ املصــــــــــــري على جملس اإلدارة أن ينشــــــــــ
 احلساابت يف صحيفتني يوميتني على األقل.
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 25:  العدد

  املالية واألخذ ابملبدأ الذي أخذراق عراقي بتعديل القانون املؤقت لســــوق العراق لألو نوصــــي املشــــرع ال -ه 
ــة إال إذا كانت هذه من  به  ــمن البورصـــ ــهم الشـــــركة األكتتاب ضـــ ــاف أســـ ــة نيويورك أبن ال تضـــ بورصـــ
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لقضائي تحليل ضابط جنسية المدعى عليه وأثره في نطاق االختصاص ا

 -دراسة مقارنة- الدولي

The Analysis of the Defendant Code and its Impact in 

the Domain of the International Jurisdiction 
 -A Comparative Study- 

                         Lect. Salih Mahdi Kuheet (1) م.د. صالح مهدي كحيط

 a Ismail Wasmi                         Lect. Saf(2)م. صفاء اسماعيل وسمي 

 المستخلص

إليها املدعي عليه يف جنســـيته، أصـــبح من املبادئ اليت إن ضـــابط اختصـــاص حمكمة الدولة اليت ينتمي  
ــومة، وهذا  ــر اليت حتيط ابلعالقة حمل اخلصــــــــ ال يناقش وال جيادل فيها أحد، مىت توافرت الظروف والعناصــــــــ

قانونية، املعنية بتنظيم العالقات اخلاصـــة املشـــوبة بعنصـــر أجنيب، ولكنها قررته على املبدأ تبنته التشـــريعات ال
دون أن تقيـده بقيود وظروف، رائـدهـا االرتبـاط والعـدالـة، وفـاعليـة احلكم خـارج حـدود الـدولـة حنو مطلق، 

وال اليت مة إعمال هذا الضـــــــــابط يف كل الظروف واألح ءل يف مدى مالاإلقليمية، وابلتايل حق لنا أن جناد
ــابط قد توجد وقد تتخلف، تفرزها املعامالت الدولية، معىن ذلك أن االعتبارات اليت ُبين عليها هذا  الضــــــــــ

ففي وجودها ال مســــــاغ لالعرتاض على منح االختصــــــاص للمحكمة اليت ينتمي إليها املدعى عليه، ولكن 
خرى أكثر ارتبــاطــا ابلــدعوى، حلكم فيمــا اذا ختلفــت تلــك االعتبــارات وكــانــت هنــاك حمكمــة أجنبيــة أا مــا

 كانت أموال املدعى عليه وموطنه يف وحكمها ســـــــــــيكون أكثر فاعلية على مســـــــــــتوى التنفيذ، وكذلك مىت
عليه هي املختصــة، أم نبحث عن حلول قانونية  ىأراضــيها ويف دائرة اختصــاصــها، فهل تبقى حمكمة املدع

ــاص للمحكمة اليت توافرت معها تلك االعتبا ــوع يف عقد االختصــــ ــاؤل األهم يف موضــــ رات، هذا هو التســــ
 

 .--القانون/ جامعة اهل البيت كلية  -1
 .--القانون/ جامعة اهل البيت كلية  -2
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ن نســـــتعرض مجلة من املوضـــــوعات ابلبحث نصـــــنفها هذه الدراســـــة، وحىت نصـــــل إىل جواب له البد من أ
ــية املدعى علي، وخنصـــص املبحث  ــمن مبحثني، نتناول يف املبحث األول املفهوم الداليل لضـــابط جنسـ ضـ

 ط جنسية املدعى عليه.الثاين لدراسة األسس القانونية اليت يقوم عليها ضاب
Abstract  
State court base which the defendant's nationality belongs to, became an 

unarguable principle if the circumstances replace any adverseness. This 
principle was adopted by the legal legislations, which are related to special 
affairs organizations. But it was widely decided free from restrictions or 
circumstances. The most important of which are justice, connection, and the 
judgment's effectiveness outside the national borders. Consequently, it is 
rightful to argue the convenience of the code in all of the international 
dealings posed by the circumstances. This means that, the bases on which 
the code which is based may exist or not. If it exists, there is no need to 
object against granting the specialty to the court which the defendant 
belongs to. But, what are the rules if these considerations are not available 
and there were another foreign court which more interested in the case and 
its judgment will be more active on the executive level. Moreover, whenever 
the defendant's possessions and his domicile on its land within its specialty 
office. Does the court of the defendant remain or other legal solutions of the 
specialty contract must be searched to be hand in hand with those 
considerations. This is the most important inquiry in this study and to 
conclude an answer. Some issues must exposed to be classified into two 
sections: the first one deals with semantic concept of the defendant's 
nationality code. The second section is allocated to the legal bases that the 
defendant's nationality is based on. 

 المقدمة

 ت نلخصها ابألمور اآلتية:سنحاول خالل هذه املقدمة التطرق إىل مجلة من املوضوعا
 أوال: التعريف بموضوع البحث: 

من بني الضــوابط اليت يتبناها املشــرع الوضــعي، يف العراق ويف مصــر وفرنســا، ويف أغلب النظم القانونية 
قضــائي الدويل حملاكمها الوطنية، ما يســتند أســاســا إىل مركز األطراف أو املعاصــرة، يف تعيني االختصــاص ال

عالقات اخلاصـــة الدولية، ومنها اخلصـــوم يف الدعوى، أي ما يســـتند إىل احلالة القانونية هلم، يف خصـــوص ال
كون أحد اخلصـــوم وطنيا وهو املدعى عليه، وهذا الضـــابط املســـتمد من مركز اطراف الدعوى فهو ضـــابط 

إىل جنب مع ضــــــوابط االختصــــــاص األخرى، كضــــــابط االختصــــــاص   اد، فهو عام ألنه يعمل جنبعام جمر 
ــاص احملـاكم الوطنـية، عـدا ـما  ــتثين بنص خـاص، وهو جمرد ألـنه ال اإلقليمي، وُيكتفى مبوجـبه ابختصــــــــــــ اســــــــــــ

عالقة له خبصـوصـية األفراد وال ظروف الدعوى، من هنا تظهر ماهية موضـوع البحث، وهي سـرب غور هذا 
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كالم للتأكد من مدى ســــــــــــالمته من الناحية الواقعية، اليت متتاز ابلتطور اهلائل على مســــــــــــتوى العالقات ال 
 اخلاصة الدولية.

 ثانيا: إشكالية البحث: 
ــيء، إ ــوعات املعقدة بعض الشـــــ ــية املدعى عليه، يعد من املوضـــــ ــابط جنســـــ ــوع ضـــــ ن البحث يف موضـــــ

تؤمن بفكرة السـيادة يف تنظيم قواعد االختصـاص  والسـبب يف ذلك يعود إىل أن غالب التشـريعات الزالت
القضــــــــــائي الدويل، أي أن هذه القواعد هي قواعد أحادية اجلانب، ال تعىن التشــــــــــريعات إال ابختصــــــــــاص 
حماكمها الوطنية، دون التطرق لبيان اختصـــاص احملاكم األجنبية، وحنن يف هذه الدراســـة، نود مناقشـــة هذه 

قاء على هذا النظر، يف ضــــــــــــــوء التحوالت القانونية والواقعية، والتطور احلتمية، وهل أن من الصــــــــــــــحيح الب
حركة األفراد عرب احلدود، احلاصــل على مســتوى العالقات اخلاصــة الدولية، وما ترتب على ذلك من زايدة 

ى بظالله على املواقف التشــريعية، فأصــبح لقفضــال عن التطور يف وســائل االتصــاالت واملواصــالت، الذي ا
ــار   دور املشـــــــــرع احمللي ابلنظر إىل االختصـــــــــاص الوطين للمحاكم الوطنية حمل أتمل وحتليل، من هنا اقتصـــــــ

نظرة جديدة يتســـع من خالهلا نظر املشـــرع إىل ســـنحاول مناقشـــة هذا املوضـــوع عســـى أن نصـــل إىل إجياد 
در من عقد االختصـــــــاص للمحاكم األجنبية، مىت ما توفرت ظروف واعتبارات هلا اثرها على احلكم الصـــــــا

 احملكمة املختصة، على مستوى التنفيذ وحسم النزاع.
 ثالثا: منهجية البحث: 

ــوع االعتماد على منهجني مها املن ــنحاول خالل حبث هذا املوضـــ ــر فيه ســـ ــنقتصـــ هج املقارن، والذي ســـ
ــريع  ــائي الدويل، واخرتن التشـــــ ــريعات تعتمد املنهج األحادي يف تعيني قواعد االختصـــــــاص القضـــــ على تشـــــ

ي واملصري والفرنسي، كما اعتمدن على منهج حتليلي نروم الوصول من خالله للوقوف على الفلسفة العراق
عرفة مدايت تطبيقاته، وما ميكن االستفادة منه يف التأصيل التشريعية لضابط جنسية املدعى عليه، متهيدا مل

ة املختصــــــــــــة من تنفيذ لفكرة جديدة أتخذ بنظر االعتبار ظروف الدعوى، وما ســــــــــــيؤول إليه حكم احملكم
 على املستوى الدويل، مستعينني بذلك مبوقف فقه القانون الدويل اخلاص، والتطبيقات القضائية املناسبة.

 ضمون الداللي لضابط جنسية المدعي عليهالم: المبحث األول

دة ، بل رسخته التشريعات املقارنة، إعماال للسيا(3)إن ضابط جنسية املدعى عليه ليس حديث النشأة
ــيتها، بصـــــــــرف النظر كون  ــية، وأثباات لوالية حماكمها الوطنية على من حيملون جنســـــــ اإلقليمية والشـــــــــخصـــــــ

 
 (15يف املادة ) 1804يف الواقع أن هذا الضابط ليس جديد يف التشريعات املقارنة، بل تبناه القانون املدين الفرنسي لعام  -3

لى كل من كان ( من القانون املدين املختلط، اليت تنص على أنه "جتوز إقامة الدعوى ع13منه، وبعدها تبناه املشرع املصري يف املادة )
( 21( إىل املادة )13من رعااي احلكومة احمللية، أمام حماكم البلد بسبب االلتزامات اليت عقدها ولو يف اخلارج"، وقد نقل حكم املادة )

 روع القانون املدين بعد تعديل صياغتها على النحو التايل" أي مصري جتوز مقاضاته أمام حماكم البالد بسبب ما ترتب بذمتهمن مش
قد جاء خايل من النص على  1948لعام  131من التزامات حىت ما نشأ منها يف اخلارج"، إال أن القانون املدين املصري النافذ رقم 

جنسية املدعى عليه، وعندها اثر االختالف بني الفقه املصري حول خلو القانون املدين من هذا الضابط االختصاص املبين على ضابط  
نيه كضابط يف تعيني االختصاص القضائي الدويل للمحاكم املصرية، حىت جاء النص عليه بصورة صرحية يف املادة بني مؤيد ومعارض لتب

، أما ابلنسبة للمشرع العراقي فهو كعادته استعار هذا الضابط من التشريع الفرنسي 1968( من قانون املرافعات املدنية املصري لعام  28)
، دون أن يضيف إليه أية إضافة أو يقيده، وترك بيان دالالته للفقه 1951لعام  40ون املدين رقم ( من القان14واملصري يف املادة )

نظر د. عز الدين عبد هللا، اجلزء الثاين يف تنازع القوانني وتنازع االختصاص والقضاء، للمزيد من التفصيل حول هذه املوجهات التارخيية ي
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على أرضــــها أم على أقليم دولة   االشــــخص مقيم اذا كان   عما األخرية أصــــلية أم مكتســــبة، وبصــــرف النظر
إليه عند املطالبة   أون يلج  املؤيدون، أهنا تكفل للمواطن، قضاء عادالوفق ما يراه  أخرى، والسبب يف ذلك  

لنزاع من الدول اليت حبقوقهم، نظرا للوضـــع الدويل الراهن، واحتمال أن تكون الدولة اليت ختتص حماكمها اب
ــا ــل قضـ ــابط (4)ها إىل احلد الذي يوحي ابلثقةؤ مل يصـ ــل حول امتداد مشول هذا الضـ ، ولكن جدال قد حصـ

ــيـة املـدعى ع والوقـت الـذي يُعتـد بـه لتقرير وطنيـة  ليـهللشــــــــــــــخص املعنوي، وحول احلكم من تعـدد جنســــــــــــ
الشــخص، ابلنظر لتعدد الفرتات الزمنية اليت تصــاحب العالقة حمل النزاع، من حلظة نشــوئها، وحىت صــدور 
احلكم بشـــــــــأهنا، كل هذه التفاصـــــــــيل ســـــــــيتم التطرق هلا من خالل مطلبني نتناول يف املطلب األول امتداد 

نوي، ونتطرق يف املطلب الثاين لدراســة تعدد جنســية املدعى ملعضــابط جنســية املدعى عليه إىل الشــخص ا
 عليه ووقت االعتداد هبا.

 امتداد ضابط جنسية املدعى عليه إىل الشخص املعنوي: املطلب األول
من املســـــــائل اليت أاثرت اهتمام فقه القانون الدويل اخلاص، مســـــــألة مشول الشـــــــخص املعنوي أبحكام 

ــية املدعى عليه، لت ــابط جنسـ ــريعات املقارنة، قد عينيضـ ــة بنظر النزاع، فمن املعلوم أن التشـ  احملكمة املختصـ
نظر الدعوى، بصــــــرف النظر  منالوطنية  احملاكم مبوجبه  تتمكن  جعلت من جنســــــية املدعى عليه، ضــــــابطاً 

ــواء كانت له أموال على إقليمها أم ال، وحىت لو  عن تواجد هذا الوطين على إقليم الدولة من عدمه، وســـــــــــ
ملدعي وطنيا أم أجنبيا، ومن هنا حصل االختالف بني الفقه حول مدى مشول هذا احلكم، فيما اذا  ن اكا

كان املدعى عليه شــخصــا معنواي وليس طبيعيا، ولتوضــيح هذا االختالف والوقوف على مربرات أصــحابه 
للشـــــــــخص بط  ســـــــــنقســـــــــم هذا املطلب على فرعني، نتناول يف الفرع األول اإلجتاه املعارض المتداد الضـــــــــا

 املعنوي، وخنصص الفرع الثاين لإلجتاه املؤيد المتداد الضابط للشخص املعنوي.
 اإلجتا  املعارض المتداد الضابط للشخ  املعنوي: الفرع األول

، حول األســـــاس القانوين، ملبناهم القائم على رفض امتداد ضـــــابط جنســـــية اختلف انصـــــار هذا اإلجتاه
ــاره على الشـــــخص الطبيعي، بني من يبين هذا اإلنكار ويرجعه املدعى عليه إىل الشـــــخص املعنوي ، واقتصـــ

إىل طبيعة الشخصية املعنوية، وبني من يرجعه إىل طبيعة رابطة اجلنسية، ولكي تتضح معامل هذا االختالف  
 ن معاجلة كال منهما بصورة مستقلة استكماال للفائدة وسهولة ملناقشة أدلة كل فريق وحسب اآليت: البد م

 
، د.حفيظة السيد احلداد، النظرية العامة 674، ص 1986ة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، القضائي الدوليني، الطبعة التاسعة، اهليئ

ضائي الدويل وتنفيذ األحكام األجنبية وأحكام التحكيم، منشورات يف القانون القضائي اخلاص الدويل، الكتاب الثاين، االختصاص الق
ور عباس زبون العبودي، تنازع القوانني واالختصاص القضائي الدويل  ، أستاذن الدكت77-76، ص 2013احلليب احلقوقية، بريوت، 

ام القانون العراقي، مكتبة السنهوري، بغداد،  وتنفيذ األحكام األجنبية دراسة مقارنة طبقا ألحكام القانون الدويل اخلاص املقارن وأحك
 .287، ص2015
قارنة لقواعد االختصاص الدويل للمحاكم اإلجراءات هشام علي صادق، تنازع االختصاص القضائي الدويل دراسة م.د -4

 .73والقانون الذي حيكمها آاثر األحكام األجنيب، منشأة املعارف، اإلسكندرية، بال سنة طبع، ص 
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 : اإلنكار املستند إىل طبيعة الشخصية املعنويةأوالً  
( من القانون املدين الختصــاص احملاكم العراقية، واليت نصــت على 14تعرض املشــرع العراقي يف املادة )

حماكم العراق عما ترتب يف ذمته من حقوق حىت ما نشــأ منها يف اخلارج"، وهذا   أنه "يقاضــى العراقي أمام
، بقوهلا "ختتص حماكم 1968( من قانون املرافعات املدنية املصـــــــــــري لعام 28)  احلكم نصـــــــــــت عليه املادة

ك اجلمهورية بنظر الدعاوى اليت ترفع على املصـــــــــــري ولو مل يكن له موطن أو حمل إقامة يف اجلمهورية، وذل
 الفرنسي،  ( من القانون املدين15فيما عدا الدعوى العقارية املتعلقة بعقار واقع يف اخلارج"، وكذلك املادة )

واليت نصـــت على أنه "كل فرنســـي ميكن مقاضـــاته أمام احملاكم الفرنســـية بســـبب االلتزامات اليت عقدها يف 
ــريعية اآلن(5)بلد أجنيب ولو مع أجنيب" ــوص التشــــــ فة الذكر، تتكلم عن الوطين )العراقي، ، وإذا كانت النصــــــ

، بل تقتصـــر على الشـــخص الطبيعي، (6)  املصـــري، الفرنســـي(، فهذا ال يعين أهنا تشـــمل الشـــخص املعنوي
وأنكر أصــــحاب هذا اإلجتاه امتداد املعىن للشــــخصــــني ابالســــتناد إىل العموم الوارد يف النص، فلم ختصــــص 

ــابط يف الشـــخص الطبيع ــريعات هذا الضـ ــول هذه التشـ ــابطا عاما، واملعلوم يف قواعد أصـ ي، بل أوجدت ضـ
، إال أصــحاب هذا اإلجتاه هلم رأي أخر مســتندين يف القانون، بقاء العام على عمومه ما مل خيصــص بدليل

ذلك إىل طبيعة الشـــــــــخصـــــــــية املعنوية، فاألخرية )حســـــــــب قوهلم( متتاز بطبيعة خاصـــــــــة، جتعل منها تتمتع 
ــاوى يف جمملها م ــاهتا أمام احملاكم الوطنية للدولة، أبحكام ال تتســـ ع الشـــــخص الطبيعي، ومنها عدم مقاضـــ
أن األنســــــان هو الكائن الوحيد يف الوجود الذي  (7)يرى جانب من الفقه  فيما إذا كانت مدعى عليها، إذ

يتمتع ابلشــــــخصــــــية القانونية احلقيقية، ومن هذا املنطلق حيق له التمتع ابجلنســــــية، ومن ث يشــــــمله ضــــــابط 
املدعى عليه، وعلى العكس من ذلك، فإن الكيانت القانونية املســــــماة ابلشــــــخصــــــية املعنوية، ال   جنســــــية
شــــــخصــــــية قانونية حقيقية، بل بشــــــخصــــــية جمازية زائفة، حىت بدأت توصــــــف ابلشــــــخصــــــية الومهية تتمتع ب

الدويل واخليالية. إن نقطة االنطالق ألصــحاب هذا اإلجتاه تتمثل بعنصــر الســيادة، فاالختصــاص القضــائي 
ــيادة الوطنية حملاكم الدولة، على األشــــــــخاص واألموال امل ــر الســــــ وجودة للمحاكم الوطنية، يقوم على عنصــــــ

على اإلقليم، وفقا ملبدأ الســــيادة اإلقليمية، وعلى األشــــخاص املوجودين خارج إقليم الدولة، ابالســــتناد إىل 
سـيادة الدولة الشـخصـية، اليت تباشـرها . معىن ذلك أن هذا الضـابط قائم على (8)  الشـخصـيةمبدأ السـيادة  

ليس عضـــــــــــوا يف شـــــــــــعب الدولة؛ حىت على رعاايها، واليت ال حتدها حدود إقليمية، والشـــــــــــخص املعنوي،  
 

( 13( من القانون املدين الفرنسي، وحىت يف موقف القانون املدين املصري يف املادة )15كلمة )االلتزامات( يف املادة )وردت   -5
( من مشروع القانون املدين، وهذه املفردة قد توحي ابن األمر يقتصر على مسائل العقود الدولية، 21القانون املدين املختلط، واملادة )   من

وقضاًء أن اصطالح )االلتزامات( الوارد يف النصوص ينصرف إىل معناه الفين، أايً =كان مصدر تلك االلتزامات،  إال أن الثابت فقها
لعمل الضار، فكما تقول حمكمة النقض الفرنسية يف حكم قدمي هلا "أن كلمة )التزام(، ابعتبارها غري حمدودة، جيب أن تفهم العقد أم ا

ف عليه يف القانون، وابلتايل تطبق على كافة االلتزامات أايً كانت طبيعتها وسببها..."، نقال عن د.أمحد  يف معناها النوعي واملطلق املتعار 
مة، الدعوى املدنية الناشئة عن جرمية بني قانون العقوابت الدويل والقانون الدويل اخلاص دراسة أتصيلية مقارنة، دار عبد الكرمي سال

 .99، ص1985النهضة العربية، القاهرة، 
اليت بدأها ( من القانون املدين لتعداد الكيانت القانونية املتمتعة ابلشخصية املعنوية و 47تعرض املشرع العراقي يف املادة ) -6

ابلدولة وأهناها بكل جمموعة من األشخاص أو األموال اليت مينحها القانون شخصية معنوية، كما أن الراجح من الفقه املصري يطلق 
( 47لطبيعي لفظ )الشخص االعتباري( وحنن غرين اللفظ يف املك ليتساوق مع تسمية املشرع العراقي يف املادة )على غري الشخص ا

 املدين.  من القانون
 وما بعدها. 11، ص2000د.هشام خالد، جنسية الشركة دراسة مقارنة، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  -7
 .681نون الدويل اخلاص، مصدر سابق، ص ينظر للمزيد د.عز الدين عبد هللا، القا -8
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يوصـف ابنه من الوطنيني ابلنسـبة للدولة، ألنه ال يتمتع ابي جنسـية ابملعىن الفين هلذا االصـطالح، وابلتايل 
خص املعنوي أي ســـيادة شـــخصـــية، بل ســـيادهتا عليه ال ميكن أن فان الدولة ال ميكن أن تباشـــر على الشـــ 

 .(9) إقليميةتكون إال سيادة 
، على من يقول أن الشخصية املعنوية تتمتع هبذا الوصف حبكم القانون، (10)هذا اإلجتاه  وجييب انصار

ــتهدف متكني التجمعات القان ــية املعنوية، إمنا اســـــ ونية من ابلقول أن املشـــــــرع عندما أوجد فكرة الشـــــــخصـــــ
ال أن نتوســــــع يف  هلذه الكيانت، ومن هذا املنطلق ال جيوز حبنيحتقيق األهداف اليت يبتغيها األفراد املكون

فهم مفهوم الشـــــــــخصـــــــــية املعنوية أو يف حتديد نطاقها، هذا من نحية، ومن نحية اثنية فإن وجودها ليس 
وانعدامها ال ينقص منهم، معىن ذلك أن مشول الشــخصــية من شــأنه أن يزيد من عدد الســكان يف الدولة،  

 لفلسفة تشريع هذا الضابط. املعنوية بضابط جنسية املدعى عليه، ال يستند إىل أي فهم واقعي
، إلثبات امتداد اجلنســـــية للشـــــخص (11)أما ابلنســـــبة للرد على من يعتمد القياس بني اجلنســـــية واملوطن

على ذلك ابلقول، أن القياس املتقدم ابطل وخاطئ، وأســــاس هذا  املعنوي، فيجيب أصــــحاب هذا اإلجتاه  
ــية ال دولة اليت تكون على تراهبا، ألنه مل يولد البطالن، أنه ال ميكن للشـــــــخص املعنوي أن يكتســـــــب جنســـــ

على أرضها مثل الشخص الطبيعي، فهناك فرق بني ميالد الكائن احلي، وتكوين الكائن املعنوي، واحلقيقة 
هو املوطن وليس اجلنســـــــية، ما يعين أن ضـــــــابط املدعى عليه ال ميتد ليشـــــــمل الشـــــــخص  أن املقصـــــــود هنا

، هذه هي احلجج واملربرات اليت اســـــتند (12)يها عن الشـــــخص الطبيعياملعنوي لطبيعته اخلاصـــــة اليت ميتاز ف
ه إليها أصـــحاب هذا اإلجتاه يف إنكار امتداد ضـــابط جنســـية املدعى عليه إىل الشـــخص املعنوي، واقتصـــار 

على الشــــــــــــــخص الطبيعي، ومن الطبيعي القول أن أصــــــــــــــحـاب هـذا اإلجتـاه توقفوا عنـد مرحلـة إنكـار هـذا 
 قدموا حال بديال عن ذلك، مما جيعلنا يف موقع النقد لرايهم ومربراهتم.االمتداد، ولكنهم مل ي

 اثنياً: اإلنكار املستند إىل الطبيعة القانونية للجنسية
ا يراه انصار هذا اإلجتاه ال تتوافق مع جوهر الشخص املعنوي، وحجتهم يف إن الطبيعة القانونية وفقا مل

ــية تقوم على مدلول اجتماعي، ومثل هذا ال يقوم إال يف الشـــــــــــــخص الطبيعي،  دعواهم، أن رابطة اجلنســـــــــــ
، وهذا ما حيتاج (13)فاجلنســـــية كمفهوم قانوين ذات طبيعة مركبة من مقومات اجتماعية وروحية وســـــياســـــية

ك اإلحسـاس، وابلتايل ال ميكن تصـور قيام لذات شـعور وإحسـاس، والشـخص املعنوي يفتقد لذ إىل وجود

 
ب، مادة التنازع(، الطبعة الثانية، مؤسسة د.حممد كمال فهمي، أصول القانون الدويل اخلاص )اجلنسية، املوطن، مركز األجان -9

 .634-633، ص 1981الثقافة اجلامعية، اإلسكندرية، 
10- Niboyet: Existe-t- il vraiment une nationalité des sociétés, Rev. Dr. Int. Pr. 1972, p. 402 ets. 

إن أصحاب نظرية القياس بني اجلنسية واملوطن يؤكدون على اكتساب الشخص املعنوي للجنسية وامتداد ضابط اجلنسية له   -11
ذلك يكتسب كان مولودا على إقليمها، فقياسا على   إذاقياسا على املوطن، فكما أن الشخص الطبيعي خيضع لوالية احملكمة فيما 

تكوينها على تراهبا، وهذا مقتضى القياس لديهم، معىن ذلك أنه كما أن الشخص الطبيعي  الشخص املعنوي جنسية الدولة اليت يتم
 خيضع لضابط جنسية املدعى عليه فإن الشخص املعنوي خيضع لذلك أيضا قياسا على الشخص الطبيعي.

، منشأة املعارف، كضابط لالختصاص القضائي الدويل للمحاكم العربيةد.هشام خالد، اجلنسية العربية للمدعى عليه   -12
 .175، ص 2003اإلسكندرية، 

للمزيد من التفصيل حول التبعية السياسية ينظر د.أبو العال علي أبو العال النمر، موطن الشخص الطبيعي والشخص  -13
 وما بعدها. 149، ص 1998لعربية، االعتباري يف القانون الدويل اخلاص، الطبعة الثانية، دار النهضة ا
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 25:  العدد

ني الدولة، وابلتايل فال خيضـــع الشـــخص املعنوي لوالية القضـــاء القائمة على  ذلك االرتباط الروحي بينها وب 
ة املدعى . كما أن القول ابمتداد ضـــابط جنســـي(14)مبدأ الســـيادة الشـــخصـــية)ضـــابط جنســـية املدعى عليه(

ــائي الدويل أم  عليه للشـــــخص املعنوي، أمر ال يرجتى منه أية فائدة، ســـــواء تعلق األمر ابالختصـــــاص القضـــ
ألن القوانني الوطنـية واألجنبـية حمـل املـقارـنة، ـقد حـددت األســــــــــــــس القـانونـية اليت حنـتاج إليهـا يف هـذا  بغريه، 

دئ العامة، فالشـخص الطبيعي قد يكون  امليدان بنصـوص خاصـة، وبعدها ال حاجة للجنسـية، ووفقا للمبا
راي أصـحاب هذا اإلجتاه  ، وعلىهنفسـ  إما وطنياً أو أجنبياً، فال يتصـور أن يكون وطنيا وأجنبيا يف الوقت

، ففي وـقت احلرب مثال هذاتـ  ميكن للشــــــــــــــخص املعنوي أن يكون ميكن أن يكون وطنـيا وأجنبـيا يف الوـقت
مركز أدارته الرئيس يف إقليم الدولة، ويف الوقت ذاته قد متتلك  يكون الشــــــخص املعنوي وطنيا فيما اذا كان 

ا يربر إخضــــــــــــــاعـه لإلجراءات اليت تتخـذ ضــــــــــــــد األعـداء  اـلدوـلة العـدو اكثر أمواـله، حينهـا يكون أجنبـيا، مبـ 
 .(15)كاملصادرة والتصفية

ــتـند إليهـا انصــــــــــــــار هـذا اإلجتـاه، لتربير موقفهم من  أنكـار امـتداد وهـناـلك العـدـيد من احلجج اليت اســــــــــــ
 اً قدمي  اً قضـــــائي اً املدعى عليه للشـــــخص املعنوي، إال أننا ســـــنكتفي مبا تقدم، ونضـــــيف إليها حكم  جنســـــية

القول بعدم إمكان امتداد هذا الضــابط إىل الشــخصــية املعنوية، وهو احلكم الصــادر عن حمكمة  ذهب إىل
ــية األملانية يف   ة على احدى الشـــــــركات إمكان حيث أنكرت احملكم(16)1973/ 30/11التحكيم الفرنســـــ

ة حكمها أبن االستفادة من احلقوق املقررة لألشخاص الطبيعيني، واملقررة مبوجب اتفاقية بني البلدين، مربر 
االتفاقية أجنزت ملراعاة حقوق املدنيني من األشــخاص الطبيعيني، وال ميكن أن تســري ابلنســبة لألشــخاص 

مت إنكار ضابط   إذاهذه الرؤية، وهو السؤال عن البديل فيما  املعنوية. وذات اإلشكال نثريه على أصحاب  
هذا اإلجتاه أن البديل   أنصــارالســؤال يرى  يف اإلجابة عن هذا  الضــابط؟اجلنســية، فما هو البديل عن هذا 

عن ضــــابط اجلنســــية للمدعى عليه لإلفصــــاح عن تبعية الشــــخص املعنوي للدولة، وابلتايل خضــــوعه لوالية 
حالتني، فهناك  إحدىىل مبدأ الســــــيادة الشــــــخصــــــية، هو مفهوم أخر للتبعية يتمثل يف القضــــــاء اســــــتنادا إ

ــتناد إىل القانون الذي حيكم  التبعية القانونية للشـــخص املعنوي، واليت ــائية ابالسـ يتحدد مبوجبه الوالية القضـ
يس ابلنســبة للشــركات نظامها القانوين، وهو يف غالب األحوال قانون الدولة اليت يوجد هبا مركز اإلدارة الرئ

ــية، واليت مبوجبها يتحدد مقدار احلقوق ا(17) مثال ــياســــــ ــبة للتبعية األخرى فهي التبعية الســــــ ليت . أما ابلنســــــ
ــبة ملقدار االلتزامات اليت  ســــــــيحصــــــــل عليها الشــــــــخص املعنوي يف الدولة حمل االعتبار، وكذا احلال ابلنســــــ

 
 .13، جنسية الشركة...، مصدر سابق، ص د.هشام خالد -14
 .179-178د.هشام خالد، اجلنسية العربية...، مصدر سابق، ص -15
ينحصر حقها يف حتديد األفراد الذين يتمتعون جبنسيتها   إذمن هذه احلجج أنه ال حيق للدولة قانون حتديد رعااي دول الغري،    -16

نوية فمن املتصور أن تقوم الدولة بنسبتها إىل غريها من الدول رغم عدم قبول قوانني ليس إال، يف حني أن األمر ابلنسبة لألشخاص املع
نسية، الدولة األخرى ملثل هذا االنتماء، أو بعبارة أخرى أن الدولة ال متلك تعيني رعااي الدول األخرى، أي األفراد الذين ينتمون إليها ابجل

املتصور أن حتدد قوانني الدولة تبعية هذه األشخاص لدولة أجنبية رغم رفض  والوضع خيتلف ابلنسبة لألشخاص املعنوية، حيث من
 .180قوانني هذه األخرية للتبعية املنسوبة هلا، املصدر نفسه، ص 

حىت ميكن معرفة القانون الواجب التطبيق   يقصد ابلتبعية القانونية هو إخضاع الشخص املعنوي للوالية التشريعية لدولة معينة،  -17
امه، ومما يثار حول مفهوم التبعية القانونية انه حيمل مفهوم غري مفهوم اجلنسية، فعلى أساس اجلنسية حتل مشكلة التمتع ابحلقوق على نظ

علي أبو العال النمر، مصدر سابق، ص واملعاملة الدولية وعلى أساس التبعية القانونية حتل مشكلة استعمال احلقوق، للمزيد د.أبو العال  
 ها. وما بعد 158
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قوق اليت حيصـــــــل عليها الشـــــــخص املعنوي يطابق أو ســـــــيتحملها األول على إقليم الدولة، فإذا كان كم احل
حيصــــل على حقوق  يقارب الشــــخص الطبيعي، كانت هذه الشــــركة وطنية، أما اذا كان الشــــخص املعنوي

مقـارـبة لتـلك اليت حيصـــــــــــــــل عليهـا األجنيب فهو ذات تبعـية أجنبـية، ويف غـاـلب األحوال يكون الشــــــــــــــخص 
ــعــا لرقــابــة الوطنيني ، وعلى العكس من ذلــك يكون األخري أجنبيــا اذا كــان املعنوي وطنيــا اذا كــان خــاضــــــــــــ

 .(18)خاضعا لرقابة األجانب
ــه من مربرات اإل ــتعراضــــــــــ جتاه املتقدم أعاله جيد أن فيه خلاًل منهجياً، يتمثل بعدم  إن املتتبع ملا مت اســــــــــ

إدراكهم صــــــــــــــــدور االعتبــار القــانوين من جهــة واحــدة وهي الــدولــة، وبعبــارة أخرى أن اجلهــة اليت منحــت  
انعدام االعتبار الشخصية القانونية للشخص الطبيعي هي ذاهتا اليت منحتها للشخص املعنوي، ما يعين أن  

ريره، وهناك فرق بني ثبوت احلق وامتداد اســتعماله، فاجلنســية اثبتة لألشــخاص املعنوية صــادر ممن ميتلك تق
عنوية خارج احلدود، وســــتتضــــح يف مجيع التشــــريعات، والنقاش يف امتداد والية القضــــاء على األشــــخاص امل

 معامل هذا املوضوع خالل استعراض اإلجتاه املؤيد المتداد ضابط اجلنسية لألشخاص املعنوية.
 اإلجتا  املؤيد المتداد الضابط للشخ  املعنوي: الفرع الثاين

 ابلنســبة النصــار هذا اإلجتاه أمر مفروغ منه، وامتداد ضــابط جنســية (19)إن جنســية الشــخص املعنوي
ــبة لألدلة على صــــــحة ذلك، إذ يرى جانب مهم من  ــّلم به، والكالم هنا ابلنســــ ــا مســــ املدعى عليه له أيضــــ

املدعى عليه ميتد ليشـمل الشـخص املعنوي كما حيكم الشـخص الطبيعي، ويف   أن ضـابط جنسـية (20)الفقه
الرد على من يقول أن الشـــــــــخصـــــــــية اليت يتمتع هبا الشـــــــــخص املعنوي هي جمرد افرتاض أو وهم أو خيال، 
يوجب التســــــليم بقبول أن شــــــخصــــــية الشــــــخص الطبيعي أيضــــــا هي وهم وخيال، اســــــتنادا لقاعدة )حكم 

ــد  فيما جيوز وال األمثال ــية للشـــخص الطبيعي واملعنوي قصـ ــخصـ ــرع حينما منح الشـ جيوز واحد(، الن املشـ
من خالل ذلك إحداث آاثر قانونية، دون االلتفات إىل الصـفة اآلدمية يف األشـخاص، وما يؤكد ذلك أن 

فة اآلدمية بعض األشــخاص الطبيعيني يف املاضــي مل يكونوا متمتعني ابلشــخصــية القانونية، رغم ثبوت الصــ 
حقهم، فالشخص احلر فقط كان يتمتع هبا، يف حني أن العبد مل يكن متمتعا ابلشخصية، وهذه التفرقة يف  

ــافــة إىل ذلــك فــإن العــديــد من  بني العبــد واحلر قــائمــة على افرتاض قــانوين من جــانــب املشــــــــــــــرع، ابإلضـــــــــــــ
يق أســـقاط قانونية، عن طر التشـــريعات كانت جتيز وإىل وقتنا هذا جتريد بعض األشـــخاص من شـــخصـــيته ال

ــيته ــعه املشــــــــرع، هبدف (21)جنســــــ ــا افرتاض يضــــــ ، رغم ثبوهتا له ومتتعه هبا من قبل، فاجلزاء املتقدم هو أيضــــــ
 حرمان الشخص املعنوي كما الشخص الطبيعي، من اكتساب أي حق وحتمل أي التزام قانوين.

 
 .182-181د.هشام خالد. اجلنسية العربية...، مصدر سابق، ص -18
يقصد جبنسية الشخص املعنوي الرابطة القانونية اليت تربطه بدولة معينة، واليت على أساسها تنتمي تلك الشخصية إىل دولة  -19

لة، كما يؤدي إىل خضوع هذا الشخص إىل سيادة الدولة املعنية واالستفادة من محايتها القانونية ما ومنخرطة يف النظام االقتصادي للدو 
 والدويل.  على املستوى الداخلي

، د. هشام علي صادق، د.عكاشة حممد عبد العال، التنظيم القانوين املوضوعي 676د.عز الدين عبد هللا، مصدر سابق، ص  -20
اجلزء الثاين، االختصاص القضائي الدويل، تنفيذ األحكام األجنيب، دار الفتح للطباعة والنشر،  ولية،الدواإلجرائي للعالقات اخلاصة 

 .86، د.حفيظة السيد احلداد، مصدر سابق، ص 39، ص 2011اإلسكندرية، 
، مىت  1963من التشريعات اليت جتيز أسقاط اجلنسية وفقا ألحكام قانون اجلنسية لعام  2003إن العراق كان قبل عام  -21

لعراق النافذ لعام حتققت احدى األسباب وفقا ألحكام هذا القانون، حىت حصل التغيري السياسي ومت التصويت على دستور مجهورية ا
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 25:  العدد

للجنســية،   لطابع الســياســيوهو بصــدد الرد على احلجة اخلاصــة اب (22)كما يرى جانب أخر من الفقه 
أنه ليس هنالك ترابط بني اجلنســــــــــية وممارســــــــــة احلقوق الســــــــــياســــــــــية، أو التحمل اباللتزامات ذات الطابع 
السـياسـي، فاألطفال يتمتعون ابجلنسـية ولكنهم ال ميارسـون احلقوق السـياسـية، ويف الوقت ذاته ال يتحملون 

ــاء، معىن ذلك أن ت ــية رتب حقوق والتز العديد من االلتزامات هم والنســــ ــية على رابطة اجلنســــ ــياســــ امات ســــ
ليس شــــــــرطا جوهراي، أو نتيجة حتمية لرابطة اجلنســــــــية، وابلتايل فان عالقة اجلنســــــــية اذا كانت تنتج عنها 
ــية، فان ذلك إمنا هو فرق يف النتيجة واألثر وليس يف  ــياســ ــبة للشــــخص الطبيعي حقوق والتزامات ســ ابلنســ

تب عليه حرمان الشــخص املعنوي ابلوالية القضــائية اليت متتد  يرت أال ع ينبغي الطبيعة واملضــمون. فهذا الوضــ 
ــبة  ــية للمحاكم. أما ابلنسـ ــية املدعى عليه يف نطاق الوالية الشـــخصـ إىل الشـــخص الطبيعي، بناء على جنسـ

ــية رابطة قانونية وروحية، وهو األمر الذي ميتنع حتققه يف الشـــــــخص املعنوي،   إمنا للفكرة القائلة ابن اجلنســـــ
اخللط بني فكرة اجلنســـية كنظام قانوين، واجلنســـية كرابطة اجتماعية، فاجلنســـية كرابطة قانونية أو يقوم على 

ــبة للشــــخص الطبيعي  ــاس االنتماء للدولة، وهذا االنتماء رأينا حتققه ابلنســ كنظام قانوين إمنا تقوم على أســ
االجتماعية فال عالقة هلا مبوضوع لنسبة للرابطة  واآلخر املعنوي، على حد سواء وال فرق بني االثنني، أما اب

البحث، ألننا نبحث يف اآلاثر القانونية اليت تتحقق ابلنسـبة المتداد ضـابط جنسـية املدعى عليه للشـخص 
 .(23)املعنوي

اســـــتنادا للقاعدة املعروفة يف منطق القانون وأصـــــوله، املســـــماة بقياس األوىل، واليت ميكن أن نُعملها يف 
ة املدعى عليه، ليشـمل الشـخص املعنوي، من خالل االسـتدالل املتمثل بقبول تداد ضـابط جنسـيتثبيت ام

الفقه والتشـريع وحىت القضـاء بفكرة ثبوت اجلنسـية لألشـياء، مثل السـفن والطائرات وغريها، حبيث حيق هلا 
اليت  ل ســــــيادة الدولةأن ترفع علمها والتمتع حبمايتها القانونية على أرضــــــها، ويف خارج حدودها، كوهنا متث

ترفع علمها، فمن ابب أوىل عدم إنكار متتع الشـــخص املعنوي )الشـــركة( بتلك الوالية خارج حدود الدولة 
. كما أن األشـخاص املعنوية (24)فيما اذا ارتبطت بقضـاء الدولة اليت تنتمي إليها، أسـوة ابلشـخص الطبيعي

اضـر، الركيزة األسـاسـية لالقتصـاد ت يف الوقت احلوابخلصـوص الشـركات القابضـة واملتعددة اجلنسـية، أصـبح
لمات القانونية  القومي يف مجيع البلدان، األمر الذي جيعل منحها للجنسـية وترتيب آاثر هذا املنح من املسـّ
والواقعية، بل اصـبح من مصـلحة الدولة أن تضـفي بواليتها على هكذا شـركات، ملا يف ذلك من نفوذ على 

قول ابن الشــــــــــركات ال تزيد من عدد ســــــــــكان الدولة املعنية، الن ال بعد ذلك للاملســــــــــتوى الدويل، وال جم
مسألة التعداد السكاين، هو أمر عدمي القيمة من الناحية الفعلية، الن املفهوم احلديث للقوة ال ينحصر يف 

 
، واليت مت مبوجبهما منع أسقاط اجلنسية العراقية عن املواطن العراقي وألي سبب 2006لعام  26وقانون اجلنسية اجلديد رقم  2005

 من األسباب.
 .184د.هشام خالد، اجلنسية العربية...، مصدر سابق، ص  -22
 وما بعدها.  158د.أبو العال النمر، مصدر سابق، ص  -23
، يف مادته األوىل على أن العناصر 3/1/1967والصادر يف  1967/ 5ص القانون الفرنسي اخلاص بنظام السفن رقم ن -24

ا لنظام دولة ما هي االسم واحلمولة واجلنسية، وهي تشبه األشخاص من حيث اليت يستند إليها يف تعيني السفينة وابلتايل خضوعه
لدول بتسجيلها أبحد موانئها أو محل علمها، لذلك ختضع لقانون دولة امليناء وابلنسبة تسميتها ابسم ومن حيث انتمائها لدولة من ا

، د. حسن حممد اهلداوي، القانون الدويل اخلاص تنازع  للطائرات فإهنا ختضع للدولة اليت حتمل علمها. ينظر د. غالب علي الداودي
، 2009اجلزء الثاين، الطبعة الثالثة، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، القوانني وتنازع االختصاص القضائي وتنفيذ األحكام األجنبية، 

135. 
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خالل تدعيم   السكان الطبيعيني، وإمنا تستند إىل البنية االقتصادية القادرة، وال جمال لتحصيل ذلك إال من
قوة االقتصــــادية للدولة، من خالل الشــــركات اليت تنتمي إليها، ومن ث تتمتع جبنســــيتها وتضــــفي بواليتها ال

القانونية والقضــــــائية عليها على املســــــتوى اإلقليمية، والســــــيادة الشــــــخصــــــية خارج احلدود مىت كانت اكثر  
 .(25)ارتباطا هبا

ــية املدعى عليه، ، يف دعم فكرة  ابإلضــــــــافة ملا تقدم من حجج وبراهني ومربرات ــابط جنســــــ امتداد ضــــــ
ليشــمل الشــخص املعنوي، وإضــفاء الوالية القضــائية عليه، اســتنادا للســيادة اإلقليمية والشــخصــية، فإن من 

من يضــــيف إىل تلك احلجج أن النشــــاط الفردي لألجانب، إمنا خيضــــع لرقابة الدولة، ومن ابب  (26)الفقه
الرقابة، وعلى هذا النحو يكون يف إمكان الدولة أن  ماعي أيضــــا لنفسأوىل جيب أن خيضــــع نشــــاطهم اجل

متيز بني النشــــاط الذي متارســــه األشــــخاص املعنوية الوطنية على تراهبا، والنشــــاط الذي متارســــه األشــــخاص 
األجنبية، وحىت لو افرتضــــــنا جدال أن الدولة ال تراقب بعض صــــــور النشــــــاط الفردي لألشــــــخاص الطبيعية 

ن خطورة النشـاط الذي متارسـه الشـركات، يوجب على الدولة، أن ختضـعه لرقابتها قلة أمهيته، فإواألجنبية ل
حفاظا على ســـــــالمة وجودها ومقدراهتا املختلفة، ولن يتحقق مثل هذا الوضـــــــع، إال عن طريق التمييز بني 

 الشركات املتمتعة ابجلنسية الوطنية، وتلك اليت ال تعترب كذلك.
م تكن مبنأى عن معاجلة هذا املوضــــــــــوع، ومنها ما جاء يف الفقرة ات املقارنة فلأما ابلنســــــــــبة للتشــــــــــريع

( من القـانون املـدين العراقي، واليت نصــــــــــــــت على أـنه "يســــــــــــــري على النظـام القـانوين 49األوىل من املـادة )
لألشــــخاص املعنوية األجنبية من شــــركات ومجعيات ومؤســــســــات وغريها قانون الدولة اليت يوجد فيها مركز 

 -2( من القانون املدين املصــري واليت نصــت على أنه "11/2ي الفعلي"، يقابله نص املادة )أدارهتا الرئيســ 
أما النظام القانوين لألشـخاص االعتبارية األجنبية، من شـركات ومجعيات ومؤسـسـات وغريها، فيسـري عليه 

ت احلكم املادة ي"، وأشــارت لذاقانون الدولة اليت اختذت فيها هذه األشــخاص مركز إدارهتا الرئيســي الفعل
، جاءت بذات احلكم وحكمت أبن كل شــــــــــــركة يقع مركز  (27)( من القانون املدين الفرنســــــــــــي1837/1)

. وقد (28)أدارهتا الرئيس يف فرنســا ختضــع ألحكام القانون الفرنســي، ابإلضــافة إىل تشــريعات عديدة أخرى
ــا تؤكد متتع األشـــــخاص امل ــيتضـــــمنت االتفاقيات الدولية، نصـــــوصـــ ة، من ذلك ما ذهبت إليه عنوية ابجلنســـ

، من أن مصـــطلح رعااي احللفاء، إمنا يشـــمل الشـــركات واملؤســـســـات واجلمعيات، 1923اتفاقية لوزان لعام  
ــية، وذلك يف احلكم الصــــــــادر  وهذا اجتاه حمكمة العدل الدولية، حينما ذهبت إلقرار متتع الشــــــــركة ابجلنســــــ

واللقاءات العاملية اليت تؤكد   (29)ىل احملافل الدوليةس(، ابإلضـافة إعنها يف قضـية شـهرية، هي قضـية )مافروت
 

 .186د.هشام خالد، اجلنسية العربية...، مصدر سابق، ص  -25
 .187املصدر نفسه، ص  -26
 نص املادة ابللغة الفرنسية:  -27

"Tout société dont le siégé est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi 
française"  

، 1960( من قانون الشركات التجارية الكوييت لعام  68، واملادة )1949( من قانون التجارة السوري لعام  99ينظر املادة )  -28
 ، وغريها من القوانني األخرى.1972( من قانون تنظيم األراضي العمانية لعام 2والفقرة الثانية من املادة )

انعقد يف ابريس املؤمتر الدويل لشركات   1988اعرتفت الكثري من احملافل الدولية بتمتع الشخص املعنوي ابجلنسية، ففي عام    -29
هي اليت حتدد نظامها القانوين، وقد أفادت توصياته أن جنسية شركة األسهم جيب أن حتدد  األسهم، وقد صدر عنه أن جنسية الشركة

منشآهتا الرئيسية أو مركز اإلدارة احلقيقي الوارد يف عقد الشركة، وقد اعد مشروع اتفاقية خاص ابلتبعية  وفقا للدولة اليت يوجد فيها
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أن جنســية األشــخاص املعنوية هي جنســية حقيقية، وهذا أمر طبيعي حيث ال ميكن تطبيق االتفاقيات ما  
ــتفادة من احلقوق مل يتم معرفة الشـــركات اال جنبية واألخرى الوطنية، فاذا كانت الشـــركة وطنية حق هلا االسـ

قررهـا االتفـاقيـة على أرض الوطن أو على تراب الـدول األخرى املتعـاقـدة، أمـا لو كـانـت متيـازات اليت تواال
أجنبية فهذا ما يتعذر معه االســتفادة من االتفاقية إن مل تكن تنتمي ألحدى الدول األعضــاء يف االتفاقية، 

دعى ضــابط جنســية امل وما يســري على الشــخص الطبيعي يســري ابلنســبة للشــخص املعنوي، معىن هذا أن 
 عليه كما أنه يسري ابلنسبة للشخص الطبيعي، ميتد ليشمل الشخص املعنوي.

 التي تواجه إعمال ضابط جنسية املدعى عليه القانونيةاإلشكاليات  :املطلب الثاني
إن من اإلشــــــــكاليات اليت البد من الرتكيز عليها خالل حتليل ضــــــــابط جنســــــــية املدعى عليه، مســــــــألة 

من جنســية واحدة، فيثار التســاؤل عن اجلنســية اليت  رن املدعى عليه متمتعا أبكثازدواج اجلنســية، فقد يكو 
يعتد هبا، ألن كل دولة ســـّتدعي أن حماكمها خمتصـــة بنظر النزاع، وهناك إشـــكال أخر يتعلق ابلوقت الذي 

أو زاع، أم وقت رفع الدعوى يعتد به يف تعيني جنســـــــية املدعى عليه، فهل هو وقت نشـــــــوء العالقة حمل الن
وقت احلكم يف اخلصومة، أو غريه، كل ذلك سنتطرق لبحثه يف فرعني نتناول يف الفرع األول مسألة ازدواج 

 اجلنسية، وخنصص الفرع الثاين لدراسة الوقت الذي يعتد به يف تعيني جنسية املدعى عليه.
 ازدواج جنسية املدعى عليه : الفرع األول

ــريتبعا للمنهج ال ــاص احملاكم الوطنية مىت كان تقليدي فقد وجدن التشــــــــ ــي ابختصــــــــ عات املقارنة تقضــــــــ
املدعى عليه حيمل اجلنسية الوطنية، بصرف النظر عن أي اعتبار أخر، معىن ذلك أهنا ال هتتم مبسألة تنازع 

من جنســية اجلنســيات، والســؤال الذي يثار هبذا الصــدد ما هو احلل فيما اذا كان املدعى عليه حيمل أكثر 
ذت مجيع التشــــريعات ابحلكم الســــابق، لوجدن مســــألة تنازع اجلنســــيات ال حل هلا، ألن واحدة؟، فلو أخ 

بصورة واضحة،   (30)حماكم كل دولة ستكون خمتصة بنظر النزاع، وهو ما صرحت به جانب من التشريعات
رعت من أجله قواعد االخت صـــــــاص القضـــــــائي  معىن ذلك أن هذه التشـــــــريعات ســـــــّتفوت الغرض الذي شـــــــُ

ها تنفيذ ضـــمان تنفيذ األحكام األجنبية، وحتقيق العدالة على مســـتوى القانون الدويل اخلاص، الدويل، ومن
ومحاية مصـاحل الطرف الضـعيف يف املنازعة )املدعى عليه(، كل هذه االعتبارات وغريها سـتكون غري معتربة 

هم جديد لتلك هنا كان البد من تقدمي فيف ظل الفهم التقليدي ملوقف التشــــــــــــريعات حمل الدراســــــــــــة، من 
النصـــــــوص يلحظ االعتبارات املوضـــــــوعية اليت تقدمت كأهداف للقانون الدويل اخلاص، إذ إّن حل ازدواج 
ــائي الدويل، ولذا البد من اتباع منهج يهتم ابلنتائج العملية اليت  ــبة لتنازع االختصـــاص القضـ اجلنســـية ابلنسـ

عليه ابملنهج املوضـــــوعي، فاألخري مينح   مة املختصـــــة، والذي ســـــنطلقترتتب على احلكم الصـــــادر من احملك
ــة  ــياســـ ــتند فيها إىل الســـ ــوء معطيات يســـ ــية اليت يعتمدها، يف ضـــ ــلطة تقديرية يف اختيار اجلنســـ ــي ســـ القاضـــ

 
وقد حاول املؤمتر الوصول إىل أحكام موحدة هبذا االجتاه. للمزيد ينظر د. د.   1960القانونية يف جمال الشركات يف مؤمتر هامبورج عام  

 .188مصدر سابق، ص  ....، هشام خالد اجلنسية العربية للمدعى عليه161أبو العال النمر، مصدر سابق، ص 
لسويسري الصادر يف ( من القانون الدويل اخلاص ا22من تلك التشريعات ما نصت عليه الفقرة األوىل من املادة ) -30

ألمر ابالختصاص القضائي ، واليت جاء فيها "إذا كان للشخص أكثر من جنسية من بينها اجلنسية السويسرية، وتعلق ا18/2/1987
الدويل املباشر للمحاكم السويسرية، فان اجلنسية السويسرية وحدها هي اليت يتعني االعتماد عليها كضابط لالختصاص القضائي هلذه  

 م".احملاك
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. فهذا  (31)التشــريعية هلذا الضــابط، واليت حتكم املســألة األصــلية، اليت تثار مســألة تنازع اجلنســيات مبناســبتها
الفروض اليت تكون اجلنســـية الوطنية من بني اجلنســـيات اليت حيملها الفرد؛  ال يرصـــد حكًما عاًما يف املنهج 

إذ على القاضـي أن ال ينظر إىل مسـألة تنازع اجلنسـيات، على أهنا مسـألة مسـتقلة قائمة بذاهتا، بل مسـألة 
إذ والروح الكامنة وراءها، من األنســـــب حلها يف ضـــــوء طبيعتها  ناتبعة تثار مبناســـــبة مســـــألة متبوعة ويكو

ينبغي التلطيف من حـدة املنهج التقليـدي، واخلروج عليـه كلمـا كـان ـلذـلك مقتضــــــــــــــى، أو تطبيق املبـدأ مع 
 .(32) مربرشيء من التباين من حالة ألخرى، على مقتضى املواءمة مىت كان لذلك 

وحىت تتضــــح معامل املنهج املوضــــوعي، نفرتض أن املدعى عليه العراقي حيمل اجلنســــية الفرنســــية أيضــــا، 
( من القانون املدين العراقي، البد من عقد االختصاص للمحاكم العراقية 14فعلى املنهج التقليدي )املادة  

يذ، أما على مســـــــــــــتوى املنهج دائما، دون اعتبار ملا يرتتب على احلكم الصـــــــــــــادر منها من فاعلية وقوة تنف
ــدار حكم مكفول   املوضــــــــوعي، فإن االختصــــــــاص مينح للمحكمة األقدر على الفصــــــــل يف املنازعة، وإصــــــ

كانت احملكمة العراقية، أم احملاكم الفرنســــــية، ألنه حيمل جنســــــية الدولتني.   إذاالتنفيذ، بصــــــرف النظر فيما  
احملـــاكم الوطنيـــة )العراقيـــة يف االفرتاض(، فـــان الـــدعوى أمـــام  مىت رفعـــتأنـــه  (33) الفقـــهويرى البعض من 

طريق، إما عن طريق التخلي عن االختصاص، أو   األخرية ميكن هلا أن تتخلص من االختصاص أبكثر من
مة أجنبية حيمل املدعى عليه جنســـــــــيتها، أو عن كعن طريق قبول الدفع ابإلحالة لقيام ذات النزاع أمام حم

على عقد االختصــاص حملكمة أجنبية أقدر على حســم النزاع، وغري ذلك   ،(34)األطرافطريق االتفاق بني  
األجنبية املختصــة، هي  احملكمةفإذا افرضــنا يف هذه احلاالت مجيعاً، أن من طرق التخلص من نظر النزاع. 

من احملكمة الوطنية على الفصـــل  أقدرحمكمة جنســـية املدعى عليه، )الذي حيمل اجلنســـية العراقي أيضـــا(،  
ولتهـا، ـنازعـة لوجود امـلال املتـنازع علـيه يف وحـدهتـا اإلقليمـية، أو لكون امـلدعى علـيه متوطن على إقليم ديف امل

وميلك أمواال ميكن التنفيذ عليها، فان ال عربة لالختصـــاص املنعقد للمحاكم الوطنية، على أســـاس جنســـية 
 .(35) ئيالقضااملدعى عليه أو غريها من االعتبارات والعناصر املكونة للرتكيز 

هم حترري كل هذه احملاولة ال نقصد منها اخلروج على أحكام املوقف التشريعي، بل القصد هو إجياد ف
( من القانون املدين العراقي ونصـــــــــوص القوانني املقارنة، 14لتلك النصـــــــــوص، واال فنحن إزاء نص املادة )

ــاص للمحاكم الوطنية مىت كان املدعى عليه وطين، غ ري أنه ملا كان النص أعاله يقوم واليت تعقد االختصــــــــــ
 

جملس كلية جمد الدين طاهر خربوط، مشكلة تعدد اجلنسيات وحتديد املعاملة القانونية ملتعدد اجلنسية، أطروحة مقدمة إىل  -31
 وما بعدها. 378، ص1997عني مشس،  جامعة-احلقوق

 نقاًل عن األستاذ: -32
- Paul Lagarde: Vers une approche Fonctionnelle du conflit positif de nationalité, R. Crit, paris, 

1988, p.23.  
داوي، مبادئ االختصاص القضائي الدويل للمزيد عن طرق ختلص احملكمة الوطنية من االختصاص ينظر د.أمحد قسمت اجل  -33

، د.ماهر السداوي، جنسية اخلصوم الوطنية كضابط 156، ص 1972وتنفيذ األحكام األجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .401، ص 1974الختصاص القضائي الدويل، املنصورة، ل

ختصاص الثابت للمحاكم الوطنية، يف احلالت اليت ذهب جانب مهم من الفقه إىل إمكانية اتفاق األطراف على سلب اال -34
در سابق، يكون فيها االختصاص قد انعقد مبقتضى معيار أو ضابط واه أو ضعيف مثل ضابط اجلنسية، د.عز الدين عبد هللا، مص

 .745ص
صالح الدين علي، القانون الدويل اخلاص دراسة حتليلية يف تنازع القوانني وتنازع االختصاص  ينظر يف معىن قريب د.يونس -35

 .448-447، ص 2016القضائي الدويل وتنفيذ األحكام األجنبية، الطبعة األوىل، منشورات زين احلقوقية، 
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ة النفاذ، مما قد جيعل احلكم الصـــادر على اعتبارات ســـياســـية ال قانونية، ويتعارض يف بعض الفروض مع قو  
من احملـاكم الوطنيــة، غري ذي قيمــة جمردا من كـل فعــاليــة، فالبـد وأن نعيــد النظر بـه من خالل التعــامـل مع 

. وال يتحصــــــل ذلك إال من خالل تفســــــري (36)احلكم الصــــــادركل حالة على حدة، يف ضــــــوء فعالية وقوة  
تائج العملية للحكم، فان قدر القاضـــــــي أن اعتماد اجلنســـــــية النص بصـــــــورة حتررية، أتخذ بعني االعتبار الن

الوطنية، ســــــــــيؤدي إىل صــــــــــدور حكم جمرد من الفاعلية، كان له أن يتخلى عن نظر الدعوى، أو أن يقبل 
ــيتهــا وهلــا ارتبــاط أكرب الــدفع ابإلحــالــة لقيــام ذات  النزاع أمــام حمكمــة أجنبيــة حيمــل املــدعى عليــه جنســــــــــــ
القاضـــــي هي األكثر ارتباطا ابلدعوى فعليه احلكم ابختصـــــاصـــــه واالســـــتمرار    ابلدعوى، وإن كانت حمكمة

. ما يعين أن املعيار ليس تطبيق جنسية املدعى عليه اليت يشرتك فيها القاضي معه، وإمنا (37)  الدعوىبنظر  
ــائي من نتائج على مســــتوى التنفيذ، ورعاية مصــــلحة املدعى امل عيار هو ما يرتتب على االختصــــاص القضــ

 ه.علي
أعملت اجلنســــــية األجنبية اليت حيملها الشــــــخص، وغضــــــت الطرف عن  (38)كما أن احملاكم الفرنســــــية

من أورجواي  ةمرأااجلنســــــــــية الفرنســــــــــية اليت كان حيوزها املدعى عليه، ففي قضــــــــــية تتلخص وقائعها يف أن 
ــومة بني الزوجني ــية الفرنســـية، وبعد خصـ ــي، واكتســـبت على أثر الزواج اجلنسـ ، حصـــلت  تزوجت من فرنسـ

ــيـة االورجوائيـة، خالفـًا ألحكـام القـانون  ا ألحكـام قـانون اجلنســــــــــــ على الطالق من حمـاكم أورجواي، تطبيقـً
ألول بشـــــكوى ضـــــدها، الفرنســـــي الذي مل جيز الطالق، وبعدها تزوجت من شـــــخص آخر، تقدم زوجها ا

ا، فــاألخري ال يقبــل مــدعيــًا أهنــا اقرتفــت جرميــة تعــدد األزواج، على اعتبــار أن زواجهمــا األول ال يزا ل قــائمــً
إبحنالل الرابطـة الزوجيـة من طرف واحـد، وقـدمـت هي بـدورهـا دعوى لتنفيـذ احلكم الصـــــــــــــــادر من حمـاكم 

طريق على زوجهـا األول اـلذي أقـام اـلدعوى عليهـا األورغواي طـالـبة االعرتاف بزواجهـا الـثاين منعـا وقطعـا لل
أســـــــــتئناف ابريس )الغرفة العاشـــــــــرة(، بدورها مؤيدة   مدعيا ارتكاهبا للخيانة الزوجية، ولقد قضـــــــــت حمكمة

، أبنه ال حق يف متابعتها 1964فرباير  29بذلك حكم حمكمة الســــــني االبتدائية يف حكمها الصــــــادر يف 
، على أسـاس حسـن نيتها، وجاء يف تسـبيب احملكمة "أن الزوجة ملا كانت قضـائًيا، وأنه جيب تربئة سـاحتها

ــيتها، ومل تنفك عنها أبًدا، وإهنا قد اعتقدت يف صــــــــــحة قد بقيت يف نظر قانون األور  جواي حمتفظة جبنســــــــ
الطالق، الذي حصــلت عليه مبقتضــى احلكم الصــادر عن احملاكم االورجوائية، وابلتطبيق لقانون جنســيتها، 

قـدت يف صــــــــــــــحـة زواجهـا الـثاين بعـد هـذا الزواج، ـفإـنه ال حمـل ملالحقتهـا جـنائيـًا على الفعـل اـلذي كمـا أعت
 

اجلامعية اجلديدة للطبع والنشر، ات احلديثة يف مشكلة "تنازع" اجلنسيات، دار د.عكاشة حممد عبد العال، االجتاه -36
 .107، ص 1996اإلسكندرية، 

 .105د.أمحد قسمت اجلداوي، مصدر سابق، ص  -37
وطبقت أيًضا ذات احلل حمكمة النقض الفرنسية، وبصفة خاصة يف ميدان االعرتاف آباثر األحكام األجنبية، وعلى ذلك  -38

من القانون املدين السويسري 144احملكمة يف االعرتاف حبكم صادر من احملاكم السويسرية قاضيا ابلطالق إعمااًل لنّص املادة  مل ترتدد
سية السويسرية والفرنسية يف آن واحد، معىن ذلك أن احملكمة قد سلمت بصحة االختصاص القضائي بني زوجني حيمل كالمها اجلن

يسري وعلى الرغم من أن طريف اخلصومة كان حيمالن يف عني الوقت اجلنسية الفرنسية، وأن هذا احلكم الذي حتدد وفًقا للقانون السو 
ين الفرنسي املستظهر من أحكام القضاء املتواتر على االعتداد ابحملكمة الفرنسية يف الذي بدا تفسريه عصياً لكونه مل ميتثل للنظام القانو 

ضائي بشأن جنسيته حيمل اجلنسية الفرنسية من بني اجلنسيات املرتاكمة عليه، إذ قدر القضاء كل مرة يكون فيها من اثر التنازع الق
ليت كان سيصل إليها القضاء الفرنسي على فرض رفع الدعوى إليه ابتداًء الفرنسي أن النتيجة اليت أقرها القضاء السويسري هي بعينها ا

نيب، ث يرجع ويتلقف الدعوى من جديد ليصل إىل ذات احلكم. أشار إليه واحلل كذلك فال حمل لالعرتاض على تنفيذ احلكم األج
 .85، ص1993النشر والتوزيع، بريوت، ، املؤسسة اجلامعية للطبع و 2ابتيفول والجارد، املطول يف القانون الدويل اخلاص، ط
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ا منتجـًا آلاثره الـقانونـية، وال تتوفر ـلديهـا نـية الغش حنو نســــــــــــــب  إليهـا ومن ث يـعّد زواجهـا الـثاين صــــــــــــــحيحـً
م اختصـــاصـــها من القانون، واحلكم الصـــادر من حماكم أورجواي يعد حكما صـــادرا من حمكمة خمتصـــة، رغ

 جهة املدعى عليه الفرنسي".
حظ أن القاضـــــــــــي الفرنســـــــــــي، مل ينزل على إىل أنه ميكن أن نل (39)كما نتفق مع من يذهب من الفقه

( من القانون املدين الفرنســـــــــــــي، القاضـــــــــــــي مبنح االختصـــــــــــــاص للمحاكم 15حكم احلل التقليدي )املادة  
نسيات املتزامحة اليت حيملها الشخص، بصرف النظر عن الفرنسـية، مىت كانت اجلنسـية الفرنسـية من بني اجل

اجلنســــــــــــية األخرى اليت حيملها املدعى عليه، ولو فعل ما يؤدي إليه عقد االختصــــــــــــاص القضــــــــــــائي حملاكم 
القاضــــي الفرنســــي ذلك يف خصــــوص املســــألة املتقدمة، إلنتهى إىل رفض االعرتاف ابحلكم األجنيب، معىن  

ــي مل ينظ ــتقلة قائمة بذاهتا، وإمنا نظر ذلك أن القاضـــي الفرنسـ ــألة مسـ ــيات، على أهنا مسـ ر إىل تنازع اجلنسـ
اتبعة إىل مســــــألة أصــــــلية، ونظر ملســــــألة اختصــــــاص احملكمة األجنبية على انه خيار إليها ابعتبارها مســــــألة  

 ممدوح فيما اذا أوصل إىل حلول موضوعية حتقق أهداف قواعد االختصاص القضائي الدويل.
ــتئنــاف )وهنــاك حكم أخر م ( األملــانيــة، ذهبــت فيــه إىل تعطيــل املبــدأ القــائــل Hammهم حملكمــة اســــــــــــ

، ورأت (40)نية مىت تزامحت مع جنســية أخرى يف نطاق االختصــاص القضــائي الدويلإبعمال اجلنســية األملا
عقد االختصاص للمحكمة األمريكية بوصفها األقدر على اختاذ حكم عملي حيسم النزاع، على الرغم من 
ــانة  ــية تتلخص وقائعها، بنزاع يتعلق حبضــ ــيات املتزامحة، ففي قضــ ــية األملانية كانت من بني اجلنســ أن اجلنســ

ــيتني األملانية واألمريكية، ألبوين أمريكي وأملاني ــال طفل، حيمل اجلنســــ ة، وكان كل أفراد العائلة قبل االنفصــــ
يعيشــــــــون يف والية نيوجرســــــــي األمريكية، ونتيجة املنازعة حول حضــــــــانة الطفل، صــــــــدر حكم من حمكمة 

األم على خطف  نيوجرســـــــــــي العليا، يقضـــــــــــي مبنح احلضـــــــــــانة إىل األب، وعلى الرغم من ذلك فقد دأبت
 كل مرة يذهب األب ويبحث عن ولده ويعيده إىل ولدها، واصـــطحابه معها إىل أملانيا ألكثر من مرة، ويف

حضـــــــــــــانته، ولتكرر حاالت اخلطف على وصـــــــــــــف األب من قبل األم، تقدم إىل احملاكم األملانية ابلطلب 
ــادر من احملكمة األمريكية العليا يف نيوجرســـي  ــانة ولده، رأت حمكمة لالعرتاف ابحلكم الصـ ــي حبضـ والقاضـ

تنفيذه يف أملانيا، بوصـــــفه حكم صـــــادر من حمكمة خمتصـــــة، وهو ( االعرتاف ابحلكم و Hammاســـــتئناف )
خالف موقف املشــــــرّع األملاين احلاكم ابختصــــــاص احملاكم األملانية بنظر املنازعة، إال أن احملكمة قد قدرت 

ألمريكية كان اثبًتا على الوجه الصــحيح، على أســاس أن وبصــورة قاطعة أن االختصــاص الدويل للمحاكم ا
ا، وكانت األخرية هي  الطفل املطلوب ــً ــية األمريكية أيضــــــ ــية األملانية اجلنســــــ ــانته كان حيوز مع اجلنســــــ حضــــــ

اجلنسية الواقعية، ابعتبار أن الطفل ولد يف أمريكا وال يزال يعيش فيها، وابلتايل فمحاكمها أقدر على حل 
 النزاع.

كم أعاله، على الرغم من أهنا يف ضوء ما تقدم أن املنهج املوضوعي ابملعىن املتقدم، وأحكام احملا نعتقد  
ظاهرًا خرجت على ضــــــابط جنســــــية املدعى عليه، وعقدت االختصــــــاص القضــــــائي حملاكم أجنبية، إال أن 

 
 .118د.عكاشة حممد عبد العال، االجتاهات احلديثة...، مصدر سابق، ص -39
، إىل إعمال اجلنسية األملانية من بني اجلنسيات 25/7/2986( من القانون الدويل األملاين الصادر يف 5/1ة )أشارت املاد -40

 ها تزاحم على مستوى االختصاصني التشريعي والقضائي.اليت يتمتع هبا األملاين يف كل حالة حيصل في
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 25:  العدد

ملنهج املوضـــــوعي، األمر ال يفهم هبذه الطريقة، بل أهنا مل خترج عن روح هذا الضـــــابط؛ ألن األخري يؤمن اب 
ملادية، ومحاية مصــلحة املدعى عليه، وكذا األمر ابلنســبة إىل عليا من قبيل العدالة ا أي أنه يروم حتقيق مثالً 

تنفيذ األحكام األجنبية، فاملشــرّع البد وأن مينح القاضــي ســلطة يف تقدير اختيار القرار األنســب يف حســم 
ا لتلــك االعتبــارات واملبــا دئ، واملتــأمــل لألحكــام املتقــدمــة، جيــد أن احملكمــة أخــذت بنظر املنــازعــة، حتقيقــً

ــيـــة الواقعيـــة، نزواًل على االعتبـــا ر املعطيـــات املرتبطـــة بتنفيـــذ األحكـــام األجنبيـــة، ومن ث أخـــذت ابجلنســــــــــــ
مقتضيات أهداف قواعد االختصاص القضائي الدويل، فبغري ما ذهبت إليه ال ميكن حتقيق ذلك، إذ رأت 

ر على فصـــــــــــــل املنازعة االعرتاف بتنفيذ األحكام األجنبية أن احملكمة األجنبية، هي األقد  احملكمة يف دائرة
منها، حبكم جماورهتا واقرتاهبا من معطيات املنازعة، ما يدفعنا إىل أن نقرتح على املشــرع العراقي منح ســلطة 

حالة نظر الدعوى إىل تقديرية للقاضــــــــــي، من أجل حتليل الدعوى والوقوف على اخليارات املتاحة أمامه، و 
دار حكم يتســـاوق مع أحكام تنفيذ األحكام األجنبية، حمكمة أخرى فيما اذا اتضـــح أهنا األقدر على إصـــ 

 واالطالع التفصيلي على وقائع الدعوى والوصول إىل تقرير ما يف مصلحة املدعى عليه الوطين.
 وقت االعتداد  نسية املدعى عليه: الفرع الثاين

رت اهتمام فقه يُعتمد يف االعتداد جبنســــية املدعى عليه، يعد من املوضــــوعات اليت أاثإن الوقت الذي 
ــألة تعيني هذا الوقت هلا أثر يف ثبوت اختصــــــــــــــاص احملكمة من عدمه، ولو  القانون الدويل اخلاص، ومســــــــــــ

عرضت  واليت ت  1951لعام    40( من القانون املدين العراقي رقم  14أخذن مثاال على ما نقول نص املادة )
( 28اجلنســـــية، وهذا احلكم جاء يف املادة )فيه إىل اختصـــــاص احملاكم العراقية مىت كان املدعى عليه عراقي 

( من القانون املدين الفرنسي، 15، وكذلك احلكم يف املادة )(41) 1968من قانون املرافعات املصري لعام 
فر ضـابط جنسـية املدعى عليه، هل هو والسـؤول الذي يثار هبذا الصـدد، هو عن الوقت الذي يعتد به بتوا

النزاع، أم وقت رفع الدعوى، يف اإلجابة عن هذا التســــــــــاؤل جيمع   وقت نشــــــــــوء االلتزام، أم وقت نشــــــــــوء
القانون الدويل اخلاص، أن الوقت الذي يعتد به هبذا الصـــــــــــــدد هو وقت رفع الدعوى، معىن ذلك   (42)فقه

ة املدعى عليه ال يغري من اختصـــــــاص احملكمة الوطنية، أن التغيري الذي يطرا بعد رفع الدعوى على جنســـــــي
الدعوى، بل عليها أن ال تعتد أبي تغيري يطرأ عل ضـــــــــــابط االختصـــــــــــاص، ويتعني عليها   وختليها عن نظر

 .(43)السي بنظر الدعوى املرفوعة أمامها حىت الفصل فيها
 

ي أمام حماكم العراق عما ترتب يف ذمته من حقوق حىت ( من القانون املدين العراقي على أنه "يقاضى العراق4نصت املادة )  -41
اضاته أمام احملاكم الفرنسية ( من قانون املرافعات املصري، على أنه" كل فرنسي ميكن مق28ما نشأ منها يف اخلارج"، ونصت املادة )

ون املدين الفرنسي على أنه "ختتص ( من القان15بسبب االلتزامات اليت عقدها يف بلد أجنيب ولو مع أجنيب"، يف حني نصت املادة )
يق على مضمون حماكم اجلمهورية بنظر الدعاوى اليت ترفع على املصري ولو مل يكن له موطن أو حمل إقامة يف اجلمهورية"، ينظر يف التعل
ن الدويل اخلاص هذه النصوص، د.ماهر السداوي، جنسية اخلصوم الوطنية كضابط لالختصاص القضائي الدويل دراسة مقارنة يف القانو 

 28وما بعدها، د.هشام خالد، اجلنسية العربية للمدعى عليه...، مصدر سابق، ص  43، ص 1978املصري والفرنسي، املنصورة، 
 .461س صالح الدين علي، مصدر سابق، ص وما بعدها، د. يون

 .188، ص1984، دار النهضة العربية، ينظر د.أمحد عبد الكرمي سالمة، أصول املرافعات املدنية الدولية، الطبعة األوىل -42
، ص 1977د.ممدوح عبد الكرمي حافظ، القانون الدويل اخلاص وفق القانونني العراقي واملقارن، دار احلرية للطباعة، بغداد،    -43

خلاص دراسة أتصيلية ، د.أمحد عبد الكرمي سالمة، الدعوى املدنية الناشئة عن جرمية، بني قانون العقوابت الدويل والقانون الدويل ا371
، كما البد من مالحظة أن مشكلة حتديد وقت االعتداد بضابط االختصاص 100، ص 1985مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ن ضابط اجلنسية ابلنسبة للمدعى عليه فقط، بل فيما يتعلق بضوابط االختصاص القضائي الدويل األخرى كضابط املوطن،  ال تثور بشأ
ل اإلقامة املعتادة، وحىت ابلنسبة لضابط االختصاص املستمد من إرادة أطراف اخلصومة بصدد اخلضوع اإلرادي لوالية احملاكم، وضابط حم
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ال يلجأ هلا اخلصـم إال نشـوء إن الدعوى بوصـفها أداة احلصـول على احلماية القضـائية والسـلطة العامة،  
لشـخص ال يلجا إىل القضـاء إال اذا كان هناك مربر من اعتداء على حق املربرات الواقعية والقانونية هلا، فا

ــريعـات، فـاذا حترك من وقع على حقـه أو مركزه القـانوين  لـه حيميـه القـانون، أو مركز قـانوين قررتـه لـه التشــــــــــــ
األخري االهتمام هبذه اللحظة فقط بتقرير ســـــــلطانه ورســـــــم حدوده،  اعتداء ورفع األمر إىل القضـــــــاء، فعلى

ــوـمة مل تـبدأ بـعد،  معىن ذـلك أـنه قـبل رفع اـلدعوى ال ميكن الكالم عن اختصــــــــــــــاص أم عـدـمه، ألن اخلصــــــــــــ
ــم عنها، من هذا الوقت تفصـــــــل احملكمة يف  فاحلياة القانونية للدعوى تبدأ من حلظة تســـــــجيلها ودفع الرســـــ

ويربر هذا  .  (44)عدمه، ابلرجوع إىل ضـوابط االختصـاص القضـائي الدويل يف قانوهنامسـألة اختصـاصـها من 
احلل مقتضـيات األمان القانوين وحسـن سـري العدالة، فال شـك يف أن احملكمة اليت قطعت شـوطا طويال يف 
ــاهتـا، من خالل فحص أدلتهـا ومسـاع الشــــــــــــــهود فيهـا، وطـلب  نظر اـلدعوى، والبحـث يف ظروفهـا ومالبســــــــــــ

ــتعانتها خبرب   الواثئق ــتلزم األمر اســــــــ اء وخمتصــــــــــني لتقدمي اخلربة يف من اجلهات الرمسية وغري الرمسية، وقد يســــــــ
 .(45) فيهاموضوع الدعوى، هي األحق بنظر الدعوى ومتام الفصل 

ــاـفة إىل ـما تـقدم ـفان يف ذـلك جتنـيب ألطراف النزاع لتحمـل نفـقات جـدـيدة،  رفعوا دعواهم   إذاابإلضــــــــــــ
قـاء ـبت هلـا االختصـــــــــــــــاص بعـد تغيري أو انتقـال ضـــــــــــــــابط االختصـــــــــــــــاص، كمـا أن يف إبإىل احملكمـة اليت يث

االختصاص للمحكمة اليت رفع االختصاص أمامها أوال محاية للطرف الضعيف من تعسف الطرف اآلخر 
الذي يكون قد لعب دورا يف تغيري ضـابط االختصـاص، ابملسـتوى الذي يثري الغش حنو قواعد االختصـاص 

النتقال إليها ، حىت يلزم الطرف األول ابحلضـــــــــــور أمام حمكمة بعيدة، قد يضـــــــــــيق عليه االقضـــــــــــائي الدويل
 .(46) واالجتماعيةبسبب ظروفه االقتصادية 

وابلنســـبة ملوقف التشـــريعات املقارنة من هذا الرأي جندها خالية من نصـــوص صـــرحية تتوىل اإلجابة عن 
ــراحــة جــانــب من هــذا التســــــــــــــــاؤل، ولكن االعتــداد بوقــت رفع الــدعوى إىل الق ضــــــــــــــــاء، حــل تبنــاه صــــــــــــ

، والذي نتمىن على املشـــــــرع العراقي معاجلة هذا األمر، حال ملا ميكن أن يثري إشـــــــكالية يف (47)التشـــــــريعات
نطاق التنازع املتحرك يف هذا اجملال، ومن التشـــــــــــــريعات اليت تبنت هذا الرأي التشـــــــــــــريع اإليطايل يف قانون 

ختصــــــاص يتحددان ( منه على أنه "والية القضــــــاء واال5ملادة )، إذ نصــــــت ا1942املرافعات املدنية لعام 
ابلنظر إىل واقع احلـال وـقت رفع اـلدعوى، وال اثر عليهمـا لتغيريه الالحق"، وذا احلكم نصــــــــــــــت علـيه امـلادة 

منـه.  184وابخلصــــــــــــــوص يف الفقرة الرابعـة من املـادة  1975( من اإلجراءات املـدنيـة األملـاين لعـام 184)
ــرو  ــائي الدويل للمولذلك نؤيد ضــ ــاص القضــ ــابط االختصــ حاكم العراقية وقت رفع الدعوى، وأن رة توفر ضــ

أي تغري يف جنســــــــية املدعى عليه بعد هذا التاريخ ال يؤثر يف هذا االختصــــــــاص، وهذا الرأي ينســــــــجم مع  
 

ة لضابط حمل موقع املال املنقول، معىن ذلك أن ال خصوصية لضابط اجلنسية ابلنسبة للمدعى عليه، بل وهذا األمر يسري أيضا ابلنسب
 يسري ابلنسبة لباقي ضوابط االختصاص القضائي الدويل األخرى. ما سنبحثه يف مك البحث

44- P. ROUBIER: Le Droit transitoire, Dalloz, paris, 1983, p. 552. 
كمة اليت تنظر النزاع هي املختصة بنظر كل ما يتعلق ابملسائل األولية واملسؤولة عن فحص األدلة بعد من منطلق أن احمل -45

 نزاع فهذه أمور يتوقف عليها فصل النزاع.تقدميها من أطراف ال
 الدعوى بتغيري أطرافنحصر يف نطاق االختصاص التشريعي، بل ميكن أن يقوم أحد يإن الغش حنو قواعد القانون ال  -46

 جنسيته قاصدا تغيري احملكمة املختصة بنظر النزاع، بوصف األخرية أنسب لتحقيق أهدافه الشخصية ومصلحته الذاتية.
 .1983( من جمموعة القانون الدويل اخلاص اليوغساليف لعام 81نصت على هذا الراي املادة )كما   -47
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 25:  العدد

مقتضــــيات العدالة واالعتبارات اليت تقدم البحث فيها، فالعربة بتعيني االختصــــاص القضــــائي بوقت نشــــوء  
ال تتحرك وترسم حدودها إال يف الوقت الذي يباشر فيه املدعي    العالقة القانونية، وذلك الن والية القضاء

 برفع الدعوى، 
والســؤال الذي يثار هبذا الصــدد هو ما احلكم إذا تغريت جنســية املدعى عليه بعد رفع الدعوى؟، يرى 

ــلطة ال (48)جانب من الفقه ــلطة أنه جيب التفرقة بني النظر إىل سـ ــاء( وسـ ــلطة االلتجاء إىل القضـ دعوى )سـ
قضـاء )أي والية القضـاء(، حيث أن اإلجراء الذي يرتبط ابلسـلطة األوىل هو املطالبة القضـائية، واإلجراء ال

الذي يرتبط ابلثانية هو احلكم، واذا مل نقم وزن للوقت الذي ميضــــي بني إقامة الدعوى واحلكم فيها، يتعني 
وما جيري بعده، وال يهم يف  اص يف هذا الوقت، بصــــــرف النظر عما جرى قبلهأن يتوافر ضــــــابط االختصــــــ 

هذه احلالة أن يعد هذا الضـابط شـرطا يف مباشـرة سـلطة الدعوى، أو شـرطا يف مباشـرة سـلطة القضـاء. أما 
ــابط االختصــــــاص بوصــــــفه  ــي ما بني رفع الدعوى واحلكم فيها، ونظرن إىل ضــــ اذا قدرن الوقت الذي ميضــــ

نه أقت مباشــرة هذه الوالية يكون من شــ لضــابط و الية القضــاء، لرتتب على ذلك أن زوال هذا اشــرطا يف و 
انعدام االختصــاص وانعدام ســلطة الدعوى كذلك، وإذا نظرن إىل هذا الضــابط بوصــفه شــرطا يتوقف عليه 

باشــرة بصــفة مباشــرة مباشــرة ســلطة الدعوى، ألمكن اعتباره أيضــا شــرطا تتوقف عليه بصــفة غري مباشــرة م
ــرة هذه األ ــاء، ما دامت مباشــ ــلطة القضــ ــتعمال الدعوىســ . ويرتتب على هذا انه (49)خرية تتوقف على اســ

مىت توفر ضــابط االختصــاص وقت رفع الدعوى مع اســتعمال الدعوى لتوافر شــرطه )وهو وجود الضــابط( 
دعوى، ولعله ميكن حتقق االختصـــــاص لتوافر شـــــرطه )وهو رفع الدعوى( حبيث ال يتأثر مبا يطرأ بعد رفع ال

لفقه عن هذا املعىن بقوله وهي أن اخلصـــــومة تنعقد برفع الدعوى، ومن شـــــروط اســـــتعارة تعبري جانب من ا
صــــحة انعقادها رفع الدعوى إىل جهة خمتصــــة، حبيث جيب أن يتوفر ضــــابط االختصــــاص يف هذا الوقت،  

هتا يف االختصـاص، اسـتنادا ملا تقدم ويبدو هذا الضـابط شـرطا يف مباشـرة الدعوى، ال يؤثر تغريه بعد مباشـر 
( من قانون املرافعات املدنية بقوهلا "والية القضــــــاء واالختصــــــاص 5ف املشــــــرع اإليطايل يف املادة )من موق

يتحـددان ابلنظر إىل واقع احلـال وـقت رفع اـلدعوى، وال اثر عليهمـا لتغيريه الالحق"، واـلذي خنلص إلـيه أن 
توافر ضـابط االختصـاص وقت حماكم الدولة املختصـة هبا، وأنه جيب أن ي اخلصـومة تنعقد برفع الدعوى إىل

رفع الدعوى، ما دام اختصــاص احملكمة شــرطا يف صــحة اخلصــومة، وأنه مىت انعقد اختصــاص هذه احملاكم 
 برفع الدعوى إليها، فإنه ال يتأثر بعد ذلك مبا يطرأ على ضوابط االختصاص من تغيري.

ــابط جنســـــية األســــس الـق : المبـحث الـثاني انونـية التي يقوم عليـها ضــ

 عليه المدعى

ــابط، هي األســـــس القانونية  ــتكماال للبحث يف هذا الضـــ من املوضـــــوعات اليت البد من التطرق هلا اســـ
من الفلســفة التشــريعية لقواعد االختصــاص القضــائي الدويل، وقد رأينا  اً اليت يقوم عليها، فاألخري ميثل حمور 

ا خارج إقليم الدولة، وبناًء بط، كونه ميثل ســيادهتا الشــخصــية على أشــخاصــهمتســك التشــريعات هبذا الضــا
 

 .750-749د.عز الدين عبد هللا، مصدر سابق، ص -48
49- Bartin: Principes de droit international privé, 3 voix, 1953. P. 240. 

 .3م هامش رق 750أشار إليه د.عز الدين عبد هللا، مصدر سابق، ص  −
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ــريعـات املقـارـنة االختصــــــــــــــاص حملـاكمهـا، مىت كـان امـلدعى علـيه حيمـل  ــفـة عقـدت التشــــــــــــ على هـذه الفلســــــــــــ
جنســــيتها، وحىت ننظر صــــواب هذا املوقف البد من حتليل األســــس اليت اعتمدت عليها يف حكمها هذا،  

من التشـــريعات، لذا ســـنقســـم الدراســـة يف احلديثة اليت ندى هبا الفقه وتبنته جانب مع اســـتعراض األســـس 
هذا املبحث إىل مطلبني، خنصـــــص املطلب األول الســـــتعراض األســـــس التقليدية لضـــــابط جنســـــية املدعى 

 عليه، ونعقد البحث يف املطلب الثاين لبيان األسس احلديثة لضابط جنسية املدعى عليه.
 عليهسس التقليدية لضابط جنسية املدعى األ: املطلب األول

ــوص القانونية حكمة، وخلف كل تنظيم قانوين إرادة، وجبانب كل مبىن قانوين  وراء كل نص من النصــــــ
أســـــس يقوم عليها، حيتج هبا من يريد الدفاع عنه، ويســـــتند إليه من أراد تطبيقه، ويعتمده من رام الوصـــــول 

ان مظهرا إلرادة املشـرع، أحتوى يف جنباته على تلك األسـس، وكإىل معناه، وضـابط جنسـية املدعى عليه، 
والبد وأن تســــتكشــــف تلك األســــس ملعرفة مشــــروعية االســــتناد إليها يف اعتماده، وعرضــــه على ما شــــهده 
العامل من تطور للتأكد من صــــــــــــــموده مع التحدايت، لبيان كل ذلك البد من تقســــــــــــــيم هذا املطلب على 

ــية املدعى عليه، خنصـــ فرعني لبحث األســـس اليت بين  ــيادة، عليها ضـــابط جنسـ ص الفرع األول لعنصـــر السـ
 ونبني يف الفرع الثاين كيف يتحقق الرابط الكامل لقواعد االختصاص القضائي الدويل.

 عنصر السيادة: الفرع األول
من يرى ضـــــرورة أتســـــيس فكرة خضـــــوع املدعى عليه الوطين إىل  (50)من فقهاء القانون الدويل اخلاص  

أن هذا االختصـــــــاص لديهم مبين على فكرة والية الدولة على  م دولته، عنصـــــــر الســـــــيادة الوطنية، أيحماك
ــاء على الوطنيني أينما حلوا وارحتلوا. ألن  ــرة والية القضـ ــتتبع هذه الفكرة من وجوب مباشـ رعاايها، وما يسـ

ة بصــفة عامة إىل كل ما يف والية القضــاء تعد من أهم مظاهر ســيادة الدولة على إقليمها، ومتتد هذه الوالي
من أشــــــــــــخاص وأموال، فيخضــــــــــــع لقضــــــــــــاء الدولة كل ما يوجد على إقليمها من أموال عقارية أو اإلقليم 

. وهناك حاالت أخرى للســــــــــيادة متتد  (51)منقولة، ومن أشــــــــــخاص وطنيني أو أجانب طبيعيني أو معنويني
ــتـناد ـــيادهتـا على رعـاايهـا املوجودفيهـا والـية احملـاكم خـارج النطـاق اإلقليمي لـلدوـلة، إمـا اســــــــــــ ين يف ا إىل ســــــــــــ

ــية القوانني، أو للدفاع عن ســــالمتها وكياهنا ضــــد أفعال معينة ترتكب أضــــرارا هبا  اخلارج، أي مبدأ شــــخصــ
ما هو أعظم مما تقدم ويبني  (53). بل يرى جانب آخر(52)بواســــــــطة أشــــــــخاص غري موجودين على إقليمها

 أجنبية صــــادرة من دولة اص القضــــائي حملاكمها على وفق قواننيأنه ال ميكن لدولة أن تقبل تقرير االختصــــ 
 أخرى، ألن مسألة االختصاص القضائي يعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة.

 
د.حممد كمال فهمي، أصول القانون الدويل اخلاص )اجلنسية، املوطن، مركز األجانب، مادة تنازع القوانني(، الطبعة الثانية،  -50

 .636، ص1981ية، اإلسكندرية، مؤسسة الثقافة اجلامع
، 1982عارف، اإلسكندرية، د.عبد الغين بسيوين عبد هللا، مبدأ املساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي، منشاة امل -51

 .332، ص 1995وما بعدها، د.علي صادق أبو هيف، القانون الدويل العام، منشاة املعارف، اإلسكندرية،  111ص
 -القواعد املادية وانكماش السيادة التشريعية الوطنية، أطروحة دكتوراه مقدمة إىل جملس كلية احلقوقأشرف شوقي مسيحة،    -52

 .339، د.علي صادق أبو هيف، املصدر نفسه، ص 30، ص2007جامعة املنصورة لعام 
 .289، ص2011ت،  ، منشورات زين احلقوقية، بريو 1طد.عبد الرسول عبد الرضا األسدي، اجلنسية والعالقات الدولية،    -53
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ما تقدم من معاين وتفســــــــــــريات ودفاع كالم ال ريب فيه، ولكن ال ميكن التســــــــــــليم به على إطالقه يف  
احلدود، ما مل نتوقف ة من حركة متطورة لألفراد عرب الوقت احلاضــر مع ما تشــهده العالقات اخلاصــة الدولي

على السـياسـة التشـريعية اليت اعتمدهتا القوانني املقارنة يف التأسـيس هلذا املبىن التشـريعي، فكل القوانني متنح 
الوالية حملاكمها ضـــــــمن شـــــــروط، فهل بقيت العلة من ذلك مع التقدم والتطور احلاصـــــــل يف نطاق القانون  

ــاؤلاـلدويل اخلـاص ـــيادة حىت نتمكن من   ؟، قـبل اإلجـاـبة عن هـذا التســــــــــــ الـبد من معرـفة املقصــــــــــــــود ابلســــــــــــ
تشــــخيص العالقة بينها وبني االختصــــاص القضــــائي، فالســــيادة تعرف بصــــورة عامة على أهنا اعتبار الدولة 
صـــــــــاحبة األمر والنهي يف مواجهة األشـــــــــخاص املقيمني على إقليمها، دون اخلضـــــــــوع إىل ســـــــــلطة أخرى، 

تلتزم به اســــــــــــتناداً إىل قواعد القانون الدويل العام، وهو ابألســــــــــــاس كانت أم خارجية، فيما عدا ما    داخلية
ــائي وليس التزاما مصـــريايً وجوبياً  . كما تُعرف على أهنا الصـــالحية يف التنظيم املطلق ملا (54)التزام إرادي رضـ

داخلي  ادة األفراد، على املســــــــتويني الخيص الشــــــــؤون العامة جملتمع الدولة، ابملقدار الذي ينتفي معه دور إر 
واخلارجي، إال ما تُلزِم به الدولة نفســـها، من اتفاقية بســـيطة أو مركبة، أومن خالل اســـتثناء قانوين، وفقا ملا 
يســـمى ابالســـتقالل املطلق للدولة، حيث ال يتدخل يف رســـم ســـياســـتها أي مؤثر عارض، قد يكون عامل 

ــها، يف . معىن ذلك أن الدول هلا ال(55)ضــــغط يف إعمال هذا املوقف دون غريه ــلطة أو الوالية على نفســ ســ
اختاذ املوقف الذي تراه منســـــجما مع مصـــــاحلها الداخلية واخلارجية، وهذا ال حمدودية لنطاقه، فهو يســـــري 
ابلنسبة لقواعد القانون العام والقانون اخلاص، فالدولة صاحبة القرار والسلطة يف عقد االختصاص لقانوهنا 

األقدر على حكم العالقة، وفقا ملا يســــمى مببدأ التســــامح يف القانون  تشــــريع أجنيب، يعتقد املشــــرع أنهأو ل
، وهذا األمر يسري أيضا ابلنسبة لالختصاص القضائي، فمن هذا املنطلق ترى الدولة مبؤسساهتا (56)احمللي

ن تتســـامح يف منحه إىل احملاكم املختلفة أن هلا احلق يف جعل القضـــاء من مظاهر ســـيادهتا، اليت ال ينبغي أ
 األجنبية، واال فستعطي والية لألخرية على مؤسساهتا التنفيذية وغريها.

من املعلوم أن القـــانون الـــدويل اخلـــاص من فروع القـــانون اليت تنهض أحكـــامـــه حلظـــة وجود عالقـــات 
ين أن تفســـــــري منح مشـــــــوبة بعنصـــــــر أجنيب، ســـــــواء كانت بني األفراد أنفســـــــهم أو بينهم وبني الدولة، ما يع

ــاص القضـــــ  ــيادة، حمل نظر االختصـــ ــية املدعى عليه، وإقامتها على فكرة الســـ ــاس جنســـ ائي الدويل على أســـ
ال تعيش مبعزل عن ســـائر أعضـــاء   (57)اســـتنادا للمعىن املتقدم أعاله، ألن الدولة وفقا ملا تبناه الفقه القانوين

العام واخلاص، يف كل عالقات الدولية على املســتويني  اجلماعة البشــرية، بل حتتاج إىل أن تلحظ التأثري يف ال
حكم من األحكام اليت تعتمدها، وتتخذ موقفها من اختصاص حماكمها ابلنظر إىل ذلك التطور واالرتباط 
يف العالقات، ووفقا لذلك البد من تغيري فهمها لفكرة الســــــيادة املطلقة، إذ ابت من الطبيعي والضــــــروري 

ــيادة   البحث عن مباين جديدة، ــري قواعد وأســـــــــــس حديثة غري فكرة الســـــــــ مبعناها التقليدي اجلامد، لتفســـــــــ

 
 .76طبع، ص ، دار النهضة العربية، القاهرة، بال سنة 2، ط1د.سعاد الشرقاوي، النظم السياسية يف العامل املعاصر، ج -54
تنسب هذه الفكرة ابألصل إىل الفقيه واملفكر الفرنسي )جان بودان( واليت اقرتنت فكرة السيادة ابمسه يف اتريخ العالقات  -55

 وما بعدها. 209، ص 1975الدولية ينظر د.إبراهيم درويش، علم السياسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .15سابق، ص هلداوي، مصدر د.غالب علي الداودي، د.حسن حممد ا -56
، ص 1997للمزيد ينظر: د.حممد عبد اللطيف، النظم السياسية، مطبوعات وحدة التأليف والرتمجة والنشر، الكويت،  -57

 وما بعدها. 41، ص1970، د.ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 42
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ــيادة قيود جتعلها  ــا أن ترد على فكرة الســـ ــائي الدويل حملاكمها، وابت من الطبيعي أيضـــ االختصـــــاص القضـــ
تتسم ابلنسبية، ومن ث البد من استبعاد فكرة التسليم املطلق والتطبيق احلتمي، الختصاص حماكمها حبكم 

 الدولية، على أساس جنسية املدعى عليه الوطين.نزاع يف نطاق العالقات اخلاصة ال
إن الدول أضـــحت تتقيد يف تنظيم االختصـــاص القضـــائي الدويل حملاكمها، مبا يرتكه هذا االختصـــاص 
ــهولة اختاذ   ــرعة وســــــ ــاحل األطراف، وتنفيذ تلك األحكام األجنبية، وســــــ ــتوى محاية مصــــــ من آاثر على مســــــ

من االعتبــارات النظريــة والعمليــة، كي نتمكن من القول أننــا أمــام القــانونيــة حلــل النزاع، وغريهــا اإلجراءات 
تنسيق قانوين بني النظم القانونية للدول املختلفة، فلو متسكنا بفكرة السيادة يف عقد االختصاص القضائي 

لنظم القانونية، وميتنع حصــــــــــــول القطيعة بني ا (58)واآلخر كذلك، فهذا يعين على ما يرى جانب من الفقه
ق بني تلك النظم، ومن ث تتعطل العالقات اخلاصـــــة الدولية، وال حنقق األهداف العامة من تشـــــريع التنســـــي

القانون الدويل اخلاص. وال ميكن القول فيما اذا أعملنا هذا الفهم اجلديد للســــــــــــــيادة، أن يف ذلك انتقاص 
 ميكن أن تتعارض مع إراداي رضـــــــائيا، ألن الســـــــيادة ال  من فكرة ســـــــيادة الدولة، ألن هذا التقييد ســـــــيكون 

املتعددة، وضــــــرورة   يةموجبات التعاون الدويل. بل أصــــــبح األمر مرتبطا بضــــــرورة التنســــــيق بني النظم القانون
تقبل اإلفرازات اإلجيابية للتطور احلاصــــل يف العالقات اخلاصــــة الدولية، فاألخرية ما عادت عالقات ندرة، 

ــائل املواصــــــــالت وا  مع هذا التطور ــاالت والتكنلوجيااهلائل يف وســــــ ــريعات  .(59)التصــــــ أما القول أبن التشــــــ
املقارنة تبنت هذا الضــابط كونه ينســجم مع الوالية اإلقليمية والشــخصــية للقضــاء الوطين، فريد فقه القانون 

ملشـــرع املعيار الدويل اخلاص على ذلك ابلقول إّن هذا القول ليس دقيقاً، إذ لو كان صـــحيًحا ملا خصـــص ا
ــية املدعى ع ليه من األســـــاس، وألنعقد االختصـــــاص تبعا لذلك للمحاكم الوطنية بصـــــفة عامة، حىت جبنســـ

ــع ـبدوره لوالـية القضــــــــــــــاء الوطين، إقليمـية كـاـنت هـذه الوالـية أم  ولو كـان امـلدعي وطنـيا، ابعتـبار أـنه خيضــــــــــــ
يقل   االختصــاص للمحاكم احمللية، وملشــخصــية، وهو ما مل أتخذ به التشــريعات حمل املقارنة كأســاس لعقد 

 .(60)به أحد
يف حقـل القـانون الـدويل العـام واآلخر اخلـاص والعالقـات الـدوليـة، بـل  (61)كمـا أن توجهـات البـاحثني

حىت يف جمال النظم السياسية والقانون الدستوري، تؤكد أن مثة اتفاق يكاد يكون مشرتكا بينهم على أمرين 
قات اخلاصـــــــة الدولية، بســـــــبب التطورات اليت الســـــــيادة الوطنية يف نطاق العالاألول يتجه إىل تقليص دور 

ذكرنها، إذ يشــــــهد العامل اليوم انتقاال ملحوظا من ســــــيادة الدولة، إىل اســــــتقاللية األطراف غري احلكومية. 
يادة الوطنية أما ابلنســـبة لألمر الثاين، فمؤداه أن التســـليم ابألمر األول، ال ينبغي أن يفهم منه أن مبدأ الســـ 

يله إىل االختفاء متاما، بل أقصـــــــى ما ميكن هلذه التطورات احلاصـــــــلة يف النظام القانوين للدولة، هو يف ســـــــب

 
ص يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، ن الدويل اخلاد.عكاشة حممد عبد العال، دراسات يف القانو   -58

 .27اإلسكندرية، بال سنة طبع، 
 .32أشرف شوقي مسيحة، مصدر سابق، ص -59
وما بعدها، د.أمحد قسمت اجلداوي،  74صادق، تنازع االختصاص القضائي الدويل...، مصدر سابق، ص  د.هشام  -60

 ما بعدها. و  102مصدر سابق، ص
 للمزيد من التفصيل ينظر "التحوالت العاملية من اجلغرافيا السياسية إىل سياسة اهلوايت" حبث منشور على املوقع االيت: -61

- https: //platform.almanhal.com  
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املعاصـــــر، أن تنال من طبيعة الوظائف، أو األدوار اليت تضـــــطلع هبا الدول، ابملقارنة مبا كان عليه احلال يف  
 .(62)املنهج التقليدي والنظام القدمي 

مؤســـســـاهتا املختلفة، ووفقا للمنظار احلديث، هلا وظائف ختتلف ك أن الدولة من خالل ويفهم من ذل
عن تلك اليت قررها مبدأ إقليمية القانون، معىن ذلك أن على الدولة أن تشــــــرع قوانينها، يف ضــــــوء ما خيدم 

تصــــدر منها،  مســــرية األفراد وحتركهم عرب احلدود، من خالل حمددات فنية رائدها تنفيذ تلك األحكام اليت
ــيق بينها وبني األنظمة القانونية األخرى، مراعاة لألهداف العامة هلذا الفرع من القانون، معىن ذلك  والتنســ

أنه ال تصــــمد حجة املتمســــكني ابختصــــاص احملاكم الوطنية، بناًء على ضــــابط جنســــية املدعى عليه، كون  
ية، اســـــتنادا ختصـــــاص للمحاكم الوطنذلك مرتبط ابلســـــيادة، ففكرة الســـــيادة ال تصـــــلح كأســـــاس لعقد اال

ــيادة ال حتفظ  ــية املدعى عليه، حىت ولو مل يكن له موطن أو حمل إقامة على إقليم الدولة، الن الســــــــ جلنســــــــ
 هبذه الضوابط.
 حتقيق الرابط الكامل لقواعد االختصاص القضائي الدويل :الفرع الثاين

الدولة، بناًء على جنســـية املدعى عليه، يف  إن مما اســـتند إليه مؤيدو منح االختصـــاص القضـــائي حملاكم
ــر أجنيب، أن أســـــــــــــــاس هـذا املنح الرغـبة يف حتقيق الرابط الكـامـل لقواعـد هـذا  ــوـبة بعنصــــــــــــ العالقـات املشــــــــــــ

ـــيادة، منهـا ــاص، ففي هـذا املنح ربط بني مجـلة من االعتـبارات األخرى غري الســــــــــــ فلو أخـذن مـا  االختصــــــــــــ
( من قانون املرافعات، وهو 28املصــــري، للتعليق على نص املادة )تطرقت إليه املذكرة اإليضــــاحية للقانون 

( من القانون املدين، وحىت ابلنسبة 14يصلح للبناء عليه حني حتليل موقف املشرع العراقي أيضا يف املادة )
ضـــــــحت "أن األخذ هبذا املعيار فيه إســـــــتكمال لقواعد  ( من القانون املدين الفرنســـــــي، فإهنا أو 15للمادة )

صــــاص، وإجياد املناســــبة على االســــتثناء من حكمها ابلنســــبة للدعاوى املتعلقة ابلعقار...". ويتضــــح االخت
أّن ال معىن له، فال يُعرف ماذا تقصــــــــــــد بقوهلا "إّن النّص من شــــــــــــأنه  من خالل فحص ما جاء يف املذكرة

ــتكمال قواعد االختصــــاص"،  ــيبها النقص لو اســ ــيصــ مل يقرر هل معىن ذلك أن قواعد االختصــــاص كان ســ
هذا احلكم، إذا كان ذلك تصـــــــورها فهي بال شـــــــك جانبها الصـــــــواب، ومنطقها جيايف العقل؛ ألن التعويل 
على هذا الضـابط، قد يكون والعدم سـواًء، إن مل يوجد أي رابط مادي بني املدعى عليه وإقليم الدولة اليت 

ات معىن وغري مكفول التنفيذ، ا، مما ســـــــــيجعل احلكم األجنيب الصـــــــــادر يف النهاية، غري ذحيمل جنســـــــــيته
. أما إن كانت املذكرة اإليضـــــــاحية (63)يضـــــــيف حملاكم الدولة عبًئا جديًدا، وهو يف النهاية حكم افرتاضـــــــي

من تقصـــــــد وضـــــــع البناء الكامل لقواعد االختصـــــــاص يف القانون املصـــــــري، فإّن قوهلا ينطوي على شـــــــيء  
ــتقيم عند حتليل النصـــوص يف جمملها، ذ ــنا أن هناك رابطًا ماداًي بني التجاوز، ال يسـ لك أنه حىت ولو افرتضـ

املدعى عليه والدولة اليت كان متوطًنا فيها، أو مقيًما على أرضــــــــــــــها، أو كان التزامه واجب النفاذ فيها، أو 
م هـــذه الـــدولـــة، فـــإنـــه ال حـــاجـــة بنـــا لعقـــد حىت ولو كـــانـــت أموالـــه املراد التنفيـــذ عليهـــا موجودة على إقلي

م الوطنية، بناًء على جنســــــــية املدعى عليه، إذ من الســــــــهل عقد االختصــــــــاص على االختصــــــــاص للمحاك
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أســــاس املوطن أو مركز وجود األموال، أو حمل اإلقامة املعتادة أو غريه من املعايري الشــــخصــــية غري اجلنســــية 
 .(64)الوطنية للمدعي عليه

اكم الوطنية ابلدعوى اليت نصــــوص الســــابقة قوهلم أبنه ال حمل للتحدي ابن تقرير احملويضــــيف مؤيدو ال
ترفع على الوطين، قد يكون ضــارا به يف الفرض الذي يكون فيه متوطًنا أو مقيًما يف اخلارج، إذ ســيتجشــم 

اليت يرتكز فيها  مغبة االنتقال للمثول أمام احملكمة الوطنية من نحية، فضـــــــاًل عن أن حماكم الدول األجنبية
املعتادة، ســـــــــتكون أقرب إليه وأقدر من غريها على نظر الدعوى من نشـــــــــاطه القانوين من قبيل حمل أقامته  

نحيــة أخرى، فال حمــل للتحــدي يف ذلــك، إذ الغــالــب هو توطن الوطنيني يف بلــدهم، وبــذلــك تكون هلم 
صــاص مبنًيا يف الغالب على ضــابط مصــلحة من وراء عقد االختصــاص حملكمهم احمللية، ويكون هذا االخت

. وهذا األســاس ال يســتقيم ابي حال من األحوال، ونؤيد النقد (65)ضــابط املوطنآخر غري اجلنســية، وهو 
( من 28( من القــانون املــدين العراقي واملــادة )14املوجــه إليــه، ابعتبــار أّن جوهر االعرتاض على املــادة )

ون فيها الوطين  من القانون املدين الفرنسي، يتعلق ابملنازعة اليت يك  (15القانون املرافعات املصري، واملادة )
ــائي للمحاكم  ــاص القضــــــ ــكلة، إذ االختصــــــ متوطًنا يف اخلارج، أما إذا كان متوطًنا يف بلده، فليس مثة مشــــــ
ــابط موطن املدعى عليه، والذي  العراقية مثال، ابلدعاوى املرفوعة عليه، ســـــوف ينعقد دوًما، ابلنظر إىل ضـــ

ارج، فإن ضــررًا ســيصــيبه من جراء انتقاله للمثول شــك فيه أنه مىت كان العراقي أو املصــري متوطًنا يف اخلال
 .(66)أمام احملاكم الوطنية، وهي مشقة تتعارض مع املبدأ الذي يقضي أبن يسعى املدعي إىل املدعى عليه

ــيكون له ال ــية املدعى عليه، سـ له ؛ كونه يوفر يهفضـــل علأما القول أبن تقرير االختصـــاص حملكمة جنسـ
يــه الوطين، يف الفرض الــذي ال يكون فيــه متوطنــًا على إقليم دولتــه، حمكمــة يقــاضــــــــــــــى أمــامهــا املــدعى عل

. فإن الواقع من األمر أن هذه احلجة نظرية، (67)بدعوى قد ال يتوافر االختصـــــــــــاص هبا أليّة حمكمة أجنبية
ا يف دولـة مـا، أي من الرحـالـة  فهي ال تصـــــــــــــــدق إال يف الفرض الـذي ال يكون فيـه الوطين متوطنـًا أو مقيمـً

ــر  دين دون حتـدـيد وجهـة اثبـتة هلم، أمـا إذا كـان ـله موطن، أو حمـل إقـامـة فال حمـل للتعوـيل على هـذه واملشــــــــــــ
احلجة، إذ إّن ضــــابط موطن أو حمل إقامة املدعى عليه، من الضــــوابط املقررة عند ســــائر التشــــريعات لتقرير 

ذلك فعلى حمكمة  ، وعليه فإن هذه احلجة جمردة من كل مضـــمون واقعي، وعلىاختصـــاص احملاكم الوطنية
املـدعى عليـه فيمـا اذا توفرت اعتبـارات معينـة مرتبطـة بتنفيـذ األحكـام األجنبيـة وغريهـا، أن تبتعـد عن عقـد 

 عن االختصـــاص لنفســـها مىت كانت احملكمة األجنبية أقدر على الفصـــل يف النزاع، وابلتايل فعليها أن متتنع
 .(68)كون هلا قوة نفاذ يف اخلارجنظر النزاع، طاملا أهنا تعلم أن أحكامها سوف لن ت

ونعتقد يف ضـــــــــــوء ما تقدم أن التحليل هو البوابة لتبين رؤية جديدة يف أتصـــــــــــيل قواعد االختصـــــــــــاص 
ــة ألحكامه التقليدية، بل البّد من حتديد املوقف ابلنظر للنتائج  ــائي الدويل، فال توجد قداســـ العملية   القضـــ
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 25:  العدد

ــــ   ــاص القـضـــــ ائي، فإذا كانت النتيجة تتناســــــــــب مع أهداف القانون اليت تنتهي إليها عملية تعيني االختصــــــــ
الدويل اخلاص اليت سنتعرض هلا، فاملفروض أن ال يرتدد القاضي يف التخلي عن االختصاص حملكمة أجنبية 

ــعر أهنا اكثر قدرة على حتقيق العدالة املادية، وا ــتشـــــــــ ــيق بني احملاكم ذات العالقة أخرى، مىت ما اســـــــــ لتنســـــــــ
 ابخلصومة.

 األسس الحديثة لضابط جنسية املدعى عليه: انياملطلب الث
ــاء، حماوالت للبحث عن أســـس جديدة،  ــريعات وأحكام القضـ جرت يف نطاق الفقه وجانب من التشـ
تتوىل حتليل فلســـــــــــفة عقد االختصـــــــــــاص حملكمة جنســـــــــــية املدعى عليه، بعيدا عن الفهم التقليدي لذلك، 

  يف بعض األحوال تبين نظرة حترريـــة لبلوغ أهـــدافومنطلق هـــذه احملـــاوالت هو الواقع، فـــالواقع يقتضــــــــــــــي 
القانون الدويل اخلاص، فما عادت العالقات اخلاصــــة الدولية كســــابق عهدها تتســــم ابلندرة والبســــاطة، بل 
يكشــف الواقع عن زايدة يف التعقيد، لذا مل تعد التفســريات التقليدية لضــابط جنســية املدعى عليه تســعف 

ــاص ألقدر ــم النز  يف بلوغ عقد االختصــــ جهدا يف الدفاع   دي مل يولِ اع، ألن اإلجتاه التقلياحملاكم على حســــ
عن موقف التشــريعات املتقدم، دون االلتفات إىل ما يرتتب على هذا املوقف من تعطيل لألحكام وضــياع 
ملصـــــــلحة األطراف، من هنا جرت حماوالت جادة إلجياد انعطافه يف نطاق قواعد االختصـــــــاص القضـــــــائي 

ــية املدعى عليه، حماالدويل، واب ــابط جنســــــ ــبة لضــــــ ولة إجياد أســــــــس حديثة متمثلة بتنفيذ خلصــــــــوص ابلنســــــ
األحكام األجنبية، واالرتباط املادي بني احملكمة املختصــــــــــــة والدعوى، وهو ما ســــــــــــنتطرق لبحثه يف فرعني 

 مستقلني.
 فاعلية األحكام األجنبية: الفرع األول

بنظر ددات املوضـــــــــوعية، يف تعيني احملكمة املختصـــــــــة  يعد تنفيذ احلكم األجنيب من أهم األســـــــــس واحمل
ــوعات القانون الدويل  ــاحب احلق إىل حقه، فما عادت موضــــــــــ ــول صــــــــــ النزاع، كونه احملطة املهمة يف وصــــــــــ
ــها البعض، بل أن النظرة احلديثة هلذا الفرع من القانون تدعو  ــتقالل املطلق عن بعضــ ــم ابالســ اخلاص، تتســ

 احملكمة املختصـــــة بتنفيذ ملســـــتوى الذي يتأثر أحدمها ابآلخر، كتأثر تعينيإىل التعشـــــيق بني موضـــــوعاته، اب
احلكم الصــادر عنها، فقواعد االختصــاص القضــائي الدويل البد وأن يلحظ املشــرع حلظة تقريرها، أن مينح 
االختصــــاص للمحكمة اليت تكون أقدر من غريها على الوصــــول حلل موضــــوعي للخصــــومة، ويدخل هذا 

، كأســــــــــــاس يف توزيع االختصــــــــــــاص مةِ ءالاطار املفهوم الشــــــــــــامل لفكرة املاية املطاف حتت التحديد يف هن
ــاً (69)القضـــائي الدويل ، ألن احلكم األجنيب حىت ينفذ البد وأن يكون صـــادرا من حمكمة خمتصـــة اختصـــاصـ

لعـام  30 /ب( من قـانون تنفيـذ األحكـام األجنبيـة العراقي رقم6فعليـاً بنظر املنـازعـة وفقـاً ألحكـام املـادة )
( من 7كمة األجنبية ذات صــــالحية ابملعىن الوارد يف املادة )، واليت نصــــت على ضــــرورة "كون احمل1928

( من قانون املرافعات املصـري حينما جاء 298هذا القانون"، وهو ما نصـت عليه الفقرة األوىل من املادة )
ــة ابملـنازعـة  -1فيهـا أـنه " ال جيوز األمر ابلتنفـيذ إال بـعد التحقق ممـا أييت:  أن حمـاكم اجلمهورـية غري خمتصــــــــــــ

ــة هبا طبقا لقواعد االختصـــــــاص ال يت صـــــــدر فيها احلكم أو األمر وأن احملاكم األجنبية اليت أصـــــــدرته خمتصـــــ
 

 .1هامش رقم  108د.عكاشة حممد عبد العال، االجتاهات احلديثة...، مصدر سابق، ص  -69
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أن االختصـــــــاص الفعلي يف تفســـــــري هذه  (70)القضـــــــائي الدويل املقررة يف قانوهنا". إذ يرى جانب من الفقه
ا كان ضـابط االختصـاص احملكمة اليت هلا ارتباط فعلي ابملنازعة، فاذالنصـوص البد وأن يكون على أسـاس  

وهو ضـــابط اجلنســـية للمدعى عليه وحدها، وكان غري متوطن يف إقليم الدولة وغري   اً قليمياشـــخصـــيا وليس 
ــورة نظر الدعوى من قبل احملكمة اليت  مقيم فيها وليس له مال فيها، كان من الصـــــــــعب يف مثل هذه الصـــــــ

جبنســــــيته، الن هذا القرار ســــــوف لن جيد له تنفيذ عرب احلدود، ألن ضــــــابط اجلنســــــية يف هذه   ينتمي إليها
 .(71)لفرضية ضابط ضعيف يف ميدان االختصاص القضائي الدويلا

واملتتبع للنصـــــوص القانونية أعاله جيد أهنا تشـــــرتط شـــــرطني للتطبيق، يتمثل األول ابختصـــــاص احملكمة 
وهنا الوطين، والشـــــــرط الثاين يتمثل بعدم اختصـــــــاص احملكمة الوطنية للمدعى األجنبية بنظر النزاع وفقا لقان

أن كل نزاع داخل يف اختصــــــــاص احملاكم العراقية أو املصــــــــرية ال تنفذ األحكام الصــــــــادرة  عليه، معىن ذلك
بشــــــــــــــأـنه من قـبل حمكمـة أجنبـية، وهـذا مـا فـيه إجحـاف حبق املتـنازعني، واـلذي ينبغي القول ـبه مؤـيدين مـا 

ــاص  (72)إلـيه جـاـنب مهم من الفـقه ذهـب ــادر يف مـنازعـة داخـلة يف اختصــــــــــــ أن ليس كـل حكم أجنيب صــــــــــــ
اء العراقي ال يكون واجـب التنفـيذ فـيه، ألن القول بغري ذـلك يوصــــــــــــــل إىل نـتائج خطرية، منهـا أن القـضـــــــــــــ 

ــا تنطوي هذه ــر ندرة وقليلة للغاية، وأيضــــ ــيتم تنفيذ احلكم فيها يف العراق أو مصــــ النتيجة   احلاالت اليت ســــ
 اختصــــــــــاصــــــــــه بنظر إبضــــــــــرار ابملعامالت الدولية، ابإلضــــــــــافة إىل ما فيه من إنكار على القضــــــــــاء األجنيب

اخلصومة، بعد أن كنا قد اعرتفنا ابختصاصه بذلك، كنوع من املشاركة بقدر يف االختصاص على املستوى 
ــائنا، ح  ــه الدويل، قاصــــــدين بذلك أن نعطي نوعاً من الســــــمو والرفعة ألحكام قضــــ ــاصــــ ىت ولو كان اختصــــ

ملنازعة وثيقا قواي. وهلذا يرى ابملنازعة أســاســه ضــابط وهن أو ضــعيف، وكان اختصــاص القاضــي األجنيب اب
وعلى اختالف مشــــــــارهبم أن االختصــــــــاص القضــــــــائي، البد وأن مينح للمحكمة اليت  (73)مجهور من الفقه

ــيـة يربطهـا ابلـدعوى روابط متينـة وثيقـة، حىت وان كـانـت أجنبيـة، وكـا ن أحـد املـدعى عليهم حيمـل اجلنســــــــــــ
ى أســــــاس أن اختصــــــاص احملكمة احمللية غري الزاميا أو العراقية أو املصــــــرية، وهم يقررون هذه النتيجة إما عل

أن هذا التعيني نتج من كون اختصـــاص  (74)قاصـــرا عليها وإمنا هو اختصـــاص مشـــرتك. ويرى جانب أخر
ابلتــايل ميكن هلــا أن تتخلى عنــه مــادام يف ذلــك منفعــة على حمكمــة املــدعى عليــه ليس من النظــام العــام، و 

اعتبارات املالئمة املبنية على العدالة وحاجة املعامالت الدولية تربر ذلك  مستوى التنفيذ، وإما على أساس  
يف بعض الفروض، ومن هنــا يظهر دور تنفيــذ احلكم األجنيب على تعيني احملكمــة املختصـــــــــــــــة ابلنزاع، فال 

 
 .745الدين عبد هللا، مصدر سابق، ص د.عز -70
اذا كانت الدعوى داخلة فيما بني أجانب أو   الفكرة أعاله دفعت املشرع اإليطايل إلجازة اخلروج من والية احملاكم اإليطالية  -71

 .1942ام بني اجنيب وإيطايل غري متوطن أو مقيم يف إيطاليا وابخلصوص يف املادة الثانية من قانون املرافعات اإليطايل لع
، د.يونس صالح الدين علي، مصدر سابق، 109د.عكاشة حممد عبد العال، االجتاهات احلديثة...، مصدر سابق، ص  -72

 وما بعدها. 447ص
، 1987د.فؤاد رايض، د.سامية راشد، الوسيط يف تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضائي الدويل، دار النهضة العربية،    -73

عبد الرمحن، القانون الدويل اخلاص العريب، اجلزء الرابع يف تنازع السلطات وتنازع االختصاص القضائي الدويل، ، د.جابر جاد  510ص
، د.حممد كمال فهمي، 214، ص1984، د.أمحد عبد الكرمي سالمة، أصول املرافعات املدنية الدولية، املنصورة، 82، ص1964

 .616مصدر سابق، ص
 .646سابق،  د.عز الدين عبد هللا، مصدر -74
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 25:  العدد

مـل مع املـنازعـات بشــــــــــــــكـل جمرد ـبل الـبد من مراعـاة مـا يرتـتب على هـذا التعيني من أثر على ميكن أن نتعـا 
 اذ احلكم وفاعليته على املستوى الدويل.نف

قليل اجلدوى يف حتديد االختصــــــاص الدويل للمحاكم   اً إن ضــــــابط اجلنســــــية بصــــــورة عامة يعد ضــــــابط
ـيه إبقليم اـلدوـلة، ـفاذا كـان امـلدعى علـيه ليس مقيمـاً الوطنـية، إن مل يوجـد جبواره رابطـة ـمادـية تربط امـلدعى عل

ته، ومل تكن له أموال يف إقليم هذه الدولة، فحينئذ جيدر عقد االختصاص يف الدولة اليت ينتمي إليها جبنسي
للمحكمة اليت متلك ســــــــلطة فعلية عليه، أي حمكمة موطنه، أو احملكمة الكائن بدائرهتا أمواله، حىت يكون 

، . وابلتايل فاذا كانت الدعوى داخلة يف اختصـاص احملاكم الوطنية للمدعى عليه(75)احلقيقيةللحكم قيمته  
ــتوى اـلذي يضــــــــــــــمن تنفـيذ احلكم  ومل يتوافر يف اـلدعوى ـما حيقق هلـا االرتـباط الفعلي هبـذه احملكمـة، ابملســــــــــــ

ا، وان كنا خنتلف الصادر عنها، جاز إخراج الدعوى من اختصاصها لصاحل احملكمة األجنبية األكثر ارتباط 
ــتثناًء من القاعدة العامة، أن اخلروج يف هذه احلالة من اختصـــــاص احملكمة الوطنية يع  (76)مع من يرى د اســـ

ــاص احملكمة البد   ــاصـــي، مبعىن أن اختصـ ــصـــي ال اختصـ إذ نرى أن اخلروج يف هذا املوطن هو خروجا ختصـ
ابط دون اآلخر، بل أن تعيني احملكمة البد  وأن مينح على أساس درجة االرتباط، وال توجد أولوية هلذا الض

دعوى ارتباطا موضـوعيا وجب عليه ترك الدعوى والتخلي  وأن يرتك للقاضـي فان وجد نفسـه غري مرتبط ابل
 عن نظرها، وهذا ال يعد استثناًء بل أصال، وأن كان الفقه مل يصرح بقبول هذه النتيجة إال أنه ال جيحدها.

يعد أحد األســـس اجلوهرية اليت تقوم عليها قواعد االختصـــاص القضـــائي من هنا يتضـــح أن قوة النفاذ 
صاص للمحاكم الوطنية إذا كانت متلك القدرة الفعلية على الفصل يف املنازعة وكفالة الدويل، فينعقد االخت

آاثر احلكم الصــــــادر بشــــــأهنا، لذا فعلى احملاكم العراقية أن تقضــــــي بعدم اختصــــــاصــــــها فيما اذا تبني هلا أن 
بدأ الفعالية والقوة اليت . إذ أن م(77)ملســــــــــألة حمل النزاع ال ترتبط إبقليمها أبية رابطة إعماال ملبدأ قوة النفاذا

جيب أن تتمتع هبا األحكام الصـــــــادرة من القضـــــــاء الوطين، جعلها أســـــــاســـــــا لعقد االختصـــــــاص للمحاكم 
عقد حملاكم الدولة اليت يرتبط الوطنية، فهذا هو مناط عقد االختصاص من عدمه، فاالختصاص ميكن أن يُ 

، وهذا احلل املقال به (78)ال يسـهل التنفيذ عليهاهبا املدعى عليه، ما دامت له فيها موطن وحمل إقامة وأمو 
يســـــري ابلنســـــبة جلميع التصـــــرفات واألعمال، أي ســـــواء يف نطاق األحوال الشـــــخصـــــية أم االلتزامات غري 

 دعى عليه عراقي اجلنسية.التعاقدية وغريها من اإلعمال اليت يكون امل
تيجة اليت توصــلنا إليها، فقد وجد فيه ما أما ابلنســبة ملوقف القضــاء املقارن من هذا التحليل، وهذه الن

( Du jaqueيّعضــــد ما ذهبنا إليه، وذلك من خالل اســــتعراض حكم حمكمة اســــتئناف ابريس يف قضــــية )
، يف منــازعــة تتعلق 22/7/1987لنقض يف ، واليت أقرهتــا عليــه حمكمــة ا(79)18/7/1987الشــــــــــــــهرية يف 

األم على حكم من احملاكم البولونية كوهنا حتمل حبضــــانة طفل بعد طالق أبويه، وبعد نزاع طويل حصــــلت 
 

 .479د.فؤاد رايض، اجلنسية ومركز األجانب وتنازع االختصاص القضائي الدويل، دار النهضة العربية، ص -75
 .745سابق، صالصدر املد.عز الدين عبد هللا،  -76
 .447د.يونس صالح الدين علي، مصدر سابق، ص  -77
اد عبد املنعم رايض، د.سامية راشد، الوجيز يف ، وكذلك ينظر د.فؤ 91-90د.حفيظة السيد احلداد، مصدر سابق، ص -78

 وما بعدها. 348، ص 1981القاهرة، تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضائي الدويل، دار النهضة العربية، 
ة، ينظر يف تفصيل احلكم د.عكاشة حممد عبد العال، الوسيط يف أحكام اجلنسية اللبنانية دراسة مقارنة مع التشريعات العربي  -79

 وما بعدها.  197، 2001الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، 
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اجلنســية البولونية، أعطاها احلق حبضــانة الطفل، وملا أرادت تنفيذ هذا احلكم يف فرنســا ووصــل األمر خالل 
ناف ابريس، رأت االعرتاف ابحلكم األجنيب الصـــادر من احملاكم البولونية، املطالبة ابلتنفيذ إىل حمكمة اســـتئ

ــتنادا ألحكام املادة )مع العلم أن احمل ــا اســـــ ــة بنظر النزاع أيضـــــ ــية خمتصـــــ ( من القانون املدين 15اكم الفرنســـــ
ــتندة يف حكمها إىل أ ــية، مسـ ــية الفرنسـ ــي، اليت تقدم البحث فيها، كون املدعى عليه حيمل اجلنسـ ن الفرنسـ

و أنه كان القاضــي الفرنســي ســيصــل إىل ذات النتيجة يف حســم النزاع فيما اذا عقد االختصــاص لنفســه، ل
ــتئناف رأت ضــــــــــــرورة تنفيذ احلكم األجنيب، وأن احملكمة  يف حمل القاضــــــــــــي البولوين، أي أن حمكمة االســــــــــ

ة العتـبارات واقعـية  البولونـية أكثر ارتـباطـا ابـلدعوى، وهي أـقدر على فهم مالبســــــــــــــات وظروف النزاع، نتيجـ 
 يفتح أفاقاً جديدة ابلنسبة لفاعلية قدرهتا حمكمة االستئناف الفرنسية، ونعتقد أن هذا احلكم قد رصد حالً 

األحكام األجنبية، واثرها يف تعيني احملكمة املختصـــــــــة بنظر النزاع، وختلي احملكمة عن اختصـــــــــاصـــــــــها على 
 الرغم من انتساب املدعى عليه إليها جبنسيته.

ا ذات احلل حمكمة النقض الفرنســــــــــيةوط  ، وبصــــــــــفة خاصــــــــــة يف ميدان االعرتاف آباثر (80)بقت أيضــــــــــً
حكام األجنبية، كوهنا مل ترتدد يف االعرتاف حبكم صـادر من احملاكم السـويسـرية، قاضـيا ابلطالق إعمااًل األ

ســرية والفرنســية يف من القانون املدين الســويســري، بني زوجني حيمل كالمها اجلنســية الســوي144لنّص املادة  
حتدد وفًقا للقانون آن واحد، معىن ذلك أن احملكمة قد ســــــــلمت بصــــــــحة االختصــــــــاص القضــــــــائي الذي 

ــية، وأن هذا  ــية الفرنســ ــويســــري، وعلى الرغم من أن طريف اخلصــــومة كان حيمالن يف عني الوقت اجلنســ الســ
نســــــي املســــــتظهر من أحكام القضــــــاء احلكم الذي بدا تفســــــريه عصــــــياً، لكونه مل ميتثل للنظام القانوين الفر 

ــية، يف كل مرة يك ــيته املتواتر على االعتداد ابحملكمة الفرنســ ــأن جنســ ــائي، بشــ ون فيها من اثر التنازع القضــ
حيمل اجلنســـية الفرنســـية من بني اجلنســـيات املرتاكمة عليه، إذ قدر القضـــاء الفرنســـي أن النتيجة اليت أقرها 

ان سـيصـل إليها القضـاء الفرنسـي، على فرض رفع الدعوى إليه ابتداًء القضـاء السـويسـري هي بعينها اليت ك
العرتاض على تنفيذ احلكم األجنيب، ث يرجع ويتلقف الدعوى من جديد ليصـــــــــــــل واحلل كذلك فال حمل ل

 لذات احلكم.
وبناًء على هذا اإلجتاه اجلديد يف فهم ضابط جنسية املدعى عليه، نؤيد ما يؤّصل إليه جانب مهم من 

ت حمكمة ، من القول أنه لو كان هناك تنازع بني حمكمتني حول تعيني االختصاص القضائي، ورأ(81)فقهال
املدعى عليه )العراقية أو املصــــرية(، أن احلكم األجنيب الذي ســــيصــــدر من احملكمة األجنبية، ســــينال تنفيذا  

ــل يف املنازعة، فعلى احمل ــتوى الدويل، كوهنا األقدر على الفصــــــــــ ــعا على املســــــــــ ــليم واســــــــــ كمة الوطنية التســــــــــ
قليم دولة املدعى عليه، على الرغم من ابختصــــــــــــــاص احملكمة األجنبية ابلنزاع، وقبول تنفيذ هذا احلكم يف إ

أن هذا النزاع يدخل يف اختصــــاصــــها، لكون املدعى عليه حيمل اجلنســــية الوطنية. معىن ذلك أن املفاضــــلة 
حمللية وذلك الذي يعقده للمحاكم األجنبية، بني ضــــابط االختصــــاص الذي يعقد االختصــــاص للمحاكم ا

ــائي الدويل، البد وأن يتحدد من خالل اعتبارات قانونية مت ــة ابالختصــــــاص القضــــ ليها روح القواعد اخلاصــــ
وتنفـيذ األحكـام األجنبـية، على حنو حيقق النمو يف اطـار العالـقات اخلـاصــــــــــــــة اـلدولـية، وحيـافظ على اجملرى 
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 25:  العدد

احلدود، وال يقوم هذا التعيني على اعتبارات ســـياســـية رائدها التبعية اجلامدة، الطبيعي لعالقات األفراد عرب  
اإلجتاه احلديث يف قواعد االختصـــاص القضـــائي، يســـتند إىل اعتبار جوهري هو حتقيق التناســـق  وتبين هذا

 .(82)يف توزيع االختصاص، ابملنازعات الدولية بني الدول املختلفة
ل إىل نتيجة تتلخص، أبن املناط يف تعيني االختصـاص القضـائي ومن خالل كل ما تقدم ميكن أن نصـ 

دعى عليه، ما عاد يصلح كمعيار يؤخذ على عواهنه، بل البد من حبث املسألة الدويل بناًء على جنسية امل
حمل اخلصـــــومة للوقوف على حتليلها موضـــــوعيا، ومعرفة احملكمة اليت متثل الثقل ابلنســـــبة هلا )دون االهتمام 

 على هـذا ( من القـانون امـلدين العراقي(، كي نتمكن من معرـفة النـتائج اليت تبىن14احلريف للمـادة ) ابلتطبيق
التعيني، ومن ث عقد االختصـــاص للمحكمة اليت ينال حكمها أوســـع دائرة يف التنفيذ، وصـــرف النظر عن 

لتلك الضــوابط، نتيجة  اً جديد اً التعامل احلريف مع ضــوابط تعيني االختصــاص، وابلتايل ســيولد لدينا تصــنيف
 لتحليل كل عالقة على حدة، واالبتعاد عن حلول جاهزة عامة لكل احلاالت بصرف النظر عن ظروفها.

 االرتباط املادي بني احملكمة املختصة والدعوى : الفرع الثاين
إلجناز    إن من أهم األســـس املوضـــوعية احلديثة، لتعيني احملكمة املختصـــة بنظر النزاع، واليت جيب توفرها

هــذا التعيني، هو وجود االرتبــاط املــادي اجلــاد بينهــا وبني أطراف الــدعوى وظروفهــا، والعلــة من تبين ذلــك  
تتمثل من أنه يضــمن تركيز قضــائي للعالقة املشــوبة بعنصــر أجنيب، فهذا الرتكيز مســتند إىل مصــدر العالقة 

ــئة، فمحل إقامة املدعى عليه الوطين هو عنصــــــــــر  ن عناصــــــــــر هذا الرتكيز، ومركز وجود مأو واقعتها املنشــــــــ
أموالـه، ومركز ممـارســـــــــــــــة إعمـالـه وغريهـا، وابلتـايل يتم التوطني هلـذه العالقـة يف حمـاكم دولـة هلـا ارتبـاط فعلي  

، (83)مة حلكم العالقةءتلك، بوصـــفها احملكمة األكثر مال مبوضـــوع النزاع، وإســـنادها إىل هذه احملكمة دون 
ا الصــــدد هو أن التشــــريعات املقارنة عقدت االختصــــاص للمحكمة اليت  ذوالســــؤال الذي ميكن أن يثار هب

ينتمي إليهــا املــدعى عليــه، دون االلتفــات إىل كون األخري قــد يكون متوطن يف أقليم دولــة أخرى، وأموالــه 
متمســكني هبذا الضــابط؟، أم نعدل عنه إىل ضــابط موضــوعي  ىة يف خارج دولة اجلنســية، فهل نبقموجود

 ه تعيني حمكمة هلا ارتباط أكرب ابملدعى عليه، والواقعة املنشئة لاللتزام يف ذمته؟.بأخر يتم مبوج 
ــة بنظر  ــؤال البد من تقدمي حتليل، يتمثل يف أن العالقة بني احملكمة املختصــــــــ يف اإلجابة عن هذا الســــــــ

نطقي، بل ملالنزاع واملدعى عليه، وغريها من العالقات، هي ليســـــت من صـــــنف العالقة بني العلة واملعلول ا
ــر أخر، وابلتايل توفرها وختلفها ال يقاس بلحاظ زاوية  ــبية ميكن أن تتوفر يف أكثر من عنصــ ــألة نســ هي مســ
واحدة، بل البد من النظر إىل هذه املســـــــــــألة من زوااي متعددة، فقد يتوفر االرتباط بينهما نتيجة جنســـــــــــية 

مة أجنبية أخرى واملدعى عليه، على أســــــاس كهذا االرتباط بني حم هذاتاملدعى عليه، كما يتوفر يف الوقت 
ضـــــــــــــــابط املوطن، أو وجود األموال وإقـامـة املـدعى عليـه إقـامـة معتـادة على إقليم تلـك الـدولـة، وقـد يكون  

ــيـة تلـك احملكمـة األجنبيـة ــيـة وحيمـل جنســــــــــــ . مـا يعين تعـدد االرتبـاط (84)املـدعى عليـه من مزدوجي اجلنســــــــــــ
ة، وترجيح حمكمة دون غريها البد وأن يكون ملرجح، ألن ترجيح هابلنسبة للعالقة الواحدة مع أكثر من ج 
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أحدها بال مرجح يعين عدم منطقية املعادلة اليت تعتمدها احملكمة يف تطبيق ضــوابط االختصــاص القضــائي 
( من القانون املدين العراقي، فإن املشــــرع 14الدويل الذي عاجل هذه املســــألة، وحســــب فهمنا لنص املادة )

مـا منح االختصـــــــــــــــاص للمحكمـة العراقيـة، فيمـا اذا كـان املـدعى عليـه عراقي، العتقـاده بتوفري نالعراقي حي
ــية عرب احلدود، ما يعين أن  ــيادة الشـــخصـ احلماية للمواطن العراقي، كون هذا االختصـــاص ميثل ممارســـة للسـ

وطين، وهذا يعين أن لإرادة املشــــرع اجتهت إىل الرتكيز القضــــائي، واالرتباط بني هذه احملكمة واملدعى عليه ا
، فال نعتقـد أن ـلدى (85)هـذا األمر لو حتقق يف حمكمـة أخرى، نتيجـة لوجود مركز ثقـل اـلدعوى يف األخرية

املشــــــــــــــرع أي اعرتاض يف ذـلك، إال وجود العـائق املتمـثل ابلنص القـانوين املتقـدم، وهو أمر مقـدور علـيه من 
القانون املدين، وعقد االختصــاص للمحكمة اليت   ( من14خالل اقرتاحنا على املشــرع تعديل نص املادة )

يرتبط هبـا امـلدعى علـيه ارتـباطـا أكرب، ـبداًل من عقـد االختصــــــــــــــاص للمحكمـة العراقـية، اليت ال ارتـباط بينهـا 
ـــية املـدعى علـيه، وابلـتايل نتخلص من اجلمود والتطبيق األعمى لقواعـد  وبني اـلدعوى إال عن طريق جنســــــــــــ

ــائي اـلدويل، ــاص القضــــــــــــ ( من ـقانون املرافـعات اإليطـايل لـعام 5وهـذا احلكم أكـدت علـيه امـلادة ) االختصــــــــــــ
 .(86)بقوهلا "والية القضاء واالختصاص يتحددان ابلنظر إىل واقع احلال وقت رفع الدعوى..." 1942

مثااًل يؤكد عجز املنهج التقليدي، يف بلوغ أهداف قواعد االختصـــاص القضـــائي  ولتأكيد ذلك نســـوق
ـــنا أن مواطـناً عراقـياً يتوطن يف فرنســــــــــــــا، هو وعـائلـته املكوـنة من زوجـته وأطفـاـله اـلذين اـلدويل، فلو اف رتضــــــــــــ

ــية، وهو يعمل يف منشــــأة جتارية معينة، قام ــية، ويدرســــون يف املدارس الفرنســ ــية الفرنســ أببرام  حيملون اجلنســ
لعقد نشـــأ نزاع بينهما، عقد توريد مع مواطن فرنســـي، مقيم أيضـــا يف فرنســـا، وبناء على عدم التزام املورد اب

( من 14وبعد ذلك قام املورد الفرنسـي إبقامة دعوى على العراقي أمام احملاكم العراقية مسـتغل نص املادة )
فني، فهنا يثار التسـاؤل عن املوقف السـليم واحلكم القانون املدين العراقي، يطلب فيها فسـخ العقد بني الطر 

وما هو الســـــبيل الذي ســـــتســـــلكه يف هذا املثال واألمثلة املشـــــاهبة  احلكيم الذي ســـــتتخذه احملاكم العراقية؟،
وهي كثرية يف الواقع؟، قبــل اإلجــابــة عن موقف احملكمــة العراقيــة، البــد من إلفــات النظر إىل األمور اآلتيــة 

 كمة العراقية قبل اختاذ قرارها ابالختصاص من عدمه، وهي: اليت تواجه احمل
 .نسيةاملدعى عليه عراقي اجل أوال: أن 

 .املدعى عليه يتوطن يف فرنسا من مدة طويلة اثنيا:
ــا، وليس ـله أـية رابطـة ابإلقليم العراقي اـلذي تركـه من ـمدة  اثلـثا: كـاـفة مصــــــــــــــاحل هـذا العراقي يف فرنســــــــــــ

ــلحـة املـدعى علـيه  14طويـلة، واذا نظرن حلكم املـادة ) ( من القـانون املـدين العراقي، من نحـية اعتـبار مصــــــــــــ
ة موطنه اليت  ن أن اختصــــــاص احملاكم الوطنية له ال حتقق هذه املصــــــلحة، إذ ســــــتكون حمكمالعراقي، لوجد

ــر، هي اقرب احملـاكم إليـه واقـدر من غريهـا على نظر  ــاطـه االقتصـــــــــــــــادي وابقي العنـاصــــــــــــ يرتكز فيهـا نشـــــــــــــ
 .(87)الدعوى

 
 .287أستاذن د.عباس العبودي، مصدر سابق، ص  -85
 .104نقال عن د.أمحد عبد الكرمي سالمة، الدعوى املدنية...، مصدر سابق، ص  -86
 .675الدين عبد هللا، مصدر سابق، ص  أشار ملعىن قريب د.عز  -87
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 ه ابلعراقرابعا: عقد التوريد مت إبرامه يف فرنســــــــا ومطلوب تنفيذه هناك مع مواطن فرنســــــــي ال صــــــــلة ل 
 ابملدعى عليه العراقي.والذي أقام الدعوى أمام ما حكمه ال لشيء إال بقصد األضرار 

 خامســــــا: كافة واثئق الدعوى يف الدفاتر التجارية للخصــــــمني يف فرنســــــا ابإلضــــــافة إىل وجود الشــــــهود
 الذين مت إبرام العقد حبضورهم موجودين يف فرنسا.

ــعيفة ابلنزاع املعروض أمامها، وان بعد كل هذا الذي تقدم ســــتجد احملكمة  ــلة ضــ العراقية، أهنا على صــ
الوحيد به هو أن املدعى عليه حيمل اجلنسية العراقية، يف حني أن احملكمة الفرنسية على صلة قوية ارتباطها  

به، ابلنزاع، فهنا البد للمحكمة العراقية أن تتخلى عن النزاع وأحالته إىل احملكمة الفرنســــــــية األكثر ارتباطا 
رنســـي، الذي ما أقام الدعوى أمام محاية ملصـــاحل املواطن العراقي، من التعســـف الذي يلقاه من خصـــمه الف

. لذلك فإن على احملكمة أن تقضــــــــي بعدم اختصــــــــاصــــــــها، اذا تبني هلا أن (88)احملاكم العراقية إال نكاية به
ــألــة حمــل النزاع ال ترتبط إبقليمهــا أبيــة رابطــة إعمــاال ملبــدأ االر  تبــاط املــادي، ألن املفروض أن قواعــد املســـــــــــــ

تبىن على أســـــــاس االرتباط، ال على أســـــــاس انتماء احد اطراف    االختصـــــــاص القضـــــــائي الدويل لكل دولة
 .(89)الدعوى هلا جبنسيته وهو املدعى عليه، ابلنسبة للضابط حمل البحث

عراقية بقبول االختصـــاص ولو اســـتمرينا يف اســـتكمال جمرايت االفرتاض املتقدم أعاله، وقامت احملاكم ال
دعى عليه العراقي بدفع تعويض عن الضــرر الذي أصــاب واحلكم للمواطن الفرنســي بفســخ العقد، والزام امل

الفرنســـــــي، جراء اإلخالل ابلتزامه، وأراد الفرنســـــــي أن ينفذ حكم احملكمة العراقية يف فرنســـــــا، فهنا يؤيد ما 
ملـدعي الفرنســــــــــــــي( أن يقيم دعوى التنفيـذ أمـام احملـاكم  ، إذ يتعني عليـه )ا(90)ـنذهـب إليـه جـاـنب من الفقـه

عتداد حبكم احملكمة العراقي، متهيداً لتنفيذ هذا احلكم، وأمام هذا املوقف ســــــــيطالب الفرنســــــــية، وطلب اال
املـدعى عليـه العراقي ويـدفع ابلـدفع املتوقع وهو بطالن هـذا احلكم وعـدم االعتـداد بنتيجتـه، لصـــــــــــــــدوره يف 

نظر اص القضـــــــــائي الدويل للمحاكم الفرنســـــــــية، ابعتبار أن األخرية هي األوىل باحدى حاالت االختـصــــــــ 
النزاع، بوصـــــفها دولة موطن املدعى عليه، وحمكمة دولة إبرام العقد وتنفيذه، وغري ذلك من عناصـــــر تعيني 
احملكمة املختصــــــــــة، ويف غالب احلال ســــــــــيحكم القضــــــــــاء الفرنســــــــــي ببطالن حكم احملاكم العراقي، وعدم 

اطا مبوضــــــــــــوع الدعوى،  داد مبثل هذا احلكم، والســــــــــــبب يف ذلك أن احملاكم الفرنســــــــــــية هي اكثر ارتباالعت
ــبح احلكم عـدمي اجلـدوى واألمهيـة، واحلـل هو العمـل مببـدأ االرتبـاط املـادي بني احملكمـة  ــيصــــــــــــ وابلتـايل ســــــــــــ

ه بنظر وموضــــــوع الدعوى وأطرافها، واألفضــــــل يف هذه احلالة أن يتخلى القاضــــــي العراقي عن اختصــــــاـصـــــ 
 لفرنسية بوصفها األكثر ارتباطا واتصاال به.النزاع، نظرا الرتباطه الضعيف به، وأن حييل حله إىل احملاكم ا

 
قد ذهبت إىل  1968من اجلدير ابلذكر أن اتفاقية بروكسل واخلاصة ابالختصاص القضائي وتنفيذ األحكام األجنبية لعام  -88

 جنسية املدعي أو املدعى عليه، وذلك لألسباب اليت تقدم ذكرها يف أعاله للمزيد ينظر: عدم اعتناق ضابطي
-Giardina A, the European Court and the Brussels Convention on Jurisdiction and Judgments, I. C. 

L. Q, 19 April, 1978, p. 264. 
ين حممد الفخري، االختصاص القضائي الدويل للمحاكم ، د.عو 447د.يونس صالح الدين علي، مصدر سابق، ص  -89

ملسائل املدنية والتجارية دراسة مقارنة يف القانون الدويل اخلاص، مكتبة صباح، بغداد، العراقية وتنفيذ األحكام األجنبية يف العراق يف ا
 .13، ص 2007

 .218د.هشام خالد، اجلنسية العربية...، مصدر سابق، ص  -90
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ــريعات إىل إمكانية رفض احملكمة الوطنية املختصــــة، عقد االختصــــاص  (91)وقد ذهب جانب من التشــ
ــهـا بنظر نزاع يكون فيـه املـدعى عليـه وطين، مىت كـان غري متوطن أو  مقيم على إقليم اـلدوـلة، وبنـاًء لنفســــــــــــ

عى عليه الوطين أمام حماكم الدولة اليت يتوطن على أرضـــــــها، على ذلك جيب على املدعي أن خياصـــــــم املد
وال شــك يف أن هذه التشــريعات وفقت غاية التوفيق يف هذا املوقف حينما أعطت احملكمة ســلطت تقدير 

ــه فيما اذا انتفى االرتباط الواق ــها أو رفضــــ ــاصــــ عي املادي بينها وبني الدعوى من حيث املدعى عليه اختصــــ
. وعليــه نرى (92)ى األخرى، حىت ال يصــــــــــــــــدر عنهــا حكم ويكون عــدمي اجلــدوىالوطين، وظروف الــدعو 

ــتنادا ألحكام املادة ) ــاء العراقي ابلتخلي عن اختصـــــــاصـــــــه اســـــ ( من القانون املدين، 14وجوب قيام القضـــــ
ـبه، رعـاـية ملصـــــــــــــــاحل املواطن العراقي، ودفعـا للضــــــــــــــرر عـنه، مىت مـا وإحـاـلة النزاع للمحكمـة األكثر ارتبـاطـا 

ــتجاب ا ــتوى الذي يتناســـــــب مع التحدايت اســـــ ــرع العراقي ملقرتحنا بتعديل نص املادة املذكورة، ابملســـــ ملشـــــ
 الواقعية اخلاصة مببدأ االرتباط املادي وقوة تنفيذ احلكم.

العراقية أكرب ألن املدعى عليه عراقي  هل مســـاس الدعوى ابلســـيادة (93)ونتســـاءل مع جانب من الفقه
إلقليمية للدولة الفرنسـية يف الفرضـية املتقدمة هو األكرب، إن اإلجابة ابلنفي اجلنسـية، أم املسـاس ابلسـيادة ا

هي األقرب إىل املنطق القانوين الســليم، فاملدعي وموطن املدعى عليه وأمواله وأطفاله وزوجته ومركز إعماله 
طق والواقع، وما ا يعين أن االرتباط بني الدعوى واحملاكم الفرنســـــــــــية هو األقرب إىل املنكلها يف فرنســـــــــــا، م

بقي الرتباط العالقة ابحملكمة الوطنية)العراقية( للمدعى عليه إال اجلنســــــــــية، وهي ضــــــــــابط ضــــــــــعيف حلكم 
 الدعوى وإلثبات ذلك جنري التحليل اآليت: 

 ابط جنســية املدعى عليه، كضــابط لتعيني االختصــاصأواّل: إّن مشــرّع أي دولة حينما يقرر تطبيق ضــ 
ــائي حملاكمه، فإنه ــًدا بلوغ غاايت حمددة، من قبيل حتقيق ما   القضــ يضــــع حكًما عاًما للوضــــع الغالب قاصــ

ــيق بني النظم  يســــــــــــــمى ابألمن القـانوين، وحتقيق العـدالـة يف نطـاق القـانون الـدويل اخلـاص، وحتقيق التنســــــــــــ
العالقات ختصـاص القضـائي الدويل، وغريها من املبادئ القانونية املعمول هبا يف القانونية اخلاصـة بتنازع اال

اخلاصـــــــة الدولية، ولكن يفوت القاضـــــــي كيفية الوصـــــــول إىل تلك احملددات؛ ألنه ال حيلل العالقة ويكتفي 
كم الفرنســـــية، . فاألطراف يف الفرضـــــية املتقدمة، توقعوا املثول أمام احملا (94)ابلتطبيق اجلامد لقواعد اإلســـــناد

ى عليه نفقات االنتقال إىل حمكمة ال تقع يف ألن يف ذلك عدالة ملصــلحة األطراف، فال جيوز حتميل املدع
حمل أقامته، كذلك فعلى املشـــــــرع مراعاة املرونة يف تعيني قواعد االختصـــــــاص القضـــــــائي الدويل، اســـــــتجابة 

 
، حينما نصت 1983( من قانون اإلجراءات املدنية اإلسالمي السوداين لعام 7شريعات ما جاءت به املادة )من تلك الت -91

ا على أنه " جيوز مبوافقة احملكمة إقامة الدعوى على السوداين أمام احملاكم السودانية ولو مل يكن له موطن أو حمل إقامة يف السودان، م
اخلارج". ومن خالل مفهوم املخالفة هلذا النص، ميكن القول أن للمحكمة السودانية رفض قبول عدا الدعاوى املتعلقة بعقار يقع يف 

ىت رأت أن املواطن السوداين ال يقيم على األرض السودانية، وال عالقة له مبحاكمها إال كونه حيمل جنسيتها، أما ارتباطه االختصاص م
وجود األموال وممارسة اإلعمال، وغري ذلك من الظروف اليت تؤكد قدرة حماكم مبحاكم دولة أخرى فهو أكرب بكثري من حيث اإلقامة و 

 ع الذي يكون طرفا فيه.تلك الدولة، على نظر النزا 
للمزيد عن موقف هذه التشريعات ينظر د.حممد شتا أبو سعد، قانون اإلجراءات املدنية اإلسالمي السوداين معلقا عليه،  -92

 وما بعدها. 84، ص1985اخلاصة، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي،  اجلزء األول، الدعوى والدعاوى
. وأيضا البد من االنتباه إىل ما تبنته اتفاقية بروكسل 195الدعوى املدنية...، مصدر سابق، ص  د.أمحد عبد الكرمي سالمة،    -93

كامها إىل عدم اعتناق ضابطي جنسية املدعي حينما ذهبت أح 1968واخلاصة ابالختصاص القضائي وتنفيذ األحكام األجنبية لعام 
 أو املدعى عليه، الهنما ضوابط ضعيفة.

 .59، ص 2010العال، تنازع القوانني "دراسة مقارنة"، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  د.عكاشة حممد عبد -94
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ة، تعرضــــنا له فيما ســــبق، كما أن احلكم للتحول احلاصــــل يف العامل، من ظهور منطق جديد ملفهوم الســــياد 
 قد صدر من حمكمة هلا ارتباط مبوضوع الدعوى اكثر من غريها. سيضمن له النفاذ والقوة مىت كان 

 اثنًيا: إّن تعويل مشـــرّع القاضـــي على ضـــابط جنســـية املدعى عليه، هو تقنني حلكم عام يرتجم به مبدأ
بدأ الوالية الشخصية للمحاكم، وبعبارة أدق أن التشريعات السيادة الشخصية للدولة على رعاايها، وفقا مل

دت من هذا التعيني محاية رعاايها ابمتداد والية قضـائها هلم عرب احلدود، وهو مبدأ تراجع كثريا املقارنة قصـ 
قي . وإذا ما أردن أن نتفحص االعتبارات اليت استند إليها املشرع العرا(95)ومل يعد له إال القليل من األنصار

( من القانون 15( من قانون املرافعات، واملادة )28( وكذلك املشـــــــــــرع املصـــــــــــري يف املادة )14يف املادة )
املدين الفرنســي، يتضــح غياهبا، فعقد القاضــي العراقي االختصــاص لنفســه اســتنادا لضــابط جنســية املدعى  

فرضــية؛ ألنه يتعارض مع توقعات ال يســتقيم وصــفه معيارًا حلكم ال  ه العراقي، يعد ضــابطا ضــعيفا اثنوايً علي
الطرف العراقي، ويصــــب يف خالف مصــــلحته، وهذه الفرضــــية قابلة للتكرار، ونعتقد يف أن احلل ملثل هذه 

اد عن أتباع حلول احلاالت هو إعمال ضـــــــــــوابط أخرى تعقد االختصـــــــــــاص حملاكم الدولة األخرى، واإلبتع
ــماء وآلية، على كافة احلاالت  ــائي الدويل جامدة تنطبق بطريقة صـــ اليت يثار فيها تنازع االختصـــــاص القضـــ

بني الدول املختلفة، بل جيب أتباع حلول تتسـم ابملرونة والواقعية، أتخذ ابحلسـبان سـائر املالبسـات احمليطة 
 .(96)ابلدعوى املعروضة أمام القضاء العراقي 

ــية امليتلخ دعى عليه، كان ص لنا من كل ما تقدم، أن موقف التشـــــــــريعات املقارنة من ضـــــــــابط جنســـــــ
مسايرا املرحلة التارخيية اليت ُشرع فيها، ولكن مع التعقيد الذي تتصف به العالقات اخلاصة الدولية، مل يعد 

وطنية، فعنصـــر ابإلمكان إعمال األســـس التقليدية يف توضـــيح حكمة متســـك املشـــرع ابختصـــاص احملاكم ال
جنســـــــــــــية املدعى عليه حيقق التكامل يف   الســـــــــــــيادة قد شـــــــــــــهد حتول يف املعىن والوظيفة، ومل يعد ضـــــــــــــابط

ــتندا إىل اآلاثر   ــابط، مســ ــائي الدويل، وأن على املشــــرع العراقي إعادة النظر يف هذا الضــ االختصــــاص القضــ
فاحملكمة اليت تكون اقدر من غريها العملية املرتتبة على عقد االختصــــــــــــاص للمحاكم الوطنية أو األجنبية، 

على مســـــــتوى التنفيذ، البد وأن متنح الوالية يف نظر الدعوى، كما على إصـــــــدار أحكام ذات قوة وفاعلية  
ــم  ــة حســـــــــ أن احملكمة اليت يربطها ابلدعوى وأطرافها ومقوماهتا رابط أقوى من غريها، البد وأن متنح فرصـــــــــ

أم أجنبية، فاملعيار هو النتائج اليت ترتتب على احلكم، ال كون   النزاع بصــرف النظر عن كوهنا حمكمة وطنية
 عى عليه وطنيا أو ال.املد

 الخاتمة:

ــتفادة منه، من  ــية املدعى عليه، والتعرض جلملة من العناوين املســـ ــابط جنســـ بعد االنتهاء من حتليل ضـــ
رق إىل األســـــــس اليت يقوم  قبيل ازدواج اجلنســـــــية، والوقت الذي يُعتد به لتحديد اجلنســـــــية، وكذلك مت التط

مت التوصــل إىل مجلة من النتائج نوجزها ابألمور اآلتية وتتبعها  عليها هذا الضــابط، التقليدية منها واحلديثة،
جمموعة من التوصــــيات نتمىن على املشــــرع العراقي أخذها بنظر االعتبار يف أي تعديل تشــــريعي للنصــــوص 

 
 .35لعال، مصدر سابق، صينظر يف معىن قريب مما تقدم فيما يتعلق بقواعد اإلسناد د.عكاشة حممد عبد ا -95

96- Mayer: Droit international privé, Paris, 1983, p. 673. 
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 احلاكمة لتنظيم االختصاص القضائي الدويل.
 أوال: النتائج

ــمـل الشــــــــــــــخص الطبيعي ( من القـانون املـ 14إن لفظ العراقي الوارد يف املـادة ) .1 دين العراقي ميـتد ليشــــــــــــ
واملعنوي، اســــــــــتنادا إىل مجلة من احلجج تعرضــــــــــنا هلا خالل البحث، عمدهتا العموم الوارد يف النص، 

 ضافة إىل أحكام احملاكم.وغالب فقه القانون الدويل اخلاص، واالتفاقيات واحملافل الدولية، ابإل
ــابط تبني أن املشـــرع العراقي مل يوجد معاجلة مو  .2 ــود ابلضـ ــية العراقي املقصـ ــوعية يف حالة ازدواج جنسـ ضـ

حمل الدراســة، فقد اعتمد على منهج تقليدي، يقتضــي عقد االختصــاص للمحاكم العراقية، مىت كان 
 يف عقد االختصاص حملكمة أجنبية. املدعى عليه عراقيا، وبصرف النظر عن جنسيته األخرى وأثرها

ملقيم يف الداخل واآلخر الذي ترك العراق من فرتة طويلة أبحكام ســــاوى املشــــرع العراقي بني العراقي ا .3
ــل واآلخر املتجنس، ومل يهتم لوجود ارتباط بني العراقي  ــاوى بني العراقي ابألصــ ــابط، كما ســ هذا الضــ

 ، ومركز إعماله الرئيس وغريها.وإقليم دولته من حيث وجود أمواله يف العراق
بىن عليها املشـــــرع العراقي االختصـــــاص القضـــــائي للمحاكم  اتضـــــح أن عنصـــــر الســـــيادة اإلقليمية اليت .4

العراقية، هو عنصـــر واهي ضـــعيف، نتيجة لتبدل مفهوم الســـيادة من معىن الوالية القضـــائية إىل طبيعة 
حقق مىت حافظت الدولة على حقوق رعاايها، الوظيفة اليت تؤديها حماكم الدولة، فعنصــــر الســــيادة يت

 م حلسم النزاع.من خالل اختيار انسب احملاك
ــيـة املـدعى عليـه، هو وقـت رفع  .5 وجـدن إمجـاعـا فقهيـا على أن الوقـت الـذي يعتـد بـه يف حتـديـد جنســــــــــــ

 الدعوى، وال أتثري بعد ذلك ألي تغيري يطرأ عليها.
االعتبارات األخرى اليت يســـــــــــتند إليها املشـــــــــــرع يف عقد  إن مصـــــــــــاحل املدعى عليه العراقي فوق مجيع  .6

ــاص للمحاكم العرا ــرع أن يتبعها، وال يهم بعد االختصـ ــلحة العراقي فعلى املشـ قية، فأين ما كانت مصـ
 ذلك سواء كانت احملاكم العراقية هي املختصة، أم حمكمة أجنبية هلا ارتباط اكرب ابلدعوى.

اعتبارات يسـتند إليها يف تقرير االختصـاص، تتمثل ابلعدالة  إن لقواعد االختصـاص القضـائي الدويل، .7
م مصــــــاحل األطراف، وضــــــمان الفاعلية والقوة للحكم الصــــــادر، وغريها، وهي اعتبارات املادية، واحرتا

 تُلزم احملكمة مبراعاهتا حلظة عقد االختصاص لنفسها.
دوره جامد غري مرن، يقتصـــر  إن القاضـــي العراقي ال دور له يف نطاق ضـــابط جنســـية املدعى عليه، ف .8

اص، مىت تبني ـله أن هـناك حمكمـة اجـدر  على تطبيق النص، دون أن تكون ـله حرـية رفض االختـصـــــــــــــ 
 منه على حسم النزاع، كما وجدنه لدى املشرع السوداين.

 ثانيا: التوصيات
لى الشــــكل ( من القانون املدين العراقي لتكون ع14نتمىن على املشــــرع العراقي تعديل أحكام املادة ) .1

حىت ما نشـــــــــأ منها يف اخلارج االيت "يقاضـــــــــى العراقي أمام حماكم العراق عما ترتب بذمته من حقوق 
 مىت كانت احملاكم العراقية اقدر على حكم النزاع مبا حيفظ مصاحل الطرف العراقي".

كانية ( من القانون املدين العراقي تتضـــــــمن منح القاضـــــــي العراقي إم14إضـــــــافة فقرة جديدة للمادة ) .2
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 25:  العدد

ــادر عنه ال حيظى بقوة نفاذ، إ  ذ تنص على أنه "جيوز رفض االختصــــــــاص مىت تبني له أن احلكم الصــــــ
للمحكمـــة االمتنـــاع عن نظر الـــدعوى املقـــامـــة على العراقي مىت مل يكن لـــه موطن أو حمـــل إقـــامـــة يف 

 العراق، أو كان احلكم الصادر عنها غري ذي فاعلية على مستوى التنفيذ".
 ( أعاله تتضـمن حسـم النزاع حول الوقت الذي يعتد به لتحديد14جديدة للمادة )  اسـتحداث فقرة .3

ــة، تنص على أنه "والية احملاكم العراقية  ــابط حمل الدراســـ ــية العراقية للمدعى عليه موضـــــوع الضـــ اجلنســـ
واالختصــــــــــــاص يتحددان ابلنظر إىل جنســــــــــــية املدعى عليه العراقي حلظة إقامة الدعوى وال أثر لتغيري 

 ية بعد هذا امليعاد".اجلنس
زاع حول ازدواج جنسـية العراقي املدعى  ( أعاله تتضـمن حسـم الن14اسـتحداث فقرة جديدة للمادة ) .4

ــية العليه العراقي، تنص على أن " ــية من بينها اجلنســـ ، وتعلق عراقيةإذا كان للشـــــخص أكثر من جنســـ
اليت حتقق مصــاحل العراقي جلنســية ، فان االعراقيةاألمر ابالختصــاص القضــائي الدويل املباشــر للمحاكم  

 ".لالختصاص القضائي هلذه احملاكم وحدها هي اليت يتعني االعتماد عليها كضابط
، 1928لعـــام  30( من قـــانون تنفيـــذ األحكـــام األجنبيـــة العراقي رقم 7، 6تعـــديـــل أحكـــام املـــادة ) .5

العراقية غري خمتصة، كشرط  للتساوق مع التوصيات املتقدمة، وابخلصوص الفقرة املتعلقة بكون احملاكم  
 لقبول تنفيذ احلكم األجنيب يف العراق.

بروكســـل اخلاصـــة ابالختصـــاص القضـــائي وتنفيذ األحكام  رع العراقي االنضـــمام إىل اتفاقية  ندعو املشـــ  .6
، يف ذهبت إىل عدم اعتناق ضــــــــــابطي جنســــــــــية املدعي أو املدعى عليه، كوهنا  1968األجنبية لعام 

الدويل، واعتمدت على ضــــــوابط وأســــــس موضــــــوعية تضــــــمن ألطراف  نطاق االختصــــــاص القضــــــائي  
 ام اليت تصدر من احملاكم املختصة يف منازعاهتم.الدعوى، فاعلية األحك

 المصادر:

 أوال: الكتب القانونية
 .1975درويش، علم السياسة، دار النهضة العربية، القاهرة،  إبراهيمد. .1
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ــئة عن جرمية، بني قانون العقوابت الدويل والقانون د. .6 ــالمة، الدعوى املدنية الناشـــ أمحد عبد الكرمي ســـ
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قسمت اجلداوي، مبادئ االختصاص القضائي الدويل وتنفيذ األحكام األجنبية، دار النهضة   أمحدد. .7
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 .1996للطبع والنشر، اإلسكندرية، 

 . 1986عكاشة حممد عبد العال، اإلجراءات املدنية والتجارية والدولية، الدار اجلامعية، بريوت، د. −
نة مع التشـريعات العربية، شـة حممد عبد العال، الوسـيط يف أحكام اجلنسـية اللبنانية دراسـة مقار عكاد. −

 .2001الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، 
عكاشـــــة حممد عبد العال، تنازع القوانني "دراســـــة مقارنة"، دار املطبوعات اجلامعية، اإلســـــكندرية، د. −

2010. 
 راســـــــــات يف القانون الدويل اخلاص يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،عكاشـــــــــة حممد عبد العال، دد. −

 .دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية
 .1995علي صادق أبو هيف، القانون الدويل العام، منشاة املعارف، اإلسكندرية، د. .18
جنبية يف العراقية وتنفيذ األحكام األ اكمعوين حممد الفخري، االختصــــــاص القضــــــائي الدويل للمحد. .19

لقانون الدويل اخلاص، مكتبة صـــــــباح، بغداد، العراق يف املســـــــائل املدنية والتجارية دراســـــــة مقارنة يف ا



  

536 

 25:  العدد

 2007. 
حســــــــــــــن حممــد اهلــداوي، القــانون الــدويل اخلــاص تنــازع القوانني وتنــازع الــداودي، د.غــالــب علي د. .20

الكتاب، القاهرة، ، العاتك لصــــــــــناعة  3ط، 2جاالختصــــــــــاص القضــــــــــائي وتنفيذ األحكام األجنبية، 
2009. 

، ع االختصــــــاص القضــــــائي الدويل، دار النهضــــــة العربيةفؤاد رايض، اجلنســــــية ومركز األجانب وتناز د. .21
 القاهرة.

ســـامية راشـــد، الوســـيط يف تنازع القوانني وتنازع االختصـــاص القضـــائي الدويل، دار د.فؤاد رايض، د. −
 .1987النهضة العربية، 

امية راشــــــــد، الوجيز يف تنازع القوانني وتنازع االختصــــــــاص القضــــــــائي ـســـــــ د.فؤاد عبد املنعم رايض، د. −
 .1981ويل، دار النهضة العربية، القاهرة، الد

 .1974ماهر السداوي، جنسية اخلصوم الوطنية كضابط لالختصاص القضائي الدويل، املنصورة، د. .22
الدويل دراســـة مقارنة يف ماهر الســـداوي، جنســـية اخلصـــوم الوطنية كضـــابط لالختصـــاص القضـــائي د. −

 .1978القانون الدويل اخلاص املصري والفرنسي، املنصورة، 
ــوداين معلقا عليه، اجلزء األول، د. .23 ــعد، قانون اإلجراءات املدنية اإلســـــــــالمي الســـــــ ــتا أبو ســـــــ حممد شـــــــ

 .1985الدعوى والدعاوى اخلاصة، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي، 
ــر، الكوـيت، حممـد عـبد اللطيف، النظم  د. .24 ـــية، مطبوعـات وحـدة الـتأليف والرتمجـة والنشــــــــــــ ـــياســــــــــــ الســــــــــــ

1997. 
ل فهمي، أصول القانون الدويل اخلاص )اجلنسية، املوطن، مركز األجانب، مادة التنازع(، حممد كماد. .25

 .1981الطبعة الثانية، مؤسسة الثقافة اجلامعية، اإلسكندرية، 
وفق القـــانونني العراقي واملقـــارن، دار احلريـــة  ممـــدوح عبـــد الكرمي حـــافظ، القـــانون الـــدويل اخلـــاصد. .26

 .1977للطباعة، بغداد، 
خالد، اجلنسـية العربية للمدعى عليه كضـابط لالختصاص القضائي الدويل للمحاكم العربية،  هشـامد. .27

 .2003منشأة املعارف، اإلسكندرية، 
 .2000، هشام خالد، جنسية الشركة دراسة مقارنة، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندريةد. −
عد االختصـــاص الدويل هشـــام علي صـــادق، تنازع االختصـــاص القضـــائي الدويل دراســـة مقارنة لقواد. −

 .للمحاكم، اإلجراءات والقانون الذي حيكمها آاثر األحكام األجنيب، منشأة املعارف، اإلسكندرية
للعالقات  عكاشـــة حممد عبد العال، التنظيم القانوين املوضـــوعي واإلجرائيد.هشـــام علي صـــادق، د. −

ألحكام األجنيب، دار الفتح  اخلاصـــــــــــة الدولية، اجلزء الثاين، االختصـــــــــــاص القضـــــــــــائي الدويل، تنفيذ ا
 .2011للطباعة والنشر، اإلسكندرية، 

ــة حتليليـــة يف تنـــازع القوانني وتنـــازع د. .28 يونس صــــــــــــــالح الـــدين علي، القـــانون الـــدويل اخلـــاص دراســــــــــــــ
ــائي الدويل وتنفيذ األحكام األ ــاص القضــــــــ ــورات زين احلقوقية، االختصــــــــ جنبية، الطبعة األوىل، منشــــــــ

2016. 



  

 - دراسة مقارنة- حتليل ضابط جنسية املدعى عليه وأثر  يف نطاق االختصاص القضائي الدويل 

537 

 ريحثانيا: الرسائل واألطا
أشـــرف شـــوقي مســـيحة، القواعد املادية وانكماش الســـيادة التشـــريعية الوطنية، أطروحة دكتوراه مقدمة  .1

 .2007املنصورة لعام  جامعة-احلقوقإىل جملس كلية 
نونية دراسة يف القانون الدويل واملقارن، رسالة ماجستري اثمر داود عبود، تعدد جنسية الفرد وآاثره القا .2

 .2007بغداد،  جامعة-انون القمقدمة إىل كلية 
ــية، أطروحة  .3 ــيات وحتديد املعاملة القانونية ملتعدد اجلنسـ جمد الدين طاهر خربوط، مشـــكلة تعدد اجلنسـ

 .1997عني مشس،  جامعة-احلقوقمقدمة إىل جملس كلية 
 القواننيثالثا: 

 .1951لعام  40القانون املدين العراقي املعدل رقم  −
 .1928لعام  30العراقي املعدل رقم قانون تنفيذ األحكام األجنبية  −
 .1948لعام  131القانون املدين املصري املعدل رقم  −
 .1968قانون املرافعات املدنية املصري املعدل لعام  −
 .1804القانون املدين الفرنسي املعدل لعام  −

 رابعا: املصادر األجنبية
1. Mayer: Droit international privé, Paris, 1983. 
2. Giardina A, the European Court and the Brussels Convention on 

Jurisdiction and Judgments, I. C. L. Q, 19 April 1978. 
3. P. ROUBIER: Le Droit transitoire, Dalloz, paris, 1983. 
4. Bartin: Principes de droit international privé, 3 voix, paris, 1953. 
5. Paul Lagarde: Vers une approche Fonctionnelle du conflit positif de 

nationalité, R. Crit, paris, 1988.  
6. Niboyet: Existe-t- il vraiment une nationalité des sociétés, Rev. Dr. Int. 

Pr. Paris, 1972. 

 مواقع األنرتنيت
- Https: //platform.almanhal.com. 

 



538 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واثره في تفعيل االقتصاد العراقياالستثمار األجنبي 

The Impact of Foreign Inuestment on the stimulation of 

Iraq's Economy 
                                            Hana Jawad Kadhim(1)هناء جواد كاظم

 الملخص

الهتمام ليس فقط من الدارســني كثر االنشــطة االقتصــادية حضــوراً يعد االســتثمار االجنيب واحداً من أ
واملهتمني، بل من قبل متخذي القرار الســـــياســـــي واالقتصـــــادي يف كل وقت من األوقات ملا يلعبه من دور 

 مهم وركن أساسي من أركان التنمية االقتصادية املنشودة يف أي بلد من البلدان.
أوجه الفعاليات االقتصـــــــــــادية ألية دولة، رتك أثراً مهماً يف مجيع لذلك فان االســـــــــــتثمار كان وما يزال ي

 خصوصاً تلك الدول اليت ما زالت اقتصاداهتا تعاين من التخلف والتبعية.
Abstract  
Foreign investment is one of the most interesting and present economic 

activities, not only for those who study it, but even for the economic and 
political decision makers in alltimes. It is an important element in the 
economic development in any country. Investment still has an impact on all 
the aspects of economic activities in any country, especially the countries 
whose economy suffer from underdevelopment and dependency. 

 المقدمة

تمام ليس فقط من يعد االســـــتثمار األجنيب واحداً من أكثر األنشـــــطة االقتصـــــادية حضـــــوراً ومثاراً لاله
الدارســني واملهتمني، بل من قبل متخذي القرار الســياســي واالقتصــادي يف كل وقت من األوقات ملا يلعبه 
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م وركن أســــــــاســــــــي من أركان التنمية االقتصــــــــادية املنشــــــــودة يف أي بلد من البلدان. لذلك فان من دور مه
ليات االقتصــــــادية ألية دولة، خصــــــوصــــــاً تلك االســــــتثمار كان وما يزال يرتك أثرا مهماً يف مجيع أوجه الفعا

 الدول اليت ما زالت اقتصاداهتا تعاين من التخلف والتبعية.
االقتصاد العراقي يتطلب جهداً ال يقتصر على االقتصاد فحسب، بل انه  إن البحث يف حتديد مالمح  

وماً ما دولة املؤســســات يســتوعب جداًل يف حقول الســياســة واجملتمع وتشــري الوقائع إىل إن العراق مل يعش ي
 العصرية.

احملتكرة إن االقتصـــاد العراقي ميثل اقتصـــاداً ريعياً أحادي اجلانب، اســـتأثرت به احلكومة اليت كانت هي 
آلليات صـياغة خططه وممارسـاته ابجتاهات تقودها رغبة الفعل السـياسـي ذاته قادته إىل اختالالت هيكلية 

 واضحة على مستوى االقتصاد برمته.
ــلطة مركزية إىل   إما ــاد مشويل تديره الدولة وحمكوم بقرارات ســ ــاد من اقتصــ اآلن يفرتض التحول ابالقتصــ

 ويلعب القطاع اخلاص دور القائد فيه.اقتصاد يعتمد على آليات السوق 
 أهمية البحث 

ــاد العراقي من اختالالت هيكليـة مزمنـة ومـا ترتـب على ذلـك من  االلتزامـات نظراً ملـا يعـانيـه االقتصـــــــــــــ
 ية:تحث ليكتسب أمهية خاصة لألسباب االهددت وال زالت هتدد االستقرار فيه، فقد جاء الب

ســتثنائي هبذا املوضــوع على املســتويني الرمسي والشــعيب. ويفســر  أييت منســجماً مع االهتمام الواســع واال .1
ــتثمـارا ت يف حـل كثري من هـذا االهتمـام ابـلدور الفعـال اـلذي ميكن إن حتققـه زايدة حجم هـذه االســــــــــــ

 املشاكل اليت يعاين منها االقتصاد العراقي كاخنفاض معدالت النمو وارتفاع معدالت البطالة.
متثل البديل املنطقي للقروض اخلارجية يف ظل االخنفاض امللموس يف أصــبحت االســتثمارات األجنبية  .2

بشــــــــىت أنواعها، وارتفاع حجم قدرة البنوك واملؤســــــــســــــــات املالية اإلقليمية والعاملية على منح القروض  
اخلارجية، فضـاًل ديوهنا   مبتطلبات خدمةخماطر اإلقراض النامجة عن عجز كثري من البلدان عن اإليفاء 

ــلهـا يف تنمـية كثري من البـلدان وأوقعتهـا يف أزمـات مـالـية ونقـدـية إن القر  نع وض اخلـارجـية أثبـتت فشــــــــــــ
 نتيجة املبالغة يف االعتماد على القروض اخلارجية.

أتيت أمهية هذا البحث من خالل تســــــــــليطنا الضــــــــــوء على أهم اجلوانب املتعلقة ابالســــــــــتثمار األجنيب  .3
ن تضـــــطلع هبا يف جهود التنمية االقتصـــــادية يف اتثمارات وآفاق اجتذابه واملهمة اليت ميكن هلذه االســـــ 

 العراق.
 مشكلة البحث 

النشـــــــــــــــاط اخلـاص احمللي واألجنيب يف  تتمـثل يف التصـــــــــــــــادم بني الرغـبة واـلدعوات امللحـة إلطالق حرـية
اســـــــتغالل املوقف وضـــــــرورة اضـــــــطالعه بدور رايدي واحلد من ســـــــلطة الدولة يف اجملال االقتصـــــــادي، وبني 

لعراق بوصــفه اثين بلد يف العامل من حيث االحتياطي النفطي والدولة هي املدبر واملســتغل هلذه خصــوصــية ا
يزها هذه اإلشــكالية جتعل مســألة التحول االقتصــادي مســألة ســياســية الثروة النفطية وابلتايل فالنتائج اليت مت
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 ميس شكل الدولة فحسب ابلدرجة األوىل بل وتتأثر ابالصطفاف السياسي والتحول االيديولوجي الذي مل 
 بل واجملتمع كذلك.

 -وانطالقاً مما تقدم فان هذا البحث سوف يتناول هذه املشكلة عرب طرح عدد من االسئلة منها:
 انواعه؟ ا مفهوم االستثمار؟ ومام -
 دور االستثمارات االجنبية يف االقتصادات النامية؟ ما -
 وجهة النظر احلديثة املؤيدة لالستثمار االجنيب. -
 لسياسة املعتدلة يف جذب االستثمارات االجنبية.ا -
 مالمح االقتصاد العراقي. -
 بات االستثمار االجنيب يف العراق؟متطل ما -

 هدف البحث
هذا البحث إىل إلقاء الضـــــــوء على مفهوم وأشـــــــكال االســـــــتثمار األجنيب وأســـــــباب انتقاله بني يهدف 

 عراقي.البلدان مع استعراض اآلاثر املتوقعة له يف االقتصاد ال
كما يهدف هذا البحث إىل اسـتعراض أمهية املناخ االسـتثماري املناسـب جلذب هذه االسـتثمارات مع 

 مته لالستثمار الدويل.ءلعراق ومدى مالاستعراض للمناخ االستثماري يف ا
 فرضية البحث

ــعف  ــبب ضــــــ ــتثمارات األجنبية بســــــ ــتثماري يف العراق يف حتفيز واجتذاب االســــــ ــهم املناخ االســــــ مل يســــــ
 واالقتصادي. ميناالستقرار السياسي واأل

 مفهوم االستثمار وأنواعه

الباحثني وخلفياهتم األكادميية. جاء تعريف االســتثمار أبشــكال متعددة تنســجم مع توجهات ومواقف 
فقد عرفه البعض أبنه اســـــــــــــتخدام املدخرات يف تكوين الطاقات اإلنتاجية اجلديدة واحملافظة على الطاقات 

 .(2) قائمة أو جتديدهااإلنتاجية ال
وعرف أبنه أي اســــتعمال لرأس املال ســــعياً وراء الربح مهما كان شــــكل االســــتعمال كإنشــــاء مصــــنع، 

 .(3) ملكية عقارية مشغل، مزرعة،
وعرف كذلك أبنه ارتباط مايل يهدف إىل حتقيق مكاســب يتوقع احلصــول عليها خالل مدة طويلة يف 

 .(4) املستقبل

 
ص  -1987-الطبعة الثانية -جدة  -دار الشروق اململكة العربية السعودية  -التنمية والتخطيط االقتصادي-حسني عمر  -2
158. 

 .5ص 1996 -جامعة حلب  -مبادىء االستثمار وتقييم املشاريع  -عادل العاقل حممد  -3
 .43ص -القاهرة  -مكتبة عني مشس  -ار والتمويل االستثم -سعيد اهلواري  -4
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لى األصــول الرأس مالية خالل فرتة معينة، وبناًء على ذلك يكون االســتثمار هو وعرف أبنه اإلنفاق ع
 واألاثث إىل جانب اإلصـــــالحات اليت تطيل عمر اإلضـــــافة إىل أصـــــول املؤســـــســـــة كالعدد واآلالت واملباين

 .(5)األصول أو تزيد من إنتاجيتها 
ود نتيجة النتقال رؤوس االموال ويعرف البعض االســـــتثمار االجنيب ابنه االســـــتثمار الناشـــــىء عرب احلد

املتحققة من االســــتثمارية وشــــىت املوارد االقتصــــادية بني البلدان املختلفة هبدف جين االرابح وتعظيم املنافع  
 .(6)جراء تلك االستثمارات 

ومما ســـــــــبق، ميكن القول إن االســـــــــتثمار ميثل جمموعة التوظيفات اليت من شـــــــــأهنا زايدة الدخل وحتقيق 
فعلية إىل رأس املال األصـلي، نتيجة تضـحية الفرد مبنفعة حالية للحصـول عليها مسـتقبال بشـكل اإلضـافة ال

 اكرب.
 أنواع االستثمار

 بينها على النحو اآليت:فريق اع من االستثمار ميكن التهناك عدة أنو 
 اواًل: االستثمار الحقيقي واالستثمار املالي 
ــتث ــتثمار احلقيقي )االقتصــــــادي(: هو االســــ مار الذي يتم من خالل األصــــــول اإلنتاجية اليت من فاالســــ

 اإلمجايل.شأهنا زايدة السلع واخلدمات، مما يؤدي إىل زايدة الناتج القومي 
ــتثمار املايل   ــهادات ذي هو الفاما االســـ ــندات وشـــ ــهم والســـ ــتثمار يف األوراق املالية كاألســـ يتعلق ابالســـ

 .اإليداع وغريها
 )حكومي( ثانيًا: استثمار خاص واستثمار عام 

 ويتمثل االستثمار اخلاص مبا يقوم به األفراد أو الشركات أو اهليئات اخلاصة بعملية االستثمار.
تثمـار العـام )احلكومي( فيتمثـل برأس املـال الـذي تقوم بـه احلكومـة أو أيـة جهـة ذات كيـان امـا االـســـــــــــــ 

خالل القروض واملســـــاعدات   عمومي بتكوينه ومتويله، ويكون هذا التمويل اما من فائض اإليرادات أو من
 اليت حتصل عليها الدولة.

 

 ثالثًا: االستثمار املحلي واالستثمار األجنبي 
يعرف االســـــتثمار احمللي أبنه االســـــتثمار الذي يقوم إبدارته واحلصـــــول على أرابحه مســـــتثمرون حيملون 

 العام أو اخلاص. جنسية البلد احملتضن لتلك االستثمارات ويستوي يف ذلك إن يكون حموال عن طريق
ــتثمار األجنيب فيعرف أبنه ــتثمار الناشـــــــــــئ عرب احلدود، نتيجة النتقال رؤوس األموال   اما االســـــــــ االســـــــــ

ــادية بني البلدان املختلفة هبدف جين األرابح وتعظيم املنافع املتحققة من  ــتثمارية، وشـــىت املواد االقتصـ االسـ

 
 -مركز الدراسات االسرتاتيجية  -السياسات االقتصادية احلكومية يف جمال تشجيع االستثمار يف االردن  -محد الكساسبة  -5

 .469ص  1994 -االردن -عمان   -معة االردنية اجلا
 .36-35االقتصاد العراقي صواقع  -املكتب االستشاري  -كلية دهوك اجلامعة   -6
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ــتثمار األ  ــتثمارات، فيما عرف آخرون االســـ ــتخدام جيري يف اخلارج ملوارد جراء تلك االســـ جنيب أبنه كل اســـ
 .(7)ميلكها بلد من البلدان  مالية

ــر  ــنقتصــ ــتثمار األخرى املختلفة، وخدمة ألغراض هذا البحث، فإننا ســ ــنيفات االســ وجتاوزاً ألنواع وتصــ
ن أشــكال وســياســات االســتثمار أعلى األنواع الســابقة واحلديث عن االســتثمار األجنيب وأشــكاله. حيث 

ــياســـة جنيب تتصـــف ابلعدد والتباين من حيث النوع واألمهية األ ــبية واخلصـــائص املميزة لكل شـــكل وسـ النسـ
من الســـــياســـــات وذلك بســـــبب تعدد املعايري املســـــتخدمة يف تصـــــنيف تلك االســـــتثمارات. وقد يرجع هذا  

جنيب ودرجة النمو التباين إىل عوامل كثرية منها ما يرتبط بطبيعة البلدان لتحقيقها من خالل االســـتثمار األ
هذه االســـــــــتثمارات يف البلدان املضـــــــــيفة، كذلك يرجع هذا التباين إىل  االقتصـــــــــادي، واألرابح املتوقعة من

 خصائص النشاط الذي متارسه الشركات املتعددة اجلنسيات ودرجة املنافسة يف أسواق الدول املضيفة.
 ار األجنيب:ية من االستثمتن التمييز بني األشكال االوتبعاً لذلك ميك

 االستثمار، ميكن التمييز بني شكلني من االستثمار:تبعاً لنوعية أو صفة القائم بعمل  .1
االســـتثمار األجنيب اخلاص: وهو االســـتثمار الذي يقوم به فرد أو شـــركة أو هيئة خاصـــة ذات جنســـية  -أ

 .(8)أجنبية 
ــتثمار الذي تقوم به احلكومات األجن -ب ــتثمار األجنيب العام: هو االســ ــات واهليئات االســ ــســ بية أو املؤســ

 سسات الدولية واإلقليمية.التابعة هلا أو املؤ 
 تبعاً للمدة الزمنية، يقسم االستثمار األجنيب إىل الشكلني التاليني: .2

االســـــتثمارات قصـــــرية املدى: وهي االســـــتثمارات اليت تتضـــــمن حتركاً يف رأس املال ملدة تقل عن ســـــنة  -أ
غالباً ما تؤدي إىل لكمبياالت وفتح االعتمادات، وهذه االسـتثمارات واحدة، وميثلها األوراق املالية وا

 .دعم العجز يف ميزان املدفوعات للدول املضيفة
االســــتثمارات طويلة املدى: وتشــــمل حتركات رؤوس األموال بني البلدان املختلفة ملدة تزيد عن ســــنة.  -ب

ومن شـان هذه التحركات الرأس مالية   وتتمثل هذه االسـتثمارات ابالسـتثمارات املباشـرة وغري املباشـرة،
 تنمية االقتصادات املتلقية هلذه التدفقات من خالل ما أييت:يف ى املسامهة طويلة املد

 اواًل: مسامهة هذه التدفقات يف زايدة االستثمار يف البلدان املتلقية هلا وابلتايل مداخلها القومية.
ــتثمارات ســـــــــــوف تعمل على زاي تاج دة الكفاءة اإلنتاجية مما يؤدي إىل زايدة اإلناثنياً: إن زايدة االســـــــــ

 وختفيض أسعار املنتوجات احمللية.

 
 .10ص 1982الطبعة الثانية  -بريوت  -االستثمار الدويل   -ترمجة علي مقلد  -جيل براتن  -7
 - عمان   -عربية يف املشاريع الصناعية والسياحية والعمرانية االردنية  تدابري تشجيع استثمار رؤوس االموال ال  -عبد هللا املالكي    -8

 .16ص 1974 -الطبعة االوىل 
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 تبعا ملعيار السيطرة والتحكم يف االستثمار، هناك نوعان من االستثمار األجنيب مها: .3
 االستثمار األجنيب املباشر: -أ

ذ شـــكل مؤســـســـة عرف أبنه االســـتثمار الذي يســـتلزم الســـيطرة أو اإلشـــراف على املشـــروع، حيث أيخ 
ــاوية مع رأس املال الوطين، كما انه  ــاوية أو غري املتســــ ــاركة املتســــ ــتثمر األجنيب وحده أو ابملشــــ من قبل املســــ

 .(9)أيخذ شكل إعادة شراء كلي أو جزئي ملشروع قائم 
ة أوصــــــوت فعال يف إدارة منشــــــ الذي جيري الكتســــــاب مصــــــلحة دائمة ويعرف ايضــــــاً أبنه االســــــتثمار  

 .(10)ما
 إىل ما يلي:ستثمارات املباشرة من حيث الشكل القانوين وتقسم اال

ــتثمارات اليت ميلك .1 ــتثمارات ذات امللكية الفردية: وهي االســـ ها شـــــخص أو جهة بشـــــكل منفرد، االســـ
ــياًل من قبل الشـــــركات متعد دويع ــيات، ملا ميكن إن تتمتع به من هذا الشـــــكل األكثر تفضـــ دة اجلنســـ

 حرية يف اإلرادة واإلشراف.
ار املشـــرتك: وهي االســـتثمارات اليت تتم بني طرفني طرف وطين، واآلخر أجنيب، يتم املشـــاركة االســـتثم .2

بينهما يف مشــــروع معني حســــب اتفاقهما ابلنســــبة حلصــــة كل منهما يف اإلدارة واألرابح، وغريها من 
يف   هانفسـ   لنسـبةاببينهما، وليس ابلضـرورة دائما إن يسـاهم املسـتثمر األجنيب والوطين  األمور املشـرتكة

 رأس املال فقد تكون املشاركة من خالل تقدمي اخلربة واملعرفة من قبل احد الطرفني.
عقود التجميع: وهي اتفاقيات مربمة بني مسـتثمر أجنيب ومسـتثمر حملي، يقدم على أسـاسـه املسـتثمر  .3

ــتثمر األجنيب إىل احمللي بتج ــبح منتجاً هنائياً، ويلجا املســــ هذا الشــــــكل ميع مكونت منتج معني لتصــــ
من االســتثمار، بدوافع كثرية منها: كرب حجم الســوق، اخنفاض تكلفة عناصــر اإلنتاج كالعمالة واملواد  

 اخلام.
 االستثمارات األجنبية  ري املباشرة -ب

( نظراً لتعلق هذا Portfolio Investmentحملفظة )يطلق على هذا النوع من االســــــتثمار، ابســــــتثمار ا
األســـهم والســـندات، أو االكتتاب يف أســـهم وســـندات مشـــروعات قائمة دون   النوع من االســـتثمار بشـــراء

 ية:تبية غري املباشرة احد األشكال االقصد ممارسة إشراف ما. وتتخذ االستثمارات األجن
 حقوق االمتياز )الرتخيص(. .1
 التجهيز والتسليم.عمليات  .2
 االستثمار يف األسواق املالية. .3

 (Investment Decisionالقرار االستثماري )

 ميكن تقسيم القرارات االستثمارية إىل عدة صور هي:
 

 -1997-العدد االول    -جملة احباث الريموك    -حمددات الطلب على االستثمار االجنيب يف االقتصاد االردين  -هشام غرابية    -9
 .34ص

جملة التمويل والتنمية -االجتاهات والقضااي السياسية واالفاق  -ان النامية االستثمار االجنيب يف البلد -ديفيد كولد سريو  -10
 .22اجمللد  -
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 قرارات استثمارية تتعلق بتكوين أو إنشاء مشروع اقتصادي جديد. .1 
 توسيع الطاقات اإلنتاجية القائمة.قرارات استثمارية تتعلق إبضافة خطوط إنتاجية جديدة أو  .2
ل اإلنتاج. واايً كانت صـفة القرار قرارات تتعلق إبحالل آالت ومعدات جديدة أو تطوير طرق ووسـائ .3

ــروع مراعاة الدقة والتأكد من توفري  ــتوجب على إدارة املشــــ ــتثماري فهو من األمهية واخلطورة يســــ االســــ
 .املتطلبات اليت جتعل القرار االستثماري صائباً 

 اما املراحل اليت يتطلبها اختاذ القرار االستثماري كالتايل: .4
 حات االســــتثمارية املتنافســــة واليت متثل البدائل املطروحة أمام متخذ القراراملرحلة األوىل: دراســــة االقرتا

 االستثماري.
 متها من حيث:ءوتقييم االقرتاحات املطروحة ومعرفة مدى مال املرحلة الثانية: حتليل

 ري املوارد الالزمة هلا.توف -أ
 قدرهتا على توليد العائد. -ب
 مدى حتقيقها هلدف تعظيم الثروة. -ج
 رحلة الثالثة: تعزيز التدفقات الداخلة واخلارجة املتدنية على االقرتاح االســـــتثماري ملعرفة قدرته الفعليةامل

 على مكاسب مستقبلية مستقرة متطورة.
 االستثماري:معايري اتخاذ القرار 

ــتثماري، وميهم املحتقيق االهداف اخلاصـــة او العامة للمشـــروع من ا يعد كن عايري اليت حتدد القرار االسـ
 ية:شروع من خالل مراعاة املعايري االتاالعتماد على هذا القرار يف تنفيذ امل

نوية وخاصــة تلك حتليل العناصــر املؤثرة على القرار االســتثماري وترتيبها اىل عناصــر اســاســية واخرى اث
 .(11)املتعلقة ابلنفقات والعوائد املتوقعة ومردود الفوائد 

ارد املتاحة وبني طبيعة املنتج اذا كانت ســلعة او خدمة اقتصــادية، اي حتليل العالقة بني اســتخدام املو  .1
 دراسة تكاليف املوارد وطرق احلصول عليها.

ع، اي حتليل الســــــوق الذي يكون املشــــــروع حتليل العالقة بني العرض والطلب على منحنيات املشــــــرو  .2
 جزء منه ودراسة املتغريات املؤثرة يف كليهما.

 ثمار اي السعر االفرتاضي للمشروع.دراسة وحتليل مدة االست .3
حتليل االرتباطات واملؤثرات البيئية للمشـروع ان كانت ادارية او سـياسـية او اجتماعية، خالصـة القول  .4

شـكل جوهري بثالثة عناصـر وهي التحليل والتقييم للمراحل االقتصـادية ان القرار االسـتثماري يرتبط ب
ــادية ث تقدير نتائج القرار ا ــتثماري وابلتايل معرفة مدى مالءمته او حتقيقه الهداف وغري االقتصـــ الســـ

 املستثمرين.
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 دور االستثمارات األجنبية في االقتصادات النامية:

ــوعاً جدلياً يثري الشـــــــــــكوك   دتع ــتثمارات األجنبية يف البلدان موضـــــــــ اآلاثر والتغريات اليت حتدثها االســـــــــ
البلدان املتلقية هلا، حيث تظهر األدبيات اليت والتســــــــاؤالت حول مدى جديتها وجناحها يف تنمية وتطوير 

 اهتمت بدراسة هذه اآلاثر ثالثة اجتاهات وهي:
 ة(.وجهة النظر التقليدية )املعارض

ــتثمــارات األجنبيــة متثــل مبــاراة من طرف واحــد والفــائز بنتيجتهــا  يفرتض رواد هــذه النظريــة إن االســــــــــــ
 .(12) ذه االستثمارات أتخذ أكثر مما تعطيالشركات متعددة اجلنسيات يف معظم األحيان مبعىن ه

التنمية االقتصادية جبملة ن التشكيك يف الدور الذي يلعبه ميكن إن تؤديه تلك االستثمارات يف جمال  ا
 من األسباب أمهها:

ــيات.  -أ ــتؤدي إىل ظهور الشـــركات العمالقة متعددة اجلنسـ ــتثمارات األجنبية سـ ــياســـة جذب االسـ إن سـ
ن االســـــــتعمار املباشـــــــر القدمي ملا هلا من قدرة يف الســـــــيطرة على القرار وهذه الشـــــــركات هي صـــــــورة ع

اء ممارســــــات غري قانونية يف جمال التهرب الضــــــرييب. الســــــياســــــي واالقتصــــــادي للدولة املعنية، واىل إجر 
وحتويل األرابح للخارج وتقدمي الرشــاوى للمســؤولني عن القرار يف ســبيل بســط نفوذها، مما يؤدي إىل 

 ي يف الدول املوجودة هبا هذه الشركات.اضطراب سياس
ــتثمارات األجنبية ســـيؤدي إىل اخنفاض اإلنتاج الوطين أو القومي جل إن  -ب ملة من األســـباب جذب االسـ

 أمهها:
أوال:خروج بعض الشــــــــركات الوطنية من الســــــــوق بســــــــبب عدم قدرهتا على املنافســــــــة والصــــــــمود أمام 

 ئص ومزااي تتوفر يف شركات الدول النامية.الشركات األجنبية ملا تتمتع به األخرية من خصا
 ط سـيطرهتا على السـوق،اثنياً: قد تقوم الشـركات األجنبية بشـراء بعض الشـركات الوطنية من اجل بسـ 

 األمر الذي سيؤدي إىل اخنفاض اإلنتاج الوطين وابلتايل اخنفاض املستوى االقتصادي للدولة املضيفة.
تاجية حديثة جداً ال تستطيع أي من قطاعات االقتصاد إدراكها. إن الشركات األجنبية تطبق فنونً إن -ج

فنية واإلدارية وعدم تدريب املواطنني احملليني فضـــال عن ميل املســـتثمرين األجانب لالحتفاظ خبربهتم ال
ــتخدام الشــــــركات األجنبية  ــاد. كما إن اســــ ــيطرهتم على القطاعات اهلامة يف االقتصــــ عليها لبســــــط ســــ

ة جتعلها ال تســـــــــتخدم ســـــــــوى نســـــــــبة ضـــــــــئيلة من العمالة الوطنية، وعادة ما يؤتى للتكنولوجيا املتطور 
 املواطنني على األعمال اليت ال تتطلب مهارات خاصة. ابإلداريني والفنيني من اخلارج ويقتصر عمل

خلقها ألمناط اســــــــــــــتهالكية جديدة ال تتواءم وخصــــــــــــــائص الدول النامية، بســــــــــــــبب ما تقوم به هذه  -د
تســويقية وإعالمية من شــأهنا ترويج أفكار وأمناط اســتهالكية جديدة، ابإلضــافة الشــركات من أنشــطة  

  تتناسب وعادات الدول النامية.إىل غرسها لقيم وعادات وثقافات جديدة ال
االســـــتثمارات األجنبية عملية اســـــتعمارية، ولكن بثوب جديد يتناســـــب والعصـــــر الذي نعيشـــــه،  دتع -ه

نامية هي مصـدر من مصـادر املواد اخلام واملوارد االقتصادية حيث تفرتض هذه الشـركات، إن الدول ال
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 25:  العدد

األخرى، فتقوم هذه الشــركات ابحلصــول عليها أبســعار منخفضــة الســتخدامها يف الدول األم هبدف  
نيعها وإعادة بيعها يف أســــــــواق الدول النامية مرة أخرى أبســــــــعار مرتفعة مما يؤدي إىل اســــــــتنزاف تـصـــــــ 

 الطاقات وموارد هذه البلدان.
ال تظهر نتيجته إال يف املدى الطويل حيث توصــل كثري من الباحثني إىل إن الكمية  خطريٌ  هناك ضــررٌ 

اً مرتبط ســــلبيا مبعدل النمو االقتصــــادي لذلك البلد الرتاكمية لالســــتثمار األجنيب املباشــــر يف بلد اقل تطور 
 .(13) على املدى الطويل

 ي( وجهة النظر الحديثة )املؤيدة لالستثمار األجنب
ــبعينيات القرن املاضــــي حدث حتول كبري يف مواقف كثرية من البلدان النامية  منذ النصــــف الثاين من ســ

دايت الصـارمة ضـد االسـتثمارات األجنبية، إىل سـياسـة جتاه االسـتثمار األجنيب. إذ حتولت من القيود والتح
مة ءاالســـــــتثمارية األكثر مال  الرتحيب هبذه االســـــــتثمارات بل أخذت تتســـــــابق فيما بينها يف هتيئة الظروف

ــتفادة من خمتلف املزااي اليت ترتكها  ــتثمارات، أماًل من هذه الدول االســ وتقدمي شــــىت أنواع احلوافز هلذه االســ
 مارات يف البلدان املتلقية هلا.مثل هذه االستث

ــتثمارات األجنبية يف التنمي  ــهامات االســــــ ة ويف هذا اخلصــــــــوص ميكن عرض آراء املؤيدين جلدوى وإســــــ
 :(14) يتملة ابلدول النامية على النحو االالشا

وســــــــــيلة لتغطية الفجوات التمويلية اليت تعاين منها االقتصــــــــــادات النامية  دإن االســــــــــتثمار األجنيب يع -أ
 واملتمثلة ابلفجوة االدخارية وفجوة الصادرات.

ة والتنظيمية تســـــــــاعد االســـــــــتثمارات األجنبية على رفد االقتصـــــــــادات املضـــــــــيفة هلا ابلكفاءات اإلداري -ب
ــائل الفنية إضــــــــافة إىل خلق فر  ص عمل وتدريب فين متخصــــــــص واخلربات املدربة على احدث الوســــــ

 للعمال احملليني.
تســهم الشــركات األجنبية يف فتح أســواق جديدة للتصــدير ملا متلكه هذه الشــركات من قوة يف الســوق  -ج

ل كوراي اجلنوبية، اتيوان، ســــــنغافورة يف العاملية. فقد ســــــاعد االســــــتثمار األجنيب املباشــــــر دواًل كثرية مث
 مراكزها الرئيسية خارج حدود هذه الدول. االشرتاك يف نظم إنتاج عاملية تقع

إن االستثمارات األجنبية ممثلة ابلشركات املتعددة اجلنسيات نتيجة ملا متلكه من رؤوس أموال ضخمة  -د
ــيف القيام هبا م ــتطيع البلد املضـــ ــناعات ال يســـ ــتطيع متويل صـــ ــناعات التحويلية والتعدين، تســـ ثل الصـــ

 العمالت األجنبية عن طريق ختفيض االســتريادات وتزيد  وهذا األمر يســاعد البلد املضــيف على توفري
 .(15) مكتسبات العمالت األجنبية عن طريق زايدة الصادرات

ملا هلا  إن االســتثمارات األجنبية تعمل على تقوية املشــاريع احمللية وتشــجع على خلق مشــاريع جديدة -ه
ية واخلدمات من املشـــاريع احمللية من أتثري توســـعي على الدخل، وشـــرائها للســـلع الوســـيطة واملواد األول

 أو تزويدها للمشاريع احمللية مبدخالت أسعار ارخص.
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إن االســتثمارات األجنبية تســاهم يف ختفيض نســبة البطالة من خالل خلق فرص عمل جديدة حيث  -و
 رئيسية اليت تعاين منها الدول النامية.إن البطالة من املشاكل ال

قيق درجة من العدالة االجتماعية من خالل خلق فرص عمل تســــــــــاهم االســــــــــتثمارات األجنبية يف حت -ز
جديدة األمر الذي ســـيســـاعد يف إعادة توزيع الثروة والدخول، كما إن الشـــركات األجنبية تســـاعد يف 

دية بني الدول األم والدول املضـــــــيفة هلذه توطيد أواصـــــــر الصـــــــداقة والعالقات الســـــــياســـــــية واالقتصـــــــا
 االستثمارات.

  جذب االستثمارات األجنبيةالسياسة املعتدلة يف
إن هذه الســـياســـة تبناها العدد األكرب من الدول اآلخذة ابلنمو واحلريصـــة على اجتذاب االســـتثمارات 

فاظ على سـيطرة العناصـر الوطنية يف احل  هنفسـ األجنبية للمسـامهة يف تنميتها االقتصـادية، والرغبة يف الوقت 
 قتصادية األخرى.على اقتصادها القومي فاختلطت ابلقطاعات احليوية املؤثرة يف حياهتا اال

إن هذه السياسة تعتمد على التوفيق بني أمرين األول االستفادة من مزااي تدفق االستثمارات األجنبية، 
 مة واحليوية يف يدها.والثاين جعل السيطرة على القطاعات االقتصادية اهلا

ى ذلك من ويرى أصـحاب هذا االجتاه ضـرورة عدم التمادي يف رفض تلك االسـتثمارات ملا ينطوي عل
آاثر ســــــــــلبية على البلدان املضــــــــــيفة خاصــــــــــة النامية منها، واليت هي أبمس احلاجة إىل مثل هذا التدفق يف 

فاءات اإلدارية والتســويقية اليت تتمتع هبا بعيدا رؤوس األموال املعتادة واالســتفادة من التقنيات احلديثة والك
متثل الدواء الشـــايف لكل ما تعانيه الدول النامية من  يف التفاؤل، واالعتقاد ابن تلك االســـتثمارات األجنبية

مشاكل، حيث خيلصون إىل ضرورة وضع ضوابط وأسس منظمة لعمل هذه االستثمارات مبا يضمن حتقيق 
ذه االســــــتثمارات، حيث إن مدى املســــــامهة االجيابية للشــــــركات األجنبية يف أقصــــــى اســــــتفادة ممكنة من ه

 األجنبية. الدول املضيفة ستعود على الشركات
 مالمح االقتصاد العراقي

ــل  ــادي للعراق يظهر انه مل يكن ســــلســــلة مرتابطة احللقات وإمنا اترخيه يتصــ إن اســــتقراء التاريخ االقتصــ
مير هبا البلد بشـكل يكون املشـرتك بينهما ضـعيفاً، على خالف ما وينفصـل حبسـب الظروف السـياسـية اليت 

الـله على ظغم بني أجزائـه األمر اـلذي ألقى بواالجتمـاعيـة من متـاســـــــــــــــك وتنـاتطلبـه الطبيعـة االقتصـــــــــــــــاديـة 
 السلوك االقتصادي لكل زمن يسود فيه.

طي نفطي عــاملي والــذي إن العراق ميتلــك قــاعــدة غنيــة ومتنوعــة من املوارد، فهو ميثــل اثين اكرب احتيــا
ه العاملة تشــمل أكثر من ســبعة ( مليار برميل كما إن قوت112يصــل املؤكد حبســب التقديرات إىل حوايل )

التعاون اخلليجي، وابلرغم  جملس ماليني شــــــــــــــخص وهي تفوق بكثري املوارد املوجودة يف أي بلد من بلدان 
ية، إال انه من املمكن جملموع هذه املوارد خالل من ســـجل التدهور يف املؤشـــرات االقتصـــادية املادية والبشـــر 

دة مكانته الســــابقة حبصــــة من الدخل املتوســــط، غري إن بلوغ اســــتعامن لعراق ا  مكنعقد من الزمن، إن يت
 مستوايت: ةهذا اهلدف يقتضي حتقيق حتول على ثالث

 االنتقال من حالة النزاع إىل إعادة التأهيل. .1
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 عليه الدول إىل اقتصاد حر موجه حنو النمو.االنتقال من اقتصاد مغلق تسيطر  .2 
 د متنوع.االنتقال من اعتماد مفرط على النفط إىل اقتصا .3

يكتنفه الضـــغوط، وخيضـــع ألكرب عملية إعادة   إن واقع االقتصـــاد العراقي يعاين حاضـــراً مؤملاً ومســـتقبالً 
، مبا خيدم مصـــــاحلها فقط النقد والبنك الدولينيمن صـــــندوق هيكلة يف اترخيه الطويل اســـــتجابة لتوجهات 

ولكي ال نســـــهب يف ضـــــرب األمثلة ضـــــاربة عرض احلائط مصـــــاحل الدول النامية واألمثلة على ذلك كثرية، 
جوزيف ســكنرت يف كتابه )العوملة ومســاوئها( واحلائز على جائزة نوبل  أنخذ ما نشــره االقتصــادي األمريكي

ــتمـدهـا من جتربـته كرئيس جمللس واـلذي عرب بوضــــــــــــــوح ويف أمثـلة عـد 2001يف االقتصــــــــــــــاد عـام  ـيدة اســــــــــــ
ون ورئيس اقتصــــادي البنك الدويل ومشــــاهداته املســــتشــــارين االقتصــــاديني ملدة ســــبع ســــنوات يف عهد كلينت

امليدانية يف الدول النامية، على احملنة اليت تعيشـــــــــها الدول النامية يف تعاملها مع الوصـــــــــفات اجلاهزة اهلادفة 
ة من املؤســســات الدولية املدعومة من الدول الغربية وعلى رأســها وأكثرها لتخطيط معاجلة املشــاكل واملقدم

 (16)الوالايت املتحدة األمريكية  فاعلية يف التأثري
)اخلصخصة( عملية   البد من القول إن إعادة هيكلة اقتصادات الدول النامية طبقاً لربامج التخصيصية

رورة تقليص القطاع العام يف إدارة الشــؤون االقتصــادية ال مفر منها إذا أريد الســري يف طريق التقدم مبعىن ضــ 
 نبية ملمارسة دورها املرسوم دون تدخل من الدولة.لفسح اجملال أمام االستثمارات األج 

ــتثمار األجنيب وضـــــــــرورة تواجده حيث إن عملية بناء العراق ال ميكن إكماهلا بعيداً عن  حنن مع االســـــــ
بد وان أيخذ طريقاً واضــحاً من خالل األطر القانونية اليت تنظمه. وقد االســتعانة ابخلارج إال إن التعامل ال

( الصادر عن اإلدارة املدنية بررسة السفري بول برمير  39العراقية عندما ألغت األمر )  فعلت حسناً احلكومة
 لتنظيم هذه العملية احلساسة. 2006( لسنة 13) وأصدرت قانون االستثمار رقم

 ر األجنبي في العراقمتطلبات جذب االستثما 

ملناســـــــب له ولعل من أهم من أهم متطلبات جذب االســـــــتثمار األجنيب هو توفر املناخ االســـــــتثماري ا
 :(17)متطلبات ذلك املناخ االستثماري ما أييت

 توفري األمن واالستقرار السياسي وبشكل حاسم. .1
 توفري األطر القانونية والتشريعية. .2
 توفري املالكات الكفوءة. .3
 مراكز للمعلومات االستثمارية. استحداث .4
 مؤسسات اجملتمع املدين.إعادة هيكلة اإلطار املؤسسي ألجهزة الدولة وتفعيل  .5
 استحداث املؤسسات الداعمة القتصاد السوق. .6

ــتثمـارات األجنبـية عرب توجيههـا إىل القطـاعـات ذات األولوـية اليت يتم  إبمكـان العراق اإلـفادة من االســــــــــــ
مليزة النســــــــبية واملعايري االجتماعية كإنتاج الســــــــلع الضــــــــرورية ومعايري حتقيق أهداف اختيارها وفق معايري كا

 
 .226ص  2008 -العراق  -التقرير السرتاتيجي  -مركز محورايب للبحوث والدراسات السرتاتيجية  -16
اجمللة العراقية -تثمار االجنيب املباشر يف العراق امكانية استضافة االس -د.حممد علي ابراهيم العامري ود. نغم حسني نعمة  -17

 .14ص  2007اذار  - 15العدد  -م االدارية للعلو 
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إىل منتجـاهتـا العراق  اجتـ حياليت  التنميـة وحتقيق هـدف التطور التقين وبـذلـك يتم الرتكيز على املشــــــــــــــروعـات
ختيار كمواصــــــــــفات وأســــــــــلوب ومواد إنتاج مبوجب املواصــــــــــفات الدولية لإلنتاج، وهناك عدة معايري يتم ا

 :(18)املشروع على أساسها أمهها 
ــافة للدخل القومي وذلك عرب العمل على اســــــتخدام االســــــتثمارات األجنبية املباشــــــرة يف  .1 القيمة املضــــ

ة املضـــــــــافة العالية أو يف الوقت نفســـــــــه لديها أتثري قوي على إحداث ترابطات األنشـــــــــطة ذات القيم
 قطاعية وتفعيل االقتصاد احمللي العراقي.

 مل والتدريب املمنوحة للعراقيني.فرص الع .2
ومكثفة لرأس املال مما حيقق معدالت عالية من   وجيا اإلنتاج تكون ذات مستوى عالٍ استخدام تكنول .3

 ر.العوائد على االستثما
مسـامهة املشـروع يف إحالل الواردات ورفع مسـتوى الصـادرات بشـرط إن يتجنب كل نشـاط اقتصـادي  .4

 ( من القيمة املضافة.%40كأن ال يقل عن )  اً مهم ال يشكل فيه املنشأ احمللي جزء
 مسامهة املشروع يف تنمية املناطق التنموية النائية واحلماية للبيئة. .5
 دعم املشروع للصناعات احمللية. .6
 عمر املشروع التشغيلي. .7
 مسامهة املشروع يف منو الناتج الوطين ودخل الفرد. .8

ــتثمــار  ات األجنبيــة فيمكن إدراج بعض املالحظــات هبــذا امــا فيمــا يتعلق ابالجتــاهــات القطــاعيــة لالســــــــــــ
 الشأن وكما أييت:

ــتثمارات العالية اليت تبقى بيد -أ ــتثمر األجنيب يف القطاعات ذات االســـــــــــ الدولة  منح االمتيازات للمســـــــــــ
 كقطاع االستخراج وقطاع البىن االرتكازية.

ى شـــــكل رؤوس أموال عينية الرتكيز على اجملاالت اليت يكون فيها مســـــامهة مصـــــادر التمويل احمللية عل -ب
 مثل األسهم يف األرض واخلدمات اليت تقدمها الدولة من البىن التحتية االرتكازية.

 ر األجنيب املباشر مع القطاع اخلاص أو مع احلكومة.يف القطاعات اليت يكون فيها شراكة لالستثما -ج
ــاريع ذات املســــــتوى التكنولوجي العا -د ــناعي على املشــــ يل مبا يؤمن إدخال املعرفة الرتكيز يف القطاع الصــــ

 الفنية احلديثة إىل الوطن وان تنتج سلعاً إسرتاتيجية مهمة.
 حاجة الوطن إىل هذا النوع من االستثمارات.الرتكيز على االستثمار العراقي يف املرحلة الراهنة يف ظل   -ه
اليت حتقق األمن  منح االمتيازات واإلعفاءات واحلوافز لالســــتثمارات يف القطاع الزراعي لالســــتثمارات   -و

 الغذائي الوطين.
 قطاع االتصاالت حيتمل دخول االستثمارات األجنبية ايضاً. -ز
العراقي أصــبح حباجة ماســة إىل االســتثمارات بعد التدمري اهلائل الذي أصــاب البىن التحتية لالقتصــاد   -ح

 األجنبية يف قطاع الكهرابء واملاء.
 

-100ضرورة االستثمارات االجنبية املباشرة يف تفعيل االنشطة التنموية يف العراق ص  -د.هناء عبد القادر السامرائي  -18
102. 
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 االستنتاجات والتوصيات  

 اواًل: االستنتاجات
 صل البحث إىل جمموعة من االستنتاجات ميكن تلخيصها مبا أييت:تو 

اإلنـتاجي وموارده املـالـية اظهر البحـث إن االقتصــــــــــــــاد العراقي يعـاين من اختالالت هيكلـية يف هيكـله  .1
 احلكومية واختالالت مؤسسية يف إدارة االقتصاد فضاًل عن االعتماد على اخلارج بدرجة عالية.

دًا نفطيـــًا ويعـــد احتيـــاطـــه من هـــذه الثروة هـــائاًل ويتمتع مبوقع جغرايف متميز ابلرغم من إن العراق بلـــ  .2
والطاقات على مسـتوى التنمية االقتصـادية يف  تلك املواردمل تنعكس ومبوارد بشـرية وطبيعية كبرية لكن  

وى هذا الرتاجع يف تدين املســتعن الناجتة   واالاثراحلروب واحلصــار الشــامل املرتبط هبا  بســبب  العراق، 
 الصحي والتعليمي واالقتصادي للفرد واألسرة يف العراق.

 ألســاس وليس اقتصــادايً ابلدرجة ا  اً إن هاجس النظام الســابق يف العراق حيال االســتثمار كان ســياســي .3
 ما أدى إىل تضارب اجتاهات كل من السياسة واالقتصاد.

التسـويق، اإلطار التقين، اإلطار إن االسـتثمار احمللي قد واجه جمموعة من مشـاكل متثلت يف التمويل،  .4
 املؤسسي، ومشكلة املعلومات والبيانت.

ــتثماري يف العراق يف حتفيز واجتذاب اال .5 ــهم املناخ االســـــ ــعف مل يســـــ ــبب ضـــــ ــتثمارات األجنبية بســـــ ســـــ
 االقتصادي.االمين و االستقرار السياسي و 

 ثانيًا التوصيات 
 ميكن استخالص اهم التوصيات التالية:

ــاديةوضــــع برنمضــــرورة   .1 ــاد  ج لإلصــــالحات االقتصــ يف املرحلة االنتقالية اليت مير هبا العراق من االقتصــ
لتحقيق وعلى الدولة متابعة هذا الربنمج وعلى مجيع املســــــــتوايت   الشــــــــمويل اىل االقتصــــــــاد التلقائي،

 تصـــــــــحيح االختالالت املزمنة يف االقتصـــــــــادو  تعزيز دور القطاع اخلاصو   النمو االقتصـــــــــادييف   زايدة
 نسبة الفقر.سني فرص العمل وتقليل حتو 

ــاريعها  .2 ــتثمارات االجنبية واختيار مشـ ــتفادة من االسـ اعتماد ســـرتاتيجية واضـــحة ومرســـومة لغرض االسـ
وفقـاً ملعـايري حمـددة منهـا مـدى مســــــــــــــامهـة املشــــــــــــــروع يف منو الـناتج احمللي االمجـايل ومـا حيققـه من قيمـة 

ــافة للدخل القومي وتوفري فرص العمل للعراقي ــاهتا تطوير كفاءة وفاعليني و مضـ ة اإلدارة العامة ومؤســـسـ
ــع للمبتكرات احلديثة يف تكنولوجيا و  ــتخدام واســ ــرية واســ ــتهدف تطور املوارد البشــ ــاليب تســ تطوير أســ

 .املعلومات واالتصاالت واإلدارة احلديثة

 مصادر البحث

 .1988ردين مركز الكتب اال -ترمجة جورج فوري  -التنمية االقتصادية  -افربين هاجني د. .1
ليبيا  -املكتبة اجلامعية   -اقتصـادايت االسـتثمار يف املشـروعات واسـواق املال   -ابقر علوش  جعفرد. .2

- 2004. 
 .1982الطبعة الثانية  -بريوت  -االستثمار الدويل  -ترمجة علي مقلد  -جيل براتن  .3
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ــادي   -حســـــني عمر   .4 ــعودية دار الشـــــروق اململكة العربية  -التنمية والتخطيط االقتصـــ  -جدة  -الســـ
 .1987 -لطبعة الثانية ا

ــبة   .5 ــاسـ ــتثمار يف االردن  -محد الكسـ ــادية احلكومية يف جمال تشـــجيع االسـ ــياســـات االقتصـ مركز  -السـ
 .1994 -االردن  -الدراسات االسرتاتيجية 

 االجتاهات والقضـــااي الســـياســـية واالفاق –االســـتثمار االجنيب يف البلدان النامية   -ديفيد كولد ســـريو   .6
  22اجمللد  -لتنمية جملة التمويل وا -

 القاهرة. -مكتبة عني مشس  -االستثمار والتمويل -سعيد اهلواري  .7
 .1991 –املكتب العريب احلديث  -الدويلاقتصادايت االستثمار  -عبد السالم ابو قحف د. .8
عية والســـــياحية تدابري تشـــــجيع اســـــتثمار رؤوس االموال العربية يف املشـــــاريع الصـــــنا -عبد هللا املالكي  .9

 .1974 -والعمرانية االردنية 
 .36-35واقع االقتصاد العراقي ص -املكتب االستشاري  -كلية دهوك اجلامعة  .10
 .1996 -جامعة حلب  -مبادىء االستثمار وتقييم املشاريع  -حممد عادل العاقل  .11
االجنيب يف العراق  امكانية اسـتضـافة االسـتثمار   -علي ابراهيم العامري و د. نغم حسـني نعمة حممدد. .12

 .2007اذار  15العدد -اجمللة العراقية للعلوم االدارية  -
 ،2008التقرير السرتاتيجي  –مركز محورايب للبحوث والدراسات السرتاتيجية  .13
  -جملة احباث الريموك  -يف االقتصـاد االردين حمددات الطلب على االسـتثمار االجنيب-هشـام غرابية  .14

1997. 
رؤية  -ضـرورة االستثمارات االجنبية لتفعيل االنشطة التنموية يف العراق  -سـامرائيهناء عبد القادر ال .15
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قرار المهني لدى طلبة المرحلة الضغوط النفسية وعالقتها باتخاذ ال

 عداديةاال

Psychological stress and its relationship with 

professional decision making In intermediate school 

students 
 (1) الخزاعيم.د. محمد ماجد حمزة 

Dr. Mohammed Majed Hamza Al- Khozai  

 الملخص

التســـــــاؤالت االتية: التعرف على الضـــــــغوط النفســـــــية لدى طلبة   هدف البحث احلايل اىل األجابة عن
يف الضــــغوط النفســــية تبعا ملتغري النوع )ذكور   ى الفروق ذات داللة أحصــــائيةاملرحلة األعدادية، التعرف عل

أديب(. ث التعرف على أختـاذ القرار املهين لـدى طلبـة املرحلـة األعـداديـة  -أنث( والتخصــــــــــــــص )علمي  -
  -بشـــــــــــــكل عام والتعرف على الفروق ذات داللة احصـــــــــــــائية يف أختاذ القرار املهين تبعا ملتغري النوع )ذكور

التعرف على العالقة بني الضــــــغوط النفســــــية واختاذ القرار املهين لدى أديب(. -ث( والتخصــــــص )علمي ان
 طلبة عينة البحث.

( طالب وطالبة من طلبة املدارس األعدادية يف مركز مدينة كربالء ممن 400تكونت عينة البحث من )
س مقياس الضـغوط النفسـية ومقياسـتخدام اداتني مها اوقد مت  2019/ 2018يدرسـون يف العام الدراسـي 

اختاذ القرار املهين وتوصــل البحث اىل أن األوســاط احلســابية ملســتوى الضــغوط النفســية اكرب من األوســاط 
ــية بشــــكل عام. وأن الفروق تبعا ملتغري النوع  ــغوط نفســ ــار اىل أن عينة البحث وجود ضــ ــية وهذا أشــ الفرضــ

الثالث اشارت املعاجلات  ا ملتغري التخصص. ويف اهلدفأنث( ولصاحل الذكور والتوجد فروق تبع -)ذكور

 
 اجلامعة املستنصرية/ كلية الرتبية. -1
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االحصــائية فيما يتعلق مبتغري اختاذ القرار ان االوســاط احلســابية اكرب من االوســاط الفرضــية وهذا يشــري اىل  
ختاذ القرار تبعا ملتغري اوجود افراد العينة ابختاذ القرار بشكل عام أما فيما يتعلق ابهلدف الرابع الفروقات يف  

اديب( ال توجد فروق ذات داللة أحصـــــائية أما ابلنســـــبة -التخصـــــص )علمي انث( ومتغري -النوع )ذكور 
 للهدف اخلامس اتضح وجود عالقة ارتباطية بني الضغوط النفسية واختاذ القرار املهين سالبه )عكسية(.
Abstract 
The objective of the current research is to answer the following questions: 

The level of psychological stress among intermediate school students. Are 
there differences of statistical significance in the level of psychological stress 
according to the gender variable (male- female) and specialization 
(scientific- humanity). And then the level of professional decision making 
among middle school students in general. Are there differences of statistical 
significance in the level of professional decision making according to the 
gende553r variable (male- female) and specialization (scientific- humanity). 
Is there a statistically significant relationship between the level of 
psychological stress and professional decision-making among students in 
the research sample ? 

The research sample consists of (400) students of intermediate school 
students in Karbala city center who study in the academic year 2018/2019. 
The instruments that are used are measures of psychological stress and 
professional decision making. The research results show that the computed 
level of stress is greater than the hypothetical. This indicates that the 
research sample is generally under stress. And that the differences are 
according to gender (male- female) and in favor of males and there are no 
differences depending on the variable of specialization. In the third objective, 
the statistical treatments in relation to the decision-making variable indicates 
that the computed circles were larger than the hypothetical. This indicates 
that the respondents enjoy decision-making in general. Regarding the fourth 
objective, the differences in decision making according to the gender 
variable (male and female) there are no significant statistical differences. As 
for the fifth goal, it becomes clear that there is a correlation between 
psychological stress and professional decision making. 

 الفصل االول: مشكلة البحث وأهميتها:

األفراد من البيئة اليت نشـــــــــــا فيها اىل بيئة علمية جديدة ختلو من الضـــــــــــغوط ســـــــــــن املختلفة   أنتقال نَّ إ
يدة اليت  وخاصة النفسية اليت مير هبا عندما ينتقل من مرحلة دراسية اىل مرحلة دراسية أعلى رغم اخلربة اجلد

)األعدادية(. بتعرض اىل يســتفيد منها الطالب فعندما ينتقل الطالب من املرحلة املتوســطة اىل مرحلة أعلى 
ضــــــــغوط حياتية حتتم عليه اعادة التوازن والتوافق النفســــــــي من أجل حفظ التوازن بطريقة مقبولة يف اجملتمع 
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ليب تعامل كالرتدد والتفكري ألن البيئة اجلديدة اجلديد ألنه سيكون يف حالة فقدان املساندة وقد خيتار أسا 
 اته اليت اعتاد عليها يف مرحلة سابقة.قد تؤدي اىل األنفصال عن أفكاره وسلوكي

لقد أصـبحت الضـغوط النفسـية تشـكل جزء من حياة األفراد واجملتمعات نتيجة حتدايت العصـر وزايدة 
 .(2)اغطة غري املرغوبة مطالبه مما جعل الطالب يواجه العديد من املواقف الض

ع وضـــــــعهم النفســـــــي واملكاين ملا له من فمن الضـــــــروري أن يتم اعادة التوافق والتوازن للطلبة مبايتوافق م
أمهية يف ما حيتاجون اليه من األشــــــــــياء الالزم توافرها من أجل التخفيف من الضــــــــــغوط النفســــــــــية املختلفة 

ة يف اجملتمع أو املرحلة اجلديدة وابلتايل فان ذلك وكيفية االســـــــتفادة من املصـــــــادر الشـــــــخصـــــــية واألجتماعي
ات الضــــــاغطة حىت يســــــتطيع الطالب ان يتوافق من بيئته اجلديدة يســــــتوجب أســــــناد الطلبة للحد من املؤثر 

 وبشكل خاص التوجيه الرتبوي واالرشاد النفسي واملهين.
املدرس املدرك خلطورة   قةيف اطار عال اً لقد احتل التوجيه واالرشـــــاد املهين بشـــــكل عام موقعا حســـــاســـــ 

اة الطلبة املســـــــتقبلية، فاختاذ القرار املهين جتماعية وتبؤها مكان التقل خطورة يف حيالبيئة االقتصـــــــادية واال
عون هلم لرســم املالمح الكربى ملســتقبلهم املهين وحتديد افاق حياهتم بصــورة عامة وملا كانت عملية التوجيه 

تقع يف نقطة التقاء الرتبية ابلعمل، احلاضـــــــر اباملســـــــتقبل بل الطموح، فاهنا  واالرشـــــــاد املهين يف اختاذ القرار
لول ابلنسـبة اىل  ن العناصـر املختلفة تتفاعل واليت عني التوافق بينهما للوصـول اىل أفضـل احلمتوسـط مجلة م
و الدراســــــــــــة عدادية يف اجملتمع، ومن هذه العناصــــــــــــر ميول الطلبة وقدراهتم ومطالب املهنة أطلبة املرحلة اال

ومتطلبات ســــــــــوق   املناســــــــــبة ورغبات األهل وحاجات اجملتمع، والطاقة االســــــــــتيعابية ملؤســــــــــســــــــــات التعليم
 . كلها ينبغي ان تكون واضحة أمام الطالب حىت يقرر.(3)العمل

ونظرا اىل أمهية التوجيه واالرشـاد املهين يف حياة الطلبة فأنه لعب الدور البارز وخاصـة مبوضـوع االرشـاد 
القرارات اليت تتعلق بوي والتوجيه املهين يف عدة دول ومنها العراق بتوعية الطلبة ابلكيفية املناسبة الختاذ  الرت 

ــية وعليه فان معرفة اختاذ القرار املهين أصــــــبح حاجة ضــــــرورية جيب على الطلبة معرفة كيفية   حبياهتم الدراســــ
ــة املالئمة مهية اليت تكمن يف احلد من املشـــــــكالت اليتاختاذ قراراهتم لأل  قد تواجههم نتيجة أختيار الدراســـــ

 .(4)الذي ميارس على الطلبة يف حتديد مهنة املستقبل بغض النظر عن أستعداداهتم هلا أو االجبار 
وأن أكثر الطلبة يف حالة اختاذهم قرارا مهنيا فاغلبيتهم يتعرضـــــون اىل ضـــــغوط نفســـــية او يكونون حتت 

يفكرون يف كيفية التوافق بني املتطلبات األســــرة ومتطلبات الدراســــة الضــــغط النفســــي الكبري الذي جيعلهم 
 شكلة اليت هتدد الطلبة مستقبال.املية واستعداداهتم الدراسية فهنا تكمن والعمل ورغباهتم الشخص

 أهمية البحث:
انعكســت ااثرها يف اجملتمع فاصــبح العصــر عصــر  شــهد عامل اليوم تغريات علمية وصــناعية وتكنولوجيه

أصـــبح على األنســـان يف عالقاته  غوط النفســـية واألزمات ونظرا للتغري الســـريع الذي مييز هذا العصـــر،الضـــ 

 
 .2006بد احلميد حسن، ع -2
 .1999عبد اهلادي والعزة،  -3
 .1983كنعان،   -4
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العالقــات   جتمــاعيــة أن يتعــامــل مع أفراد قــد خيتلفون عنــه يف الثقــافــة والتوجــه والفكر، ممــا جعــل هــذهاال
 .(5)االعدادية  يا على كاهل االفراد، وخباصة الطلبة يف املرحلةنفس اً متضاربة حىت شكلت اعباء

تعد املرحلة االعدادية مرحلة الزايدة يف توقعات احلياة االجتماعية واملطالب اخلاصة ابلنمو ومايصاحب 
ــاعدة  ــاد واملســ ــية، وتزداد احلاجة هنا اىل االرشــ ــراع نفســــي أجتماعي وزايدة يف الضــــغوط النفســ ذلك يف صــ

العديد من العوامل املتضــــــــاربة واليت تدخل نتيجة صــــــــراع  حداث واملواقف الضــــــــاغطة اليت تنشــــــــأألبزايدة ا
 .(6)العديد من العوامل اليت متكن ان تساعد الطلبة 

ان االرشــاد النفســي والتوجيه الرتبوي من بني تلك العوامل ملســاعدة الطلبة على حتقيق توافقهم واشــباع 
وتشـــــجيعهم على أختاذ  على فهم ذواهتم وحتديد وتنمية قدراهتم وميوهلم  حاجاهتم النفســـــية، اىل مســـــاعدهتم

القرار املناســب لتنمية قدراته واالســتفادة منها ويعتقد )الزروس( أن املســايرين الناجحني يســتخدمون انواعا 
ــتمل على الكثري من حل املشــــكلة والتفكري االجيايب والقليل من خداع الذات وغريها من  ــاليب تشــ من اســ

 .(7)الساليب التجنبيه او اهلروبية ا
 حاضـرا ومسـتقبال فهي عملية مصـريية عملية اختاذ القرار املهين له اثر يف شـخصـية االفراد مما الشـك أن 

و االعتدال أو االحنراف فعملية اختاذ القرار الفشــــل، أحامسة حتدد مســــتقبلهم وترســــم له مالمح النجاح او 
ــب ــادية   طاقات خالقة واعية ومنتجة كما حتقق العديد مناب اىلاملهين لدى الطلبة حتيل الشـ املنافع االقتصـ

لكثري من لتكون زاخرة ابجتماعية والنفســــــــــــــية، فعند اختيار الطالب قراره املهين وخيتار مهنته بنفســــــــــــــه  واال
ــبها تدرجييا من االســـــرة اليت نشـــــأالدوافع والعادات الصـــــاحلة أو غري الصـــــاحلة اليت أك  فيها أو املدرســـــة تســـ
 لق ابجلــانــب النظري بتوجيـــه الرؤاييف جــانبني االول يتعوالزمالء الــذين رافقهم، لــذا تكمن امهيـــة البحـــث 

 بشان هذين املتغيريين.
 )الضغوط النفسية والقرار املهين( ملا هلما من دور يف حتديد مستقبل الطالب املهين.

 ا من الناحية نوع الطلبةأما اجلانب العملي ميدن مبؤشرات عن هذين املتغيريين وعالقتهم
أديب( وميكن أن ميدن البحث ابســتنتاجات وتوجهات  -الدراســي )علميأنث( والتخصــص  -)ذكور

ومقرتحات يف فحص هذين العاملني واملتغريات النفســــــــــــية اليت تســــــــــــاعد الطلبة على التوافق مع االحداث 
 لالحتفاظ بصحتهم النفسية واجلسمية.

 أهداف البحث:
 البحث احلايل للتعرف على:هدف 

 لبة املرحلة األعدادية بشكل عام.مستوى الضغوط النفسية لدى ط  -1
 أديب(. -أنث( والتخصص)علمي -الفروقات يف الضغوط النفسية تبعا ملتغري النوع )ذكور -2
 ختاذ القرار املهين لدى طلبة املرحلة األعدادية.امستوى  -3
 أديب(. -أنث( والتخصص )علمي -تبعا ملتغري النوع )ذكور الفروقات اختاذ القرار املهين -4

 
 .37: 1997رشدان،   -5
 .1991:16سالمة،   -6
 .631: 1992دافيدوف،  -7
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طبيعة العالقة بني مســــــــــتوى الضــــــــــغوط النفســــــــــية ومســــــــــتوى اختاذ القرار املهين لدى طلبة املرحلة  -5 
 االعدادية يف حمافظة كربالء/ مركز املدينة.

 تساؤالت البحث:
 ؟هل توجد ضغوط نفسية لدى طلبة املرحلة االعدادية بشكل عام -1
ســــية لدى طلبة املرحلة االعدادية هل توجد فروق ذات داللة احصــــائية يف مســــتوى الضــــغوط النف -2

 ؟اديب( -انث( والتخصص )علمي -تبعا ملتغري النوع )ذكور
 ؟هل يوجد اختاذ قرار مهين لدى طلبة املرحلة االعدادية بشكل عام -3
أنث( والتخصـــص  -ملتغري النوع )ذكور هل توجد فروق ذات داللة احصـــائية يف اختاذ القرار تبعا -4

 ؟اديب( -)علمي
توجد عالقة ذات داللة أحصـــائية بني مســـتوى الضـــغوط النفســـية ومســـتوى اختاذ القرار املهين  هل -5

 ؟لدى طلبة املرحلة االعدادية
 حدود البحث:

 -ة )العلمييتحدد البحث احلايل )الضــــــــــــغوط النفســــــــــــية وعالقتها ابختاذ القرار املهين( لطلبة االعدادي
 سني.ولكال اجلن 2019 -2018االديب( للعام الدراسي 

 تحديد املصطلحات:
اطلع البـاحـث على العـديـد من اـلدراســـــــــــــــات ذات العالقـة واملراجع وقـام بتحـديـد مصــــــــــــــطلحـات حبثـه 

 املتمثلة:
ــية: لقد اطلع الباحث على العديد من التعريفات يف األدبيات والدراســــات ومنها  -1 الضــــغوط النفســ

ث فيعرفة: ابنه موقف يدركه الطالب ( أما الباح Atwatr.1990( و اتواتر )selye.1976ريف ســــــــــــيلي )تع
 يف املرحلة األعدادية ويقيمه ان كان يسبب له توترا او ضيقا او عدم االرتياح.

أما أجرائيا: هو الدرجة اليت حيصـل عليها طلبة عينة البحث على مقياس مسـتوى الضـغوط النفسـية يف 
 البحث احلايل.

ــات ومنها اختاذ القرار املهين: لقد أطلع الباحث على ال -2 عديد من التعريفات يف األدبيات والدراســــــ
( أما الباحث فيعرفه: هو عملية األختيار الواعي القائم على  2004( و)الفضـل،  1996تعريف )اهلدهود،

 ة.الرتكيز والتفكري يف اختيار البديل املناسب من البدائل املتاح 
ختاذ القرار املهين يف البحث اى مقياس اما اجرائيا: هي الدرجة اليت حيصـل عليها طلبة عينة البحث عل

 احلايل.
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 الفصل الثاني: االطار النظري والدراسات السابقة 

  النظريات التي فسرت ظاهرة الضغوط النفسية

 ( Hans seleyاوال: نظرية هانز سيلي )
( اول من عرض مفهوم الضـــــــغوط حيث عرفه انه اســـــــتجابة غري  1956)( 1950يعد هانز ســـــــيلي )

م، ملتطلبات مفروضــــــة عليه تفوق قدراته التوافقية، نتيجة لضــــــرر داخلي للجســــــم، او هتديد حمددة للجســــــ 
 خارجي.

وهي    General Adaptation Syndrome(G.A.Sولقد اقرتح ســيلي ما امساه متالزمة التوافق العام )
 -للجسم الي موقف ضاغط، اليت تتكون من ثالث مراحل:رد الفعل الطبيعي 

ــتجــابــة اليت يظهرهــا الفرد عنــد التعرض Alarm Reactionمرحلــة االنــذار ) -1 (: وهي متثــل االســــــــــــ
 املفاجئ ملثري ضاغط.

ــم التوافق مع املثري Stage Of Resistanceمرحلــة املقــاومــة ) -2 (: وهي املرحلــة اليت حيــاول اجلســــــــــــ
 اجلسم على مقاومة املثريات االخرى. الضاغط، وتقل قدرة

ــتنزاف ) -3 ــتنزاف لطاقة Stage Of Exhaustionمرحلة االســــــــ (: وهي املرحلة اليت حيدث فيها اســــــــ
لضــــغوط احلادة واملســــتمرة وعدم قدرة الفرد على التوافق التام، واذا اســــتمرت الضــــغوط بشــــدة االفرد نتيجة  

 (8)فأهنا تتسبب مبوت الفرد.
 (Lazarusاروس )اثنيا: نظرية الز 

أبنه نتاج تفاعل الفرد   (9)لضــــغط النفســــي،يعد الزاروس الرائد يف جمال الضــــغط النفســــي، فهو يعرف ا
يتجاوز امكانت الفرد ومصــادره الشــخصــية واالجتماعية، وقدرته   مع البيئة، الذي يدركه الفرد ويقيمه،أبنه

 على التوافق.
ــد ــان،  Cognitive Appraisalمنوذج التقييم املعريف  ويعـ ــل )فولكمـ ــاه الزاروس وزمالؤه مثـ ــذي تبنـ الـ

ســــاس الذي حيدد الفرد من خالله اذا كان املوقف ضــــاغطا ام ال، اضــــافة اىل قدرة كوهني، ولينز(، هو اال
 د على تقييم خصائص املوقف، واستخدام خصائصه الشخصية واالجتماعية، وهي تتم على مرحلتني:الفر 

ــعـه فيمـا اذا  Primary Apprisalمرحـلة التقييم االويل ) -1 (: وهي العملـية اليت يقيم فيهـا الفرد وضــــــــــــ
 خبري او انه يف مأزق.كان 
حلة اليت يســــأل الفرد نفســــه اذا كنت (: وهي املر Secondary Appraisalمرحلة التقييم الثانوي ) -2

يف مأزق ماذا ان افعل؟ وهي تتعلق الســاليب اليت يســتخدمها الفرد ملواجهة املوقف الضــاغط، ومدى توفر 
 .(10)املصادر الشخصية او االجتماعية لنجاح عملية املواجهة

 
8-Westen,1996,p.427) (Carlesworth&Rathus,1982,pp.480-481)Newman&Newman,1983,p.435) 

(Nathan et al,1991,p.25)). 
9- Lazarus, 1993,1991, 1981. 

10-(Sarafino,1990,pp,78-83) (Lerner, et al, 1986,pp.451-453) (Lazarus,1966,pp.152-155). 
(Westen,1996,p,428). 
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 اثلثا: النسق النظري السبيل ج 
ريته يف الضـــــــغوط، حيث اقام نظريته يف القلق على تعد نظرية )الســـــــبيلربج( يف القلق، مقدمة لفهم نظ

ــمــة  Anxiety stateاســــــــــــــــاس التميز بني نوعني من القلق مهــا: قلق احلــالــة  او قلق املوقف، وقلق الســــــــــــ
Anxiety Trait .(11)او القلق العصايب او املزمن 

ــبيلربجر الـضـــــ  ةتحدد نظريته يف ثالثوت ــأ حماور هي: الضــــــغط، القلق، والتعليم. حيث اعترب ســــ غط ينشــــ
 .(12)نتيجة لتقييم او ادراك الفرد للموقف الضاغط، انه مثري لقلق السمة او احلالة 

 ويتضح من خالل العرض السابق للنظرايت اليت فسرت ظاهرة الضغوط النفسية:
 الضغوط وهي االجتاه االستجايب كما يف نظرية هانز سيلي الذي يفسر ان هناك عدة اجتاهات لتفسري

تجابة فســـيولوجية ألي مثري ســـار او حمزن، واالجتاه الذي يفســـر الضـــغط كمثري من رواده الضـــغط أبنه اســـ 
هوملز وراهي، واالجتاه التفاعلي كما يف نظرية الزاروس وســــــــــبيلربجر وهوبفل، الذي يفســــــــــر الضــــــــــغط ابنه 

صـــــية بســـــبب تفاعل الفرد مع بيئته الذي يقيمه الفرد أبنه يتجاوز امكانته ومصـــــادره الشـــــخ نفســـــي وينتج 
 واالجتماعية.

يتفق ســبيلربجر مع هوبفل يف أثر املصــادر الشــخصــية للفرد على ادراكه للموقف الضــاغط كســمة من 
 مسات الشخصية، وأثر ذلك يف تقييم الفرد ملواجهة املوقف الضاغط.

ســبيلربجر يف أن الضــغط حيدث نتيجة تفاعل الفرد مع بيئته، وان هذا التفاعل ينتج يتفق الزاروس مع 
 لة من القلق والضيق، اليت يقيمها الفرد أبهنا تتجاوز مصادره الشخصية.حا

 القرار املهني:
ان كـل فرد يبحـث عن العمـل او الوظيفـة فهو بطبيعتـه لـديـه نزعـة فطريـة تـدفعـه دائمـا حنو االحســــــــــــــن 

و تطوير ذاته للوصــول اىل اعلى املســتوايت داخل املنظمات اجملتمعية فالبد من وجود عراقيل واالفضــل وحن
فيجب عليه ان وصـــــــعوابت تواجه وتقف يف طريقه لتمنع ذاته من الوصـــــــول اىل اهلدف الذي يطمح اليه، 

ـــباع الـ  ذايت مؤمـنا يبين اجتـاهـات حول ذاـته ويثق هبـا وحيـدد طريق حـياـته ويتخـذ القرار اـلذي يهيئ ـله االشــــــــــــ
 .(13)حبقيقة الصادقة عن نفسه وما يريده من بني البدائل املهنية املطروحة واليت تتفق مع ميوله ورغباته 

ذ اـنه ينطوي على االلتزام املنطقي والعـاطفي مهمـا ان اختـاذ قرار مـا هو اكثر من جمرد اختـيار مـا تفعـله ا
من تقدمي التزام بنيابة عن االخرين والســـــــيما يف كان هذا االلتزام بســـــــيطا اضـــــــافة اىل ذلك فغالبا ما يتـضــــــ 

 .(14)مكان العمل او االسرة والطلب منه ان يلتزُم ابلتزامك 
 خطوات اتخاذ القرار 

 مبجموعة من اخلطوات للوصول اىل القرار الصائب ومن بينها:ان عملية اختاذ القرار متر 
 اين منها.االحساس ابملشكلة: اي ان الفرد يدرك ان هناك مشكلة ما يع •

 
 .(1999: 53-54الرشيدي ) -11
 .66-65: 1998جباري، -12
 .2005الداهري، -13
 .2004حجازي،  -14
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حتديد املشــــــكلة: وهو معرفة جوهر املشــــــكلة واســــــباهبا احلقيقية وما مدى حجم املشــــــكلة، ووصــــــفها  •
الذي حدثت فيه، فمثال بعض االفراد  بشـــــــــــكل دقيق، ومدى اتثريها، وملاذا ظهرت، واملكان والزمان 

 .جيدون صعوبة يف اختيار املهنة اليت يودون االلتحاق هبا واملناسبة الستعداداهتم
وف حيققهـا ـلذـلك حتـدـيد اهلـدف: اي حتـدـيد غرض القرار والتفكري يف النـتائج او االهـداف اليت ـســـــــــــــ  •

ــهـل حتـدـيد  اخلطوة االكثر امهيـة على االطالق فحينمـا يركز  فهـذه اخلطوة تعـد الفرد على الغرض يســــــــــــ
 .(15)كيفية الوصول اليه 

كافية ابالختيارات اليت ســــــــــــــوف مجع املعلومات: جيب عند اختاذ القرار احلصــــــــــــــول على املعلومات ال •
تتخذها لكي تســــــــــــاعد على بلوغ االهداف املرغوبة، مثاال على ذلك ذهاب بعض املســــــــــــرتشــــــــــــدين 

عدادية العديدة اليت تدرس فيها االختصـــــــاصـــــــات للحصـــــــول على املعلومات املختلفة عن مدارس اال
وضـــــــوع ودقيقة ومناســـــــبة املهنية الكثرية ولكي تكون املعلومات مفيدة جيب ان تكون ذات ارتباط ابمل

 للوقت.
وضع البدائل: املقصود هنا هو وضع عدة بدائل حلل املشكلة حبيث تكون هذه البدائل قابلة للتطبيق  •

لقـة اليت من بينهـا عـدم التســــــــــــــرع وان تقود اىل التـأين يف اختيـار البـديـل مع املراعـاة لبعض االمور املتع
 املناسب.

 ن نحية القوة والضعف.تقييم اخليارات: اي تقييم البدائل م •
انتقاء اخليار االفضــل: حيث نقوم يف هذه اخلطوة حبذف مجيع البدائل وعلينا اختيار البديل االنســب  •

لى الواقعية واملفاضــــــلة بني الســــــلبيات واالجيابيات املتوقعة اليت حلل املشــــــكلة ويكون االختيار قائما ع
 .(16)يتحملها الفرد 

 ار املهني:العوامل املؤثرة يف اتخاذ القر 
ــعبـة على اختـاذ قرار معني ال خيطر ببـالـه وامنـا  متر على الفرد يف اغلـب االوقـات واالحيـان ظروف صــــــــــــ

ــتســــالما نتيجة عدم وجود خيار غريهُ   اال ما فرض عليه من قرار وان اختاذ القرار املهين يتخذُه رضــــوخا واســ
تدفعُه عوامل معينة  فرد اختاذ قراٍر مهيناذ عندما يريد الللفرد خيضــــــع متاما لنفس الظروف الصــــــعبة ســــــابقاً 

الختـاذ قراره تتنوع بتنوع الزمـان واملكـان والفرد نفســـــــــــــــه والعوامـل اليت يـتأثر هبـا الفرد يف اختـاذ قراره املهين ال 
 ختتلف عن العوامل املؤثرة على االختيار املهين واليت تنقسم اىل قسمني مها:

 راته واستعداداته ومساته الشخصية.عوامل داخلية: تتضمن ميول الفرد وقد -1
 .(17)عوامل خارجية: وتشتمل على البيئة االجتماعية واالسرية وما تتضمنها من افراد  -2

القرار املهين مرهونً بعوامــل تفوق العوامــل اليت تؤثر على االختيــار املهين ومن اال انــه يبقى عنــد اختــاذ 
 هذه العوامل ما يلي:

 
 .2004املسروري،  -15
 .1999عبد اهلادي والعزة، -16
 .2003اخلطيب،  -17
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هم فقد يفرضـــون عليهم قرارات ال تتناســـب مع  يف القرار الذي خيص ابناء ل االهلعوامل اســـرية: تدخ  
 ميول ابنائهم وقدراهتم واستعداداهتم.

ين ليس حبـــا يف املهنـــة ذاهتـــا وامنـــا جلملـــة من االمور اليت تتعلق عوامـــل الواقع: يتخـــذ الفرد القرار امله
جور واملكأفات وقد حيدث العكس اذ ابلرغبة ابحلصــــــــــــــول على املســــــــــــــؤولية او فرص الرتقية او مردودية اال

يرغـب االفراد يف احرتاف مهـنة مـا نظرا للواقع يغضــــــــــــــون الطرف عن امتهـاهنـا لكوهنـا الحتقق هلم متطلـباهتم 
 .(18)كافية او قد ينظر اليها اجملتمع نظرة دونية لتعارضها مع ثقافتهم املادية ال

 هين متطلبات املهنة ذاهتا.عوامل تتعلق ابلعمل ذاته: قد يؤثر يف اختاذ القرار امل
ــتـعدادات واجتـاهـات حنو مهـنة  عواـمل تتعلق بتـعدد الفرص املـتاحـة: ان الفرد ميتـلك ـقدرات وميول واســــــــــــ

ــلـة وجتعلـُه يتنـازل معينـة اال انـه يف بعض ا ــمـل مبـا يطمح اليـه أبيـة صــــــــــــ الحيـان تراودُه فرص متـاحـة ال تشــــــــــــ
 .(19)ويضحي برغباته لقبول فرص متاحة 

ــية عوامل تتعلق مب ــية متخذ القرار او اجلوانب النفسـ تخذ القرار: تعد هذه العوامل ابملتغريات يف شـــخصـ
او تعرتض متخذ القرار ايضـــــــــا شـــــــــيئا من  املتعلقة به وكذلك ميوله وقيمه واجتاهاته وقدراته وقد تصـــــــــادف

 اخلوف والقلق خشية من نتائج القرار الذي يتخذُه.
ن: الكثري من االفراد عنـــد اختـــاذهم قراراهتم املهنيـــة نتيجـــة عوامـــل تتعلق بعـــدم توفر معلومـــات عن امله

 .(20)ما يريد لوجود املعلومات الكافية حول ما يريدون وكثريهم من االفراد كان ضحية قلة املعلومات ع
 مشكالت اتخاذ القرار املهني:

ـلذي اذ القرار ـفاان اـلذي يرـيد ان يتخـذ قراراً نجحـا علـيه ان يتبع طريقـة منهجـية ونظـامـية من اجـل اختـ 
صـل االمر به اىل الفشـل يف حتديد اهدافه فأن الذي ال حيدد هدف قراره يواجه  يتسـرع يف اختاذ قراراته قد ي

 تيجة اليت يرغب هبا.صعوبة يف التوصل اىل الن
ــبـة اىل   ان مشــــــــــــــكالت اختـاذ القرار املهين ال خترج عن العوامـل املؤثرة على اختـاذ القرار املهين فبـالنســــــــــــ

التســــــرع والتصــــــرف بســــــرعة كبرية يف اختاذ القرار فقد يلجأ الذي يتخذ القرار هلذا التســــــرع نتيجة  مشــــــكلة
ـــبة ملشــــــــــــــكـلة البطء . (21)لى امتهـان مهـنة ينتقوهنـا هلـا مؤثرات عـدـيدة كـإجـبار الواـلدين االبن ع امـا ابلنســــــــــــ

املهين على وجه اخلصوص نتيجة الشديد يف اختاذ القرار فان هذا البطء يف اختاذ القرار عموماً واختاذ القرار  
ــاب التوتر والقلق، وندرا ما  ــارة يف الوقت واكتســـــ أتجيل يف اختاذ القرار ملدة طويلة وبذلك يؤدي اىل خســـــ

ار فبــالرغم من انــه من االمثــل التمهــل يف اختــاذ القرار واخــذ الوقــت يكون التــأجيــل مفيــداً يف حتســــــــــــــني القر 
حيــان ال يكون حمبــذاً ألنــه عنــد انقضـــــــــــــــاء الوقــت يف التفكري فــأن الكــايف يف التفكري اال انــه يف اغلــب اال

 .(22)العراقيل تستوقف متخذ القرار لتخرجه عن مساره

 
 .2002ابو عيطة،  -18
 .2004الراميين،  -19
 .1999العزة، عبد اهلادي و  -20
 .1985زهران،  -21
 .2004الراميين،  -22
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 دراسات السابقة ال
ــية لقد اطلع الباحث على عدد من  ــغوط النفســـ ــابقة ومن امهها تلك اليت تناولت الضـــ ــات الســـ الدراســـ

 اليت متثلت يف:
 بناء مقياس للضـغوط النفسـية لدى طلبة جامعة البصـرة وفقا ( اليت هدفت اىل1995دراسـة العبادي )

ــة ) ( طالب وطالبة، قد 604ملتغريات )اجلنس، التخصـــــــــص، وحمل الســـــــــكن(، حيث مشلت عينة الدراســـــــ
ــانية اكثر  اظهرت ان الذك ور اكثر معانة يف الضــــغوط النفســــية من االنث، وان طلبة التخصــــصــــات االنســ

صـــصـــات العلمية، وأظهرت ايضـــا وجود فروق دالة يف الضـــغوط النفســـية معانة يف الضـــغوط من طلبة التخ
ثر ادراكا بني الطلبة ولصـاحل الطلبة الوافدين من مناطق خمتلفة، اي ان الطلبة الوافدين من مناطق خمتلفة اك

 .(23)للضغوط من املقيمني يف احملافظة نفسها 
غوط النفســــية وأثر نوع الدراســــة على  ( العالقة بني االحرتاق النفســــي والضــــ 1997بينما درس شــــقري )

( طالبة جامعية، قد اظهرت من 300تقدير الطالبات للضــــــــغط النفســــــــي، اليت اجريت على عينة بلغت )
نفســـــــــية متزايدة للطالبات مقارنة ابلكليات االدبية او   اً تســـــــــبب ضـــــــــغوط   ابرز نتائجها ان الكليات العلمية

 .(24)االنسانية
ــيل الدراســــــي، واليت اجريت  ( الع1998يف حني درس االمريي ) ــية والتحصــــ القة بني الضــــــغوط النفســــ

( طــالــب وطــالبــة من جــامعــة تعز يف اليمن، هي االخرى قــد اظهرت ان االنث 308على عينــة بلغــت )
ضــــــغوط النفســــــية بدرجة اعلى من الذكور، ووجود عالقة بني الضــــــغوط النفســــــية والتحصــــــيل يعانني من ال

 .(25)الدراسي 
ــية لدى طلبة الرتبية ابحملويت، وفقا ملتغري اجلنس (  2000اما املدين ) ــغوط النفســـــــــ كشـــــــــــف عن الضـــــــــ

نة يف ( طالب وطالبة وأشـــــارت النتائج اىل ان االنث اكثر معا300والتخصـــــص، وبلغت عينة الدراســـــة )
 .(26)الضغوط النفسية من الذكور

ها وفقا ملتغري اجلنس، ( العالقة بني االكتئاب والضـغوط النفسـية واسـاليب التعامل مع2001التميمي )
ــنعـاء، وـقد اظهرت ان االنث أكثر 450واليت اجرـيت على عيـنة بلغـت ) ( طـاـلب وطـالـبة من جـامعـة صــــــــــــ

ــغوط من الذكور، وأن الذكور اكثر ــلوب االنكار من االنث، ووجود عالقة  معانة يف الضــ ــتخداما الســ اســ
 .(27)كما تنبؤية بني االكتئاب والضغوط النفسية واساليب التعامل معها،  

 اما الدراسات السابقة اليت تناولت اختاذ القرار املهين مشلت:
( اليت هدفت اىل مســـــح واقع خدمات االرشـــــاد النفســـــي والتوجيه الدراســـــي  2001دراســـــة املعشـــــين )

واملهين يف املرحلتني الثانوي واجلامعية يف حمافظة ظفار يف ســــــــلطنة عمان، أظهرت نتائج الدراســــــــة قصــــــــور 

 
 .1995العبادي،  -23
 .126-2001:125التميمي، -24
 .1998االمريي،  -25
 .م2000املدين، -26
 .2001التميمي، -27
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 25:  العدد

ــهم، وغياب  مهارات اختاذ  ــتهم وجنســـــــــــ القرار وحل املشـــــــــــــكالت بني الطلبة على اختالف مراحل دراســـــــــــ
 يف سلطنة عمان.خدمات التوجيه واالرشاد الرتبوي والنفسي واملهين بني طلبة التعليم العام واالساسي 

( اىل معرفـة فعـاليـة برنمج تـدرييب لتنميـة مهـارات اختـاذ القرار  2002بينمـا هـدفـت دراســـــــــــــــة رزق هللا )
املهين لدى عينة من طلبة الصــــف االول الثانوي يف مدراس مدينة دمشــــق بســــوراي وقد أجريت على، عينة 

رار لقياس أثر الربنمج التدرييب يف ( طالبا وطالبة، اســـــــتخدمت الباحثة مقياس اختاذ الق178تكونت من )
 حتســـــــني مهارات اختاذ القرار  حتســـــــني مهارة اختاذ القرار، وتوصـــــــلت الباحثة اىل فعالية الربنمج التدرييب يف

 لدى طلبة الصف االول اثنوي.
( طالبا، مجيعهم يدرســون يف 1590( بقياس الصــعوابت اليت يواجهها )2004يف حني قام حجازي )

عشــــــــــر عند اختاذهم القرار املهين يف الســــــــــنة اليت يقفون فيها امام خطوة اختاذ قرار مهم يف الصــــــــــف الثاين 
يف اختاذ قرار مهين، حيث   واضـحة بني اجلنسـني يف الصـعوابت اليت يواجهوهنا  اً قحياهتم، وجد ان هناك فرو 

كانت الفروقات القوية واضــــــــــحة بني اجلنســــــــــني يف ضــــــــــعف الدافعية الختاذ القرار املهين، وأظهر الطالب 
 صعوبة بسبب ضعف الدافعية واظهرت الطالبات صعوبة بسبب الصراعات اخلارجية املؤثرة عليهن.

ســترينبريغ الثالثية لتحســني مســتوى   ( درس معرفة اثر برنمج تعليمي مســتند لنظرية2003) أما قرعان 
ايضـــــا اىل معرفة اثر التخصـــــص علمي( يف االردن، وهدفت  /رار لدى طلبة الصـــــف الثانوي )اديباختاذ الق

قـام ( طـالـب وطـالبـة، و 222علمي( واجلنس يف اختـاذ القرار، طبقـت الـدراســـــــــــــــة على عينـة بلغـت ) /)أديب
ــتوى اختاذ القرار ــتوى اختاذ القرار  الباحث ببناء مقياس لتحديد مســ ــائيا يف مســ ، اال انه ال يوجد دال احصــ

 يعزى ملتغري اجلنس.
ــي ) ــتند اىل أمنوذج جيالت املطور يف اختاذ 2007يف حني قام البلوشـــــــ ( بناء برنمج تدرييب مهين يســـــــ

ن، القرار املهين لدى طلبة الصــف العاشــر يف ســلطنة عما القرار املهين، واختبار أثره يف حتســني مهارة اختاذ
واختبار عالقة الربنمج مع جنس الطلبة واملســـــــــــتوى التعليمي لكل من االب واالم، بلغت عينة الدراســـــــــــة 

(طالب وطالبة، وجرى القياس ابستخدام مقياس مستوى اختاذ القرار املهين، وأظهرت النتائج وجود 132)
مقياس اختاذ القرار املهين، اذ  عل بني اجملموعة وجنس الطلبة يف االداء الكلي على اثر دال احصــــــــــائيا للتفا

ان التحســن يف اداء الذكور نتيجة التعرض للربنمج التدرييب ســيختلف عن التحســن يف اداء االنث نتيجة 
مســـــتوى تعليم ومل تظهر النتائج وجود اثر للتفاعل بني الربنمج و  التعرض للربنمج نفســـــه ولصـــــاحل االنث،
ــائـيا للتـفاعل  االب يف االداء الكلي على مقـياس اختاذ القرار املهين، واظهرت النـتائج وجود اثر دال احصــــــــــــ

 بني الربنمج ومستوى تعليم االم يف االداء الكلي على مقياس اختاذ القرار املهين.
 العالقة ابلبحث احلايل.ان الدراسات السابقة اليت توفرت لدى الباحث ومنها العربية واالجنبية ذات 

ار النظري للباحث اليت بينت مدى احلاجة اىل معرفة الضــــــغوط النفســــــية كان هلا دور يف ترســــــيخ االط 
ــتثمـار  واختـاذ القرار املهين ـلدى طلـبة املرحـلة االعـدادـية من اجـل معرـفة ـمدى وجود االدراك يف كيفـية االســــــــــــ

ــية واختاذ القرار املهين لدى الطلبة و  ــاعدة الطلبة يفللضـــغوط النفسـ ــادية ملسـ  احللول اىل وضـــع اخلطط االرشـ
ــية اليت ت كيفية ــا كيفية ؤثر عليهم واختاذ القرار املهين ابلشـــكل الالتخلص من الضـــغوط النفسـ صـــحيح وايضـ
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توفر لـديهم االمكـانيـات الالزمـة من اجـل اختـاذ قرارهم املهين يف اجواء تتمتع وخـاليـة من توجيههم عنـدمـا ت
 ديهم.الضغوط النفسية ل

وقد سـامهت عليها الباحث من مجيع املراحل املختلفة  ولقد كانت معظم الدراسـات السـابقة اليت اطلع 
يف تكوين وتعميق النظرة للبحث احلايل فيما يتعلق ابلضـــــــــــــغوط النفســـــــــــــية وعالقتها ابلعديد من املتغريات 

 وكذلك يف اطار العينة وبعض االجراءات االحصائية وبعض املقاييس.
ــبة للدراســـــــات اختاذ القرار املهين عموما ان تلككذلك اب الدراســـــــات قد عمقت االطار النظري  لنســـــ

 للباحث ومهدت له اخلطة سواء يف بناء االدوات او اختيار العينة والنتائج املتوقعة واملقارنة يف النتائج.
 الفصل الثالث: منهجية البحث واجراءاته

بدراســة الظاهرة يف الواقع واعتمد الباحث هذا    لذي اهتماملنهج الوصــفي اان منهج البحث احلايل هو 
 .(28)املنهج من خالل دراسته للعالقة السببية بني متغريات الدراسة 

 مجتمع البحث:
مشــل جمتمع البحــث احلــايل طلبــة املرحلــة االعــداديــة يف حمــافظــة كربالء )املركز( موزعني على عــدد من 

 .واناثً  ( ذكوراً 2019 -2018يب للعام الدراسي )واالداملدارس االعدادية بقسميها العلمي 
 عينة البحث:

( طالب وطالبة ابلطريقة العشـــــوائية البســـــيطة من جمتمع البحث من االقســـــام العلمية 400مت اختيار )
 ( يوضح ذلك.1واالدبية يف املدارس االعدادية يف حمافظة كربالء )املركز( وجدول )

 بحث نة ال( يوضح توزيع افراد عي1جدول )

 النوع التخصص
 جمموع  بنات  بنون 

 252 112 140 علمي
 148 72 76 ديب ا

 400  184 216 جمموع 
 ادوات البحث:

ــؤال اســــــــــــــتطالعي اىل ) ( طـاـلب وطـالـبة كـدراســــــــــــــة 20لقـد مت بـناء اداة البحـث من خالل توجـيه ســــــــــــ
ــابقة والتعريفات واالد ــات الســـ ــتطالعية، ومن خالل االطالع على بعض الدراســـ بيات اليت اطلع عليها أســـ

 ( فقرة.32الباحث، وخربة الباحث وبعض املقاييس مت بناء مقياس الضغوط النفسية املكون من )
 رض حتقيق اهداف البحث احلايل جلأ الباحث اىل بناء اداتني:لغ

 
 .156: ص 1980فرج،  -28
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 اوال: مقياس الضغوط النفسية: 
وم الضـغط النفسـي على انه  اطلع الباحث على العديد من مفاهيم الضـغوط النفسـية واسـتنتج منها مفه

 عدم االرتياح(.)موقف يدركه الطالب يف املرحلة االعدادية ويقيمُه ان كان يسبب له توتراً او ضيقاً او 

 :اوال: حتديد جماالت مقياس الضغوط النفسية
قام الباحث بتحديد جماالت مقياس الضــــغوط النفســــية من خالل مااحتواه تعريف الضــــغوط النفســــية 

 مخســـة جماالت هي جمال )االســـرية( و جمال )الدراســـية( و جمال )االقتصـــادية( و )الصـــحية( و وقد متثل يف
 )االجتماعية(.

 :ا ة عبارات مقياس الضغوط النفسيةاثنيا: صي
مت اشـتقاق العبارات على ضـوء التعريفات وطبيعة كل جمال ولقد اخذ الباحث بنظر االعتبار ان تكون  

. (29)من واو العطف وان ال تبدأ ابداة النفي وخالية من القياس بداخلها   العبارة واضــــــحة وصــــــرحية وخالية
 عبارات كل جمال.( يوضح جماالت كل مقياس وعدد 2واجلدول )

 (يوضح جماالت مقياس الضغوط النفسية وعدد عباراته بصيغته االولية 2جدول )
 اجملموع عدد العبارات اجملاالت املقياس

 مقياس الضغوط النفسية 

 ضغوط النفسيةال

 10 االسرية 

32 
 

 7 الدراسية 
 3 االقتصادية 
 6 االجتماعية 

 6 الصحية 
وقد اعتمد الباحث اســــــلوب ليكرت يف قياس مضــــــمون الفقرات من خالل وضــــــع بدائل متدرجة ازاء  

 كل منها معتمدا على اخلصائص االتية:
 سهولة البناء والتصحيح. -1
 (31).(30)يؤشر مايشعر بهالسماح للمستجيب ان  -2

 :اثلثا: صالحية العبارات
املقياس اشــــــــــــار )ايبل( اىل عرضــــــــــــها على عدد من ان افضــــــــــــل طريقة للتأكد من صــــــــــــالحية عبارات 

 .(32)احملكمني
 

 .295اىل  179ص ، 1990العجيلي واخرون،  -29
 .174، ص 1984مرعي وبلقيس، -30
31- Stanley&Hopkins,1972,:289. 
32-.Eble,1972,p555  
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ولغرض التحقق من صـــــــالحية العبارات مت عرضـــــــها على عدد من احملكمني املختصـــــــني وكل جمال من 
وقد اظهرت النتائج ان مجيع الفقرات صاحلة بعد ان حدد الباحث جماالهتا ومدى انتماء كل فقرة للمجال  

 كحد ادىن لصالحية الفقرة.من اخلرباء   %80نسبة اتفاق 
( طلب منهم احلكم على مدى صالحيات العبارات وانتمائها اىل جماالهتا 10وقد بلغ عدد احملكمني )

الذي تنتمي اليه وقد عدلت بعضــــها من   تبني ان الفقرات صــــاحلة ومناســــبة اىل اجملال  ومن خالل اجاابهتم
 ( يوضح ذلك.1حيث املضمون )ملحق 

ه النهائية من مخســـة جماالت ولكل جمال احتوى على عدد من الفقرات حىت بلغ تكون املقياس بصـــورت
( فقرة ومتتع املقياس يف صــورته النهائية ابلصــدق من خالل صــدق احملكمني 32جمموع الفقرات للمقياس )

 والثبات.

 :تعليمات مقياس الضغوط النفسية بعا: را
ــتجيب خالل اجاابته ع لى فقرات املقياس من خالل رأيه الصـــريح متثلت بتوجيهات يســـرتشـــد هبا املسـ

 على بدائل املقياس اخلماسية )تنطبق على دائما( )تنطبق( )تنطبق حلد ما( )ال تنطبق( )ال تنطبق ابدا(.

 :ضغوط النفسيةائي لفقرات مقياس الخامسا: التحليل االحص
وب العينات املتطرفة ان اهلدف من حتليل فقرات املقياس احلصـــــــــــول على بيانت القوة التمييزية ابســـــــــــل

 لفقرات كل مقياس.
ــائي ) ( طالب وطالبة لكل من الفقرات العليا 50( طالب وطالبة )200بلغت عينة التحليل االحصــــــــــ

وة التمييزية ابســـــــلوب العينات املتطرفة ملقياس ( الق3ومثلها الفقرات الدنيا كما يوضـــــــح ذلك جدول رقم )
 رفتني العليا والدنيا.الضغوط النفسية ابستخدام اجملموعتني املتط

 ( يوضح القوة التمييزية ابسلوب العينات املتطرفة ملقياس الضغوط النفسية 3جدول )

 الفقرات
ــة  الدنيا العليا ــيــــــ ــائــــــ ــتــــــ الــــــ

الــوســــــــــــــــط  احملسوبة
 احلسايب

االحنـــــــــراف  
 املعياري

اـلوســــــــــــــط 
 احلسايب

االحنــــــــــــــراف  
 املعياري

1 4.16 0.89 3.31 1.10 5.56 
2 4.55 0.64 3.33 1.15 8.57 
3 2.03 1.28 2.03 0.39 0.00 
4 2.72 1.60 2.30 1.40 1.83 
5 4.21 0.98 2.83 1.10 8.71 
6 4.62 0.86 3.37 0.99 8.79 
7 4.53 0.70 3.19 1.03 10.02 
8 4.38 0.84 2.87 1.03 10.56 
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 9 4.44 0.95 3.55 1.08 5.76 
10 4.42 0.89 3.05 1.04 9.31 
11 4.51 0.65 3.24 1.09 9.25 
12 4.35 0.76 2.79 0.91 12.17 
13 4.06 1.12 2.72 1.06 8.04 
14 4.27 0.87 3.36 1.12 5.94 
15 4.70 0.80 3.63 1.17 7.01 
16 4.42 1.06 3.08 1.05 8.31 
17 4.23 1.08 3.33 0.99 5.74 
18 4.07 1.30 3.08 1.14 5.30 
19 3.09 0.48 3.00 1.24 0.65 
20 4.37 0.87 3.06 1.07 8.86 
21 3.56 1.10 3.10 1.15 2.64 
22 4.50 0.73 3.06 1.04 10.49 
23 4.22 1.24 3.06 1.25 6.12 
24 4.40 1.07 3.31 1.22 6.19 
25 4.57 0.94 3.42 1.38 6.41 
26 4.64 0.77 4.00 0.87 5.13 
27 4.83 0.44 3.45 1.11 10.63 
28 4.60 0.87 3.51 1.29 6.51 
29 4.41 1.02 3.47 1.25 5.40 
30 4.69 0.60 3.40 1.20 8.92 
31 4.80 0.59 3.30 1.32 9.62 
32 4.10 0.97 4.72 0.45 -5.34 

ة اتضـح ان الفقرات مميزة سـيما وابسـتخدام اسـلوب العينات املتطرف 1.96بلغت القيمة التائية اجلدولية 
 ( كما يوضح ذلك اجلدول املذكور أعاله.1,96اجلدولية اليت بلغت )وان التائية احملسوبة اعلى من 

 :صدق البناء سادسا:
ــتخدام معامل ارتباط بريســـــون واجلدول  ــاليب صـــــدق البناء التعرف على العالقة االرتباطية ابســـ من اســـ

 ( يوضح ذلك.4)
 ة ق البناء ابستخدام معامل ارتباط بريسون ملقياس الضغوط النفسي( يوضح صد4جدول )

 التائية لداللة االرتباط معامالت االرتباط الفقرات
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1 0.36         0.25 6.79         4.64 
2 0.55         0.41 11.87         8.06 
3 0.29         0.05 5.32         0.90 
4 0.32         0.11 6.02         1.90 
5 0.46         0.40 9.17         7.71 
6 0.56         0.44 12.12         8.86 
7 0.54         0.49 11.57         10.11 
8 0.65         0.56 15.46         12.03 
9 0.42         0.33 8.30         6.30 

10 0.57         0.52 12.41         11.01 
 20.85 6.08 6.73 4.94 7.88   0.76 0.32 0.35 0.27 0.40   االسرية

11   0.54       0.46   11.57       9.29 
12   0.67       0.54   16.01       11.36 
13   0.56       0.44   12.00       8.69 
14   0.50       0.31   10.22       5.81 
15   0.48       0.39   9.68       7.49 
16   0.58       0.50   12.60       10.19 
17   0.49       0.35   9.92       6.68 

 22.44 7.90 9.89 6.32   7.88 0.78 0.40 0.48 0.33   0.40 الدراسي
18     0.63     0.34     14.40     6.38 
19     0.53     0.27     11.21     4.93 
20     0.55     0.43     11.72     8.45 

 9.92 4.50 5.20   6.32 4.94 0.49 0.24 0.28   0.33 0.27 االقتصادي
21       0.41   0.21       8.02   3.84 
22       0.58   0.56       12.70   12.09 
23       0.57   0.38       12.35   7.35 
24       0.54   0.35       11.45   6.68 
25       0.61   0.40       13.73   7.69 



  

568 

 25:  العدد

 
26       0.41   0.26       7.99   4.84 

 17.05 5.87   5.20 9.89 6.73 0.69 0.31   0.28 0.48 0.35 الصحي
27         0.58 0.57         12.70 12.41 
28         0.58 0.39         12.60 7.60 
29         0.63 0.33         14.32 6.21 
30         0.58 0.42         12.80 8.25 
31         0.61 0.54         13.73 11.48 
32         0.08 -0.27         1.43 -4.96 

 15.30   5.87 4.50 7.90 6.08 0.65   0.31 0.24 0.40 0.32 االجتماعي
ــتوى دالـلة 4أتضــــــــــــــح من اجلـدول ) علمـا ان االرتبـاط  0,01( ان معـامالت االرتبـاط داـلة عنـد مســــــــــــ

 .0,195اجلدويل 
الصـــدق البنائي: مت حســـاب معامالت صـــدق البناء ابســـتخدام معامالت ارتباط بريســـون ومت حســـاب 

 بينها وبني اجملاالت واجملموع العام.اجملال واجملموع وبني اجملاالت يف معامل ارتباط بريسون بني الفقرة و 

 :الثبات سابعا:
يعد مفهوم الثبات من املفاهيم اجلوهرية يف القياس النفســــي وميثل مفهوم الصــــدق االســــس واملبادئ يف 

حث طريقة لذلك اســـــتعمل البا (33)القياس النفســـــي وينبغي توفرها يف املقياس ليكون صـــــاحلا لالســـــتخدام  
نية على عينة الثبات اعادة تطبيق االختبار للحصـــــــــــــول على الثبات يكون فيها اعادة تطبيق املقياس مرة اث

على التطبيق االول ابســـــتخدام معامل ارتباط بريســـــون   اً ( يوم15( طالب وطالبة وبعد مرور )20املكونة )
ون ملقياس الضــــــــغوط النفســــــــية حيث بني جمموعيت درجات التطبيق للمقياس فقد بلغ معامل ارتباط بريـســـــــ 

 .(34)ة اىل املقياس معامل استقرار مناسب ( وتعد0,617درجة ثبات املقياس )بلغت 

 :التصحي  اثمنا: مفتاح 
ــلبيـــة فقـــد قبلـــت 1،2،3،4،5لقـــد اعطى البـــاحـــث الفقرات اإلجيـــابيـــة اوزاًن ) ( امـــا الفقرات الســــــــــــ

 ( للبدائل.5،4،3،2،1)
 ملهين:اثنيا: مقياس ا اذ القرار ا

ــتنتج منهـا مفهوم  القرار املهين على اـنه  اطلع الـباحـث على العـدـيد من مفـاهيم اختـاذ القرار املهين واســــــــــــ
 )عملية االختيار الواعي والقائم على الرتكيز والتفكري يف اختيار البديل املناسب من البدائل املتاحة(.

 
 .337، 1980فرج،  -33
34-.Adums,1964,p52  
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 اوال: بناء مقياس القرار املهين:
ــتطالعي اىل ) لـقد مت بـناء اداة البحـث من ــؤال اســــــــــــ ( طـاـلب وطـالـبة ومن خالل 20خالل توجـيه ســــــــــــ

ــابقة والتعر  ــات السـ يفات واالدبيات اليت اطلع عليها الباحث وخبربة الباحث وبعض املقاييس مت بناء الدراسـ
 ( فقرة.30مقياس اختاذ القرار املهين املكون من )

 اثنيا: حتديد جماالت مقياس ا اذ القرار املهين:
قــد ث بتحــديــد جمــاالت مقيــاس اختــاذ القرار املهين من خالل مــااحتواه تعريف اختــاذ القرار و قــام البــاحــ 

متثل يف مخســــــــــة جماالت هي جمال )ميول الفرد( و )دافعية الفرد( و )قدرات الفرد( و )احلالة النفســــــــــية( و 
 )العوامل االسرية(.

 اثلثا: صيا ة عبارات املقياس:
ريفات وطبيعة كل جمال ولقد اخذ الباحث بنظر االعتبار ان تكون  مت اشـتقاق العبارات على ضـوء التع

. (35)وخالية من واو العطف وان ال تبدا ابداة النفي وخالية من القياس بداخلها   العبارة واضــــــحة وصــــــرحية
 ( يوضح جماالت املقياس وعبارات كل جمال.5واجلدول )

 بارته بصيغته االولية ( يوضح جماالت مقياس اختاذ القرار املهين وعدد ع5جدول )
 اجملموع عدد العبارات اجملاالت املقياس

 مقياس اختاذ القرار املهين 

 اختاذ القرار املهين 

 7 ميول الفرد 

 
30  

 6 دافعية الفرد 
 6 قدرات الفرد 

 6 احلالة النفسية 
 5 العوامل االسرية 

قرات من خالل وضــــــع بدائل متدرجة ازاء  يف قياس مضــــــمون الف وقد اعتمد الباحث اســــــلوب ليكرت
 كل منها معتمدا على اخلصائص االتية:

 سهولة البناء والتصحيح. -1
 .(36)السماح للمستجيب ان يؤشر مايشعر به  -2

 
 .295اىل  179، ص 1990العجيلي واخرون، -35
 .(Stanley&Hopkins,1972,:289) (174ص 1984)مرعي وبلقيس، -36



  

570 

 25:  العدد

 رابعا: صالحية العبارات: 
( اىل عرضــــــــــــها على عدد من ان افضــــــــــــل طريقة للتأكد من صــــــــــــالحية عبارات املقياس اشــــــــــــار )ايبل

 .(37)احملكمني
غرض التحقق من صـــــــالحية العبارات مت عرضـــــــها على عدد من احملكمني املختصـــــــني وكل جمال من ول

جماالهتا ومدى انتماء كل فقرة للمجال وقد اظهرت النتائج ان مجيع الفقرات صاحلة بعد ان حدد الباحث 
البعض  (. وقد عدلت10لفقرة وبلغ عدد احملكمني )من اخلرباء كحد ادىن لصــــالحية ا %80نســــبة اتفاق 

 ( يوضح ذلك.1من حيث املضمون )ملحق 
تكون املقياس بصـــورته النهائية من مخســـة جماالت ولكل جمال احتوى على عدد من الفقرات حىت بلغ 

 ( فقرة ومتتع املقياس يف صورته النهائية ابلصدق والثبات.30جمموع الفقرات للمقياس )

 خامسا: تعليمات املقياس:
فقرات املقياس من خالل رايه الصــــــريح   ا املســــــتجيب خالل اجابته عنشــــــد هبمتثلت بتوجيهات يســــــرت 

 على بدائل املقياس اخلماسية )تنطبق على دائما( )تنطبق( )تنطبق حلد ما( )التنطبق( )التنطبق ابدا(.

 سادسا: التحليل االحصائي لفقرات املقياس:
زية ابســـــــــــلوب العينات املتطرفة ليل فقرات املقياس احلصـــــــــــول على بيانت القوة التمييان اهلدف من حت

 لفقرات املقياس.
ــائي ) ( طالب وطالبة لكل من الفقرات العليا 50( طالب وطالبة )200بلغت عينة التحليل االحصــــــــــ

رفة ملقياس اختاذ  ( القوة التمييزية ابســــلوب العينات املتط6ومثلها الفقرات الدنيا كما يوضــــح ذلك جدول )
 ني العليا والدنيا.القرار املهين ابستخدام اجملموعت

 ملقياس اختاذ القرار املهين  املتطرفة العينات ابسلوب التمييزية ( يوضح القوة6جدول )

 الفقرات
ــة  الدنيا العليا ــائــيـــــ الـــتـــــ

الــــــوســــــــــــــــــــط  اجلدولية
 احلسايب

االحنـــــــــــــراف  
 املعياري

ــط  الوســـــــــ
 احلسايب

االحنــــــراف  
 املعياري

1 4.09 0.94 3.26 1.11 5.34 
2 4.53 0.66 3.35 1.22 7.94 
3 4.44 0.85 3.58 1.12 5.67 
4 2.71 1.66 2.20 1.33 2.23 
5 3.99 1.14 3.01 1.11 5.68 
6 4.58 0.82 3.50 1.05 7.54 

 
37- Eble,1972,p555. 
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7 4.51 0.72 3.17 1.14 9.22 
8 4.42 0.77 2.99 1.07 10.05 
9 4.36 1.02 3.60 1.09 4.71 

10 4.31 0.92 3.13 1.08 7.73 
11 4.56 0.61 3.40 1.12 8.47 
12 4.27 0.77 2.79 0.93 11.29 
13 3.90 1.20 2.86 1.16 5.75 
14 4.27 0.90 3.52 1.06 4.96 
15 4.72 0.76 3.63 1.16 7.31 
16 4.37 1.01 3.08 1.04 8.26 
17 4.19 1.11 3.31 1.05 5.28 
18 4.13 1.23 3.14 1.17 5.41 
19 3.69 1.46 3.09 1.25 2.90 
20 4.34 0.90 3.07 1.08 8.34 
21 4.59 0.66 3.14 1.15 10.10 
22 4.36 0.78 3.21 1.14 7.73 
23 4.45 0.89 3.09 1.25 8.21 
24 4.29 1.12 3.33 1.24 5.36 
25 4.60 0.91 3.62 1.31 5.74 
26 4.67 0.74 4.03 0.91 5.04 
27 4.70 0.75 3.60 1.17 7.28 
28 4.53 0.88 3.72 1.21 5.04 
29 4.53 0.88 3.51 1.29 6.08 
30 4.56 0.73 3.52 1.21 6.77 

( ان مجيع فقرات املقياس الختاذ القرار املهين ذات داللة 6من خالل البيانت املوضــــــــــحة يف اجلدول )
( وبذلك مجيع فقرات املقياس 1.96احملسوبة اعلى من القيمة اجلدولية )( وان القيمة التائية  0,5احصائية )

 مميزة.

 املقياس:سابعا: صدق 
ــتخدام معامل ارتباط  ــدق البناء التعرف على العالقة االرتباطية ابسـ ــتخدام صـ ــدق اسـ ــاليب الصـ من اسـ

 ( يوضح ذلك.7بريسون وجدول )
 ارتباط بريسون ملقياس اختاذ القرار املهين( يوضح صدق البناء ابستخدام معامل 7جدول )
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 الفقرات

 التائية لداللة االرتباط معامالت االرتباط

 القرار االسرية النفسية القدرات الدافعية امليل القرار االسرية النفسية القدرات الدافعية مليلا 

1 0.44         0.27 8.86         4.94 

2 0.56         0.41 12.09         8.14 

3 0.37         0.35 7.10         6.64 

4 0.41         0.11 7.97         1.91 

5 0.47         0.30 9.63         5.54 

6 0.55         0.41 11.69         8.04 

7 0.57         0.46 12.25         9.37 

 15.97 4.86 7.53 5.16 7.76   0.67 0.26 0.39 0.28 0.40   امليل

8   0.65       0.57   15.38       12.31 

9   0.56       0.30   12.03       5.71 

10   0.63       0.50   14.36       10.44 

11   0.58       0.46   12.80       9.32 

12   0.68       0.54   16.37       11.51 

13   0.55       0.37   11.63       7.10 

 20.60 6.53 8.77 7.55   7.76 0.76 0.34 0.44 0.39   0.40 الدافعية

14     0.42     0.28     8.16     5.20 

15     0.47     0.38     9.45     7.28 

16     0.63     0.43     14.63     8.40 

17     0.45     0.32     9.04     6.06 

18     0.44     0.30     8.84     5.58 

19     0.43     0.20     8.45     3.69 

 15.42   7.22   7.55 5.16 0.65   0.37   0.39 0.28 القدرات

20       0.49   0.43       10.09   8.57 

21       0.62   0.50       14.29   10.22 

22       0.62   0.50       14.14   10.33 

23       0.58   0.38       12.84   7.39 

24       0.50   0.32       10.20   6.06 

25       0.51   0.37       10.70   7.12 

 20.16 6.45   7.21 8.77 7.53 0.75 0.34   0.37 0.44 0.39 النفسية
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26         0.46 0.27         9.34 5.04 

27         0.64 0.44         14.94 8.81 

28         0.55 0.34         11.66 6.49 

29         0.62 0.36         13.99 6.86 

30         0.54 0.37         11.54 7.19 

 14.70   6.45 7.42 6.53 4.86 0.64   0.34 0.38 0.34 0.26 االسرية

الصـــدق البنائي: مت حســـاب معامالت صـــدق البناء ابســـتخدام معامالت ارتباط بريســـون ومت حســـاب 
اجملموع الـعام مـعاـمل ارتـباط بريســــــــــــــون بني الفقرة واجملـال واجملموع وبني اجملـاالت يف ـما بينهـا وبني اجملـاالت و 

غت درجة ثبات املقياس كما اســـــــــــتعمل الباحث معامل ارتباط بريســـــــــــون بني التطبيقني االول والثاين اذ بل
( ويفســـــــر ابنه معامل اســـــــتقرار للمقياس كما مت اســـــــتعمال طريقة الفاكرونباخ ملقياس اختاذ القرار 0,589)

ــار   اً دقيق  اً بثبات عايل يعد مقياســــ   ( وهو ثبات عايل واملقياس الذي يتمتع0,657املهين وقد بلغ ) كما اشــ
( على ضــــــرورة حســــــاب الثبات بســــــبب ulifordGليس هذا فقط بل اكد جلفورد )  (38)اىل ذلك ايضــــــا 

كما اســــــتخدم الباحث معادلة ســــــبريمان براون   (39)حتديد درجة املقياس احلقيقية او تباين املقياس احلقيقي 
 (.0,741اذ بلغ)

 اثمنا: الثبات:
الثبات من املفاهيم اجلوهرية يف القياس النفســي، وميثل مفهوم الصــدق االســس واملبادى يف  يعد مفهوم

 .(40)القياس النفسي وينبغي توافرها يف القياس لكي يكون يف املقياس صاحلا لالستخدام 
ق لذلك اســـــــتعمل الباحث طريقة اعادة تطبيق االختبار للحصـــــــول على الثبات يكون فيها اعادة تطبي 

( يوم على التطبيق 15( طــالــب وطــالبــة وبعــد مرور )20مرة اثنيــة على عينــة الثبــات املكونــة من ) املقيــاس
ــون بني جمموعتني درجات التطبيق للمقياس وقد بلغ معامل ارتباط  ــتخدام معامل ارتباط بريســـــــ االول ابســـــــ

امل اســـــــــتقرار مع ( وتعد0,91جة الثبات كل مقياس )بريســـــــــون لقياس مقياس اختاذ القرار املهين بلغت در 
 .(41)عايل اىل املقياس 

بذلك تكون املقياس بصــــــــــــورته النهائية من مخســــــــــــة جماالت وكل جمال احتوى على عدد من الفقرات 
 ومتتع املقياس ابلصدق والثبات.

 اتسعا: مفتاح التصحي :
ــلبيـــة فقـــد ق1،2،3،4،5لقـــد اعطى البـــاحـــث الفقرات االجيـــابيـــة اوزان ) بلـــت ( امـــا الفقرات الســــــــــــ

(5،4،3،2،1.) 
 

38- Cronbach,1984,p63. 
 .112، ص2005اجلليب،  -39
 .337: 1980فرج، -40
41- Adums,1964,p52. 
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 الوسائل االحصائية التي استخدمت بالبحث: 
 القوة التمييزية للفقرات ابسلوب العينات املتطرفة. -1
 االختبار التائي لعينة واحدة. -2
 االختبار التائي لعينتني مستقلتني. -3
 معادلة الفاكرونباخ. -4
 معادلة سبريمان براون. -5
 بتفاعل.حتليل التباين الثنائي  -6
 ل ارتباط بريسون.معام -7

 .SpssV25ستخدام احلقيبة االحصائيةمجيع االحصائيات متت اب
 الفصل الرابع: عرض النتائج ومناقشتها 

 الهدف االول: التعرف على مستوى الضغوط النفسية لدى طلبة املرحلة االعدادية:
ــائية بعد تطبيق م ــارت املعاجلات األحصـ ــية الأشـ ــغوط النفسـ نة البحث احلايل ه لعيذي مت بناؤ قياس الضـ

 نَّ إ( 1.96أن االوســـاط احلســـابية أكرب من األوســـاط الفرضـــية والقيم التائية اكرب من اجلدولية اليت بلغت )
 (.8عينة البحث تتمتع بضغوط نفسية وبشكل عام كما يبني جدول )

 ( يوضح الضغوط النفسية وجماالته8جدول )
ــاس  ــيـــــ ــقـ املـ

االحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف   احلسايبالوسط  وجماالته
 الداللة التائية احملسوبة الوسط الفرضي رياملعيا

 30.38 24 4.61 31.00 اسرية

ــفــــــــاع  ارتــــــ
دال 

 احصائياً 

 28.70 21 4.11 26.91 دراسية
 17.42 9 1.99 10.73 اقتصادية

 29.78 18 3.58 23.33 صحية
 32.94 15 3.28 20.40 اجتماعية

 41.60 87 12.19 112.36 ضغوط
ســـتوى الضـــغوط النفســـية لدى عينة البحث كون الضـــغوط تشـــكل جزء من وقد يكون ســـبب ارتفاع م

حياة االفراد لكثرة حتدايت العصــــر وكثرة مصــــادر التوتر وعوامل اخلطر والتهديد يف جماالت احلياة كافة قد 
 انعكس ذلك على عينة البحث.

 ادبي(:-أناث( و التخصص )علمي-ملتغري النوع )ذكوراما الهدف الثاني: الفروقات تبعا  -2
لغرض التحقق من اهلدف والذي ينصــب على معرفة الفروقات يف الضــغوط النفســية تبعا ملتغريي النوع 

اديب( ومبا ان الباحث اســــــــــتخدم أختبار حتليل التباين الثنائي والذي -انث( والتخصــــــــــص )علمي-)ذكور
ــا ــائيأظهر وجود فروقات تبعا للنوع ولصــ ة تبعا ملتغري التخصــــص حل الذكور والتوجد فروق ذات داللة احصــ

 (.10( و )9كما موضح يف اجلدولني )
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 ( يوضح االوساط احلسابية ملقياس الضغوط النفسية 9جدول )
النحراف   الوسط الحسابي التخصص  الجنس

 العدد  المعياري 

 ذكر 
 140 12.99 115.30 علمي 

 76 11.93 111.79 دبي  ا

 216 12.71 114.06 مجموع الذكور 

 انثى 
 112 13.04 110.24 علمي 

 72 7.79 110.53 دبي  ا

 184 11.26 110.35 مجمو االناث

 المجموع 
 252 13.23 113.05 علمي 

 148 10.12 111.18 دبي  ا

 400 12.19 112.36 المجموع العام

 الضغوط النفسية( يوضح حتليل التباين الثنائي ملقياس 10جدول رقم )
متوسط   الحرية   درجات مجموع المربعات مصادر التباين

 المربعات
الفائية  

 لداللة المحسوبة 

 0.01 6.40 926.53 1 926.53 نوع  ال

 0.20 1.66 241.04 1 241.04 التخصص 

 0.13 2.31 334.41 1 334.41 * التخصص نوع ال

     144.78 396 57334.47 الخطأ 

       399 59313.88 الكلي

ط تعتمد على اخلصــــائص الشــــخصــــية واحلالة النفســــية وقد يعود ذلك اىل أن اســــتجابة االفراد للضــــغو 
ــعر اـلذكور أبهنم مهـددون يف  ـلذـلك ختتلف يف قوهتـا تبعـا للفروق بني االفراد واليت ترتبط ابلنوع، ولرمبـا يشــــــــــــ

 الضاغطة.أمنهم النفسي اكثر من االنث من خالل املواقف 
ــتوى التخصـــص توجد فروق ولكنها ليســـت بذي داللة   ــبب اما مبا يتعلق ملسـ ــائية ولرمبا يعود السـ احصـ

 .(42)اىل أنتماء العينة لنفس املرحلة الدراسية واتفقت النتيجة مع دراسة العبادي
ــتوى أتـخاذ القرار ـلدى طلـبة املرحـلة االـعدادـية يف مركز   الـهدف الـثاـلث: التعرف على مســ

 محافظة كربالء:
مت بناؤه لعينة البحث احلايل ان ختاذ القرار الذي اأشـــــــــــارت املعاجلات األحصـــــــــــائية بعد تطبيق مقياس  

( 1,96األوسـاط احلسـابية أكرب من االوسـاط الفرضـية والقيم التائية احملسـوبة أكرب من اجلدولية اليت بلغت )
 (.11لذا وجود افراد العينة اباختاذ قرار وبشكل عام. كما موضح يف اجلدول رقم )

 ته ( يوضح أختاذ القرار وجماال11جدول )

 
 .1995العبادي،  -42
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الـــوســــــــــــــــط  االحنراف املعياري الوسط احلسايب  تهاملقياس وجماال

 الداللة التائية احملسوبة الفرضي

 3.50 23.15 ميول

18 

29.37 

ــفــــــــاع  ارتــــــ
دال 

 احصائياً 

 26.38 3.83 23.06 دافعية
 27.72 3.43 22.75 قدرات
 26.37 3.97 23.24 نفسية

 36.79 15 3.03 20.57 االسرية
 40.90 87 12.60 112.76 قرار

ــعرون ابلقدرة على أختاذ القرار ولرمبا  وقد يعود ذلك اىل أن طلبة عينة البحث من كال اجلنســـــــــــني يشـــــــــ
اختاذ القرار مبوضــــوعات هتم مســــتقبلهم املتعلق مبهنة املســــتقبل وفرص ســــوق العمل.   يعود ذلك اىل أرتباط

 .(43)وقد أتفقت هذه النتيجة مع دراسة )جيبسون ورسيل(
ــص –الفروقات يف أتخاذ القرار تبعا ملتغري النوع )ذكور أما الهدف الرابع -4 أناث( و التخص

 ادبي(:–)علمي
ي والذي أكد عدم وجود فروق ذات داللة أحصائية تبعا ملتغريالنوع أستخدم أختبار حتليل التباين الثنائ

 (.13(و)12اديب( كما موضح يف اجلدولني ) -أنث( و التخصص )علمي -)ذكور
 ألوساط احلسابية ملقياس أختاذ القرار( يوضح ا12جدول )

 العدد االحنراف املعياري الوسط احلسايب التخصص اجلنس

 ذكر
 140 12.83 112.00 علمي

 76 11.97 113.16 ديب ا
 216 12.52 112.41 جمموع الذكور

 انثى
 112 12.92 112.35 علمي

 72 12.35 114.46 ديب ا
 184 12.71 113.17 جمموع االنث

 جملموعا
 252 12.85 112.15 علمي

 148 12.13 113.79 ديب ا
 400 12.60 112.76 اجملموع العام

 يوضح حتليل التباين ملقياس أختاذ القرار( 13جدول )
مجموع   مصادر التباين

 المربعات
درجات  
 الحرية

متوسط  
 المربعات

الفائية  
 لداللة المحسوبة 

 0.53 0.40 63.04 1 63.04 نوع  ال

 
43- Jepson & bussel,1482. 
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 0.21 1.56 247.69 1 247.69 صص التخ 
* نوع ال

 0.72 0.13 21.03 1 21.03 التخصص 

     159.07 396 62993.40 الخطأ 

       399 63312.96 الكلي

وميكن أن يعود ذلك اىل أن استجابة أفراد عينة البحث الختاذ القرار قد أعتمد على بعض التوجيهات 
ذين غالبا ما يقومون بتزويد الطلبة مبعلومات عن مســتقبلهم املهين من قبل املرشــدين الرتبويني يف املدارس ال

على أختاذ القرار املناسـب هلم وقد  وايضـا اىل توجيهات األسـر ايضـا فيما يتعلق مبهنة املسـتقبل ومسـاعدهتم
 (.2003أتفقت الدراسة مع دراسة )القرعان، 

ــؤال اخلامس وجود عالقة ارتباطية بني الـضــــــــ  ولالجابة عن -5 ــية واختاذ القرار توجد الســـــــ غوط النفســـــــ
 (.14عالقة ارتباطية عكسية بني الضغوط النفسية واختاذ القرار وكما موضح يف جدول )

 ( يوضح العالقة بني الضغوط النفسية وجماالته واختاذ القرار وجماالته14جدول )
 

المتغيرات  
 مجاالتها

 القراراتخاذ 
 قرار  السرية  نفسية قدرات دافعية ميول 

 0.24-  0.23  0.22- 0.11- اسرية
  0.27-   0.36- 0.10- دراسية 

 0.18-  0.10- 0.13- 0.20- 0.12- اقتصادية 
 0.13-   0.14- 0.15-  صحية

       اجتماعية 

 0.13- 0.07- 0.03- 0.11- 0.13- 0.13- ضغوط

 لقيمة التائية لمعامالت االرتباط بين الضغوط النفسية واتخاذ القرار  

 4.97-  4.62  4.54- 2.23- اسرية
  5.67-   7.77- 2.09- دراسية 

 3.70-  2.05- 2.68- 3.98- 2.36- اقتصادية 
 2.64-   2.89- 3.06-  صحية

       اجتماعية 

 2.60- 1.34- 0.70- 2.11- 2.52- 2.56- ضغوط

 وبنفس الوقت وقد يعود ذلك اىل أن كال اجلنســــــــــني مهددون من خالل الضــــــــــغوط النفســــــــــية وابلتايل
يعانون من قلق املســتقبل الذي قد يتعلق اباختاذ القرار مما جعل الضــغوط تزداد ويف هذه احلالة تقل قدرهتم 

 رة على أختاذ القرار.على اختاذ القرار. اي ان العالقة عكسية يف حالة زايدة الضغوط تقل القد
 االستنتاجات التوصيات والمقترحات 

 باحث أستنتج االيت:يف ضوء نتائج البحث فال
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 اوال: االستنتاجات: 
والتوجيه   ان الضـغوط النفسـية تشـكل جزء من حياة الطلبة واصـبح من الصـعب جتاوزها فااالرشـاد -1

 والتدريب للطلبة امر ضروري للحد منها.
ان اسـتجابة الطلبة للضـغوط تتوقف على خصـائصـهم النفسـية يف مواجهة االحداث سـواء الذكور   -2

 أم االنث.
ــتعـداداهتم  -3 ــتقبلهم واســــــــــــ ـتدرـيب الطلبـة على كيفيـة أختـاذ القرارات وـتدريبهم الن ذـلك يتعلق مبســــــــــــ

 وشخصياهتم.
 ثانيا: التوصيات:

االهتمام مبتغري الضغوط النفسية يف املؤسسات الرتبوية املدارس واجلامعات وذلك ألمهية اتثري هذا   -1
طر والتهـدـيد حلـياهتم ومســــــــــــــاعـدة االفراد للتخلص من املتغري يف حـياة الطلـبة ومـا يتضــــــــــــــمن من عوامـل اخل

 الضغوط النفسية أو التقليل من مستوايهتا.
 لفئة الطلبة لتساهم يف خفض والتخلص من الضغوط لديهم.انشاء مراكز للتاهيل وخاصة  -2
 اعداد برامج ارشادية للطلبة مبختلف مراحلهم الدراسية والسيما جبوانب الشخصية لديهم. -3
 يب الطلبة على كيفية اختاذ القرار يف اجملاالت اليت قد يتعرضون هلا.تدر  -4
 شأن كيفية أختاذ القرار املناسب.تقدمي االرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي للطلبة ب -5

 ثالثا: املقرتحات:
 أجراء املزيد من هذه الدراسات على مراحل دراسية اخرى. -1
تغريي الضــــغوط النفســــية واختاذ القرار على وفق متغريات اخرى اجراء املزيد من البحوث املتعلقة مب -2

 غري اليت تناوهلا البحث احلايل.
ــواء كــانــت مــدارس أهليــة أو اعــادة تطبيق البحــث على عي -3 نــات أخرى يف حمــافظــات العراق ســــــــــــ

 حكومية.
 المصادر والمراجع

 دن: مكتبة دار الثقافة.( اختاذ القرارات )بني نظرية و التطبيق(، االر 1983كنعان، نواف. ) *
 (: امليسر يف علم النفس االجتماعي، دار الفرقان، عمان.1984* مرعي، توفيق وبلقيس امحد )

 ، القاهرة: عامل الكتب.3(. التوجيه واالرشاد النفسي، ط1985حامد عبد السالم. ) * زهران،
 مصر.  -و املصرية، القاهرةمنظور منائي، مكتبة االجنل-(: االرشاد النفسي  1991* سالمة، ممدوحة )

 -بناء وتطبيق -(: قياس الضـــــــــــــغوط النفســـــــــــــية لدى طلبة اجلامعة  1995*العبادي، عامر عبد النيب )
 رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة البصرة، العراق.

(: الضــــغوط النفســــية لدى طلبة جامعة تعز وعالقتها بتحصــــيلهم 1998*االمريي، امحد علي حممد )
 لدراسي، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة املستنصرية، كلية الرتبية، العراق.ا
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لضــــــغوط النفســــــية لدى املرأة اليمنية العاملة دراســــــة نفســــــية (: ا1998* جباري، بلقيس حممد علي )
 تطبيقية، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة صنعاء، كلية اآلداب.

ــعـيد.) ، االردن: مكتـبة دار  1(. التوجـيه املهين ونظرايـته، ط1999* عـبد اهلـادي، جودت والعزة، ســــــــــــ
 الثقافة.

(: الضــــــــــــــغوط النفســــــــــــــية وعالقتها ببعض املتغريات لدى طالب كلية 2000* املدين، علي عبد هللا )
 احملويت، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة اجلزيرة، السودان. -الرتبية 

. خدمات االرشــــــاد النفســــــي والتوجيه الدراســــــي واملهين يف املرحلتني (2001* املعشــــــين، امحد علي.)
 ثانوية واجلامعية يف حمافظة ظفار، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة القديس يوسف،بريوت.ال

(: االكتئاب وعالقته ابلضــــــغوط النفســــــية واســــــاليب التعامل معها، 2001* التميمي، مسية صــــــبيح )
 جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليمن. رسالة دكتوراه غري منشورة،

 ، االردن: دار الفكر.2(. مبادى االرشاد النفسي.ط2002* ابو غيطة، سهام درويش، )
ــهـيل.) (. ـفاعلـية برنمج ـتدرييب لتنمـية مهـارات اختـاذ القرار ـلدى عيـنة من 2002* رزق هللا، راـندا ســــــــــــ

 عة دمشق، سوراي.طلبة الصف االول الثانوي، رسالة ماجستري غري منشورة، جام
، العني، االمارات: دار الكتاب 1ملدرســة،ط(. االرشــاد النفســي يف ا2003* اخلطيب، صــاحل امحد.)

 اجلامعي.
ــترينبريغ الثالثية 2003* القرعان، عبد اجلليل عبد النيب. ) (. اثر برنمج تعليمي مســـــــــــــتند لنظرية ســـــــــــ

ــتوى اختاذ القرار لدى طلبة الصــــــــف االول اثنوي )ا ــني مســــــ ــالة دكتوراه، جامعة لتحســــــ ديب/ علمي(، رســــــ
 االردن، عمأن.

ــادية، 2003مد امحد)* االشــــقر، اجني حم ــية لدى الطلبة الوافدين وحاجاهتم االرشــ (: الضــــغوط النفســ
 رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة صنعاء، اليمن.

ــنع القرار واختـاذه، ورق ع2004* الراميين، اكرم امحـد.) مـل مقـدمـة للربنمج التـدرييب  (. مهـارات صــــــــــــ
 يه املهين،وزارة الرتبية والتعليم، سلطنة عمان.لألخصائيني االجتماعيني يف جمال التوج 

 ، االردن: دار واتل للنشر.1(.سيكولوجية التوجيه املهين ونظرايته،ط2005* الداهري،صاحل حسن.)
 عمان: دار الثقافة.(. دليل املرشد الرتبوي يف املدرسة، 2005* العزة، سعيد حسين.)

(. مؤســـســـة 2واملقاييس النفســـية والرتبوية، ط ) * اجلليب، ســـوســـن شـــاكر، اســـاســـيات بناء االختبارات
 .2005عالء الدين للطباعة والتوزيع، دمشق،

* كفالة، محود بن محد العمريي، عالقة مستوى اختاذ القرار املهين مبستوى النضج املهين، مساق حبث 
 (.2009زوى، كلية العلوم واآلداب، مسقط )غري منشور، جامعة ن

ــد  ــية * حســـــــن، عبد احلميد وراشـــــ بن ســـــــيف حممود وحممد: جودة احلياة وعالقتها ابلضـــــــغوط النفســـــ
ــور يف حبوث تذوق علم النفس وجودة احلياة: ص ــرتاتيجيات مقاومتها لدى الطلبة، حبث منشـــ ، 289واســـ

 ان.كلية الرتبية، جامعة السلطان قابوس، مسقط، سلطنة عم
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 املستنصرية الرتبية الرتبوي
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االرشــــــــاد النفســــــــي والتوجيه  ارشاد نفسي مناع
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 الرسول

س  عــلــم الــنــفــ 
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 رهن الحيازي استخالف المرتهن في ال
 )دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي والقانون المقارن(
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 خالصة البحث

من املعروف إن عقَد الرهن احليازي الذي يقوم حق املرهتن حببس املرهون مبوجبه يعدُّ من طائفة احلقوق 
ع بني  العينية التبعية اليت ال تقوم لذاهتا، بل تقع لدعم حق آخر، وحتتاج يف وجودها له، فرهن احليازة يق

ه حق احلبس لغرض جتنب خماطر إمتناع  طرفني راهن ومرهتن، حبيث ميثل املرهتن الطرف الدائن الذي يثبت ل
مدينة عن الوفاء أو أتخره عنه، األمر الذي جيعل رابطة اإللتزام أقوى بني الطرفني وأوكد، أما الراهن فيمثل  

 لشخًص مديٍن للمرهتن بدين. الطرف املدين الذي يكون اما مديٌن للمرهتن بدين أو ضامن
ألساس للدائن املرهتن فإنه ميكن ان يثبت يف حاالت إن حق املرهتن ابالستخالف وإن كان يثبت اب

معينة لشخٍص آخر يستخلف الراهن يف املرهون وذلك أبن يقوم حببس املرهون حتت يده وهو النائب عن  
صرف القانوين ينصرف لذمة االصيل يف مجيع األحوال  املرهتن، والذي ال خيضع ألحكام النيابة اليت جتعل الت

املرهتن يف االستخالف قد تتم أحياًن من شخٍص ينوب عن املرهتن لكن التصرف  بل ان هذه النيابة عن
 القانوين ينصرف إليه ويسمى هذا النائب ابلعدل او الشخص الثالث أو األمني.

 
 .--القانون/ جامعة اهل البيت كلية  -1
 كلية الصفوة اجلامعة. -2
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Abstract  
It is well known that a tenure contract, under which the right of the 

mortgagee confines the mortgagee, is considered to be one of a range of in-
kind subordinate rights that do not exist for themselves, but are in support of 
another right, and need to exist in it. He has the right to incarceration for the 
purpose of avoiding the risk of a debtor's failure to meet or delay him, which 
makes the bond of commitment stronger between the parties and confirmed, 
while the current represents the debtor party, which is either owed the debtor 
of the debtor or guarantor of a person who owes the debtor to the debtor. 

The right of the mortgagee to disagree, even if it is proved in the first 
place to the mortgagee, can be proved in certain cases by another person 
who is a substitute for the mortgagee by holding the mortgagee under his 
hand, the deputy of the mortgagee, which is not subject to the provisions of 
the prosecution which makes the legal disposition of the principal inherent 
in all cases. In fact, this prosecution on behalf of the mortgagee in the 
disagreement may sometimes be made by a person acting on behalf of the 
mortgagee, but the legal action goes to him and this deputy is called just or 
third person or the Secretary. 

 المقدمة

ازي، وبذلك كان حق املرهتن  إنَّ خالفة املرهتن للراهن تقوم لضمان إستيفاء الدين املوثق ابلرهن احلي
 لجأ اليها املرهتن لكي يضمن الوفاء. ابالستخالف طريقاً من طرق اإلستيثاق اليت ي

وقبل اخلوض يف دراسة استخالف املرهتن يف الرهن احليازي، البد من الوقوف عند موضوع البحث، 
 ا ما ستتضمنه مقدمة الدراسة. وحتديد أمهيته، فضاًل عن بيان نطاقه، والتطرق أخرياً إىل خطة حبثه، وهذ

 أواًل: موضوع البحث وأهميته: 
من املعروف إن عقَد الرهن احليازي الذي يقوم حق املرهتن حببس املرهون مبوجبه يعدُّ من طائفة احلقوق 
العينية التبعية اليت ال تقوم لذاهتا، بل تقع لدعم حق آخر، وحتتاج يف وجودها له، فرهن احليازة يقع بني  

ه حق احلبس لغرض جتنب خماطر إمتناع  راهن ومرهتن، حبيث ميثل املرهتن الطرف الدائن الذي يثبت ل  طرفني
مدينة عن الوفاء أو أتخره عنه، األمر الذي جيعل رابطة اإللتزام أقوى بني الطرفني وأوكد، أما الراهن فيمثل  

 ديٍن للمرهتن بدين.لشخًص م اً و ضامن اللمرهتن بدين   الطرف املدين الذي يكون اما مديناً 
اهن يف الرهن احليازي يقوم مبوجب عقد الرهن احليازي، لذلك استخالف املرهتن للر   ويتبني من ذلك إنّ 

 فهو يقوم ابألساس بني اطراف هذا العقد.
نَّ خصوصية عقد رهن احليازة جتعل حقا ملرهتن حببس املرهون يثبت ألشخاص مل يكونوا طرفا يف اإالَّ 

كنت الشخص الذي يثبت أ حق املرهتن حببس املرهون مبوجبه، كما ان هذِه اخلصوصية مالعقد الذي نش
له هذا احلق الدفع حبق احلبس مبواجهة اشخاص مل يكونوا طرفًا يف العقد كذلك، ومن هنا جاءت أمهية  
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هذا املوضوع إذ مُيكن من خالله العرض ألطراٍف ليسوا من ضمن شخوص العقد وبذلك فإن دراسة   
ال تكون دراسة تقليدية ألحد طريف تخالف الذي يكون للمرهتن على املرهون مبوجب الرهن احليازي االس

 عقد رهن احليازة بل تتغاير لتمتد إىل من مل يكن طرفا فيها كما أسلفنا.
 ثانيًا: نطاق البحث:

عقد الرهن  إنَّ دراستنا ملوضوع )األطراف الذين يسري بينهم حق الدائن املرهتن حببس املرهون يف 
موضوع البحث، وستعقد املقارنة بني الفقه االسالمي مبذاهبه احليازي(، ستتخذ املنهج املقارن سبياًل ملعاجلة  

املختلفة من )املذهب اإلمامي واحلنفي والشافعي واملالكي والزيدي والظاهري( مع االستعانة بكتب الفقهاء 
ن كتبوا يف الفقه االسالمي، مع االشارة إىل موقف بعض  احملثني من رجال الفقه اإلسالمي ورجال القانون مم

، (commercial code United)األنكلوامريكي كقانون التجارة األمريكي املوحد انني ذات اإلجتاهالقو 
وبعض القوانني ذات اإلجتاه الالتيين او املتأثرة ابإلجتاه الالتيين كالقانون املدين املصري، والقانون املدين 

ء األنكليزي والقضاء األمريكي كما إنَّ البحث قد إستشهد ببعض القرارات الصادرة من القضا   العراقي،
 إضافة إىل القرارات اليت صدرت عن القضاء الفرنسي والقضاء املصري والقضاء العراقي.

 رابعًا: خطة البحث:
حثني: االول  تقتضي دراسة موضوع استخالف املرهتن يف الرهن احليازي تقسيم هذا البحث على مب

يازي، يف مطلبني، االول فسنخصصه لتعريف حق املرهتن  نتناول فيه مفهوم استخالف املرهتن يف الرهن احل
ابالستخالف، وذلك يف فرعني ندرس يف أوهلما ما قيل بشأن االستخالف يف الرهن يف الفقه االسالمي، 

 الفقه الوضعي والتشريعات والقضاء. كما سنخصص الفرع الثاين لبيان االستخالف يف الرهن احليازي يف 
ين من هذا البحث صور استخالف املرهتن يف الرهن احليازي يف فرعني نبني يف وسنتناول يف املطلب الثا

الفرع االول الصورة االجيابية الستخالف املرهتن يف الرهن احليازي، بينما نبني يف الفرع الثاين الصورة السلبية  
 ن احليازي.الستخالف املرهتن يف الره

رهن احليازي، ونقسمه على مطلبني اما األول موضوع اخللف يف ال أما املبحث الثاين فنبحث فيه
فسنناقش فيه خالفة املرهتن وذلك يف فرعني، خنصص الفرع األول منه لبيان خالفة املرهتن يف الفقه 

 الرهن احليازي يف الفقه املدين االسالمي، اما الفرع الثاين نوضح فيه املرهتن كطرف يثبت له االستخالف يف
 والتشريعات والقضاء. 

ا نبني يف املطلب الثاين خالفة النائب عن املرهتن كطرف من األطراف الذين يثبت هلم حق بينم
ن يف الفقه االستخالف اىل جانب املرهتن، وذلك يف فرعني نتناول يف األول منهما خالفة النائب عن املرهت

ي والتشريعات يسلط الضوء على خالفة النائب عن املرهتن يف الفقه الوضع ن اإلسالمي، يتبعه فرع اث 
 والقضاء.

ها أهم ما إستنتجناه منتهني من حبث موضوع استخالف املرهتن يف الرهن احليازي بوضع خامتة نبني في
 وما نوصي به من توصيات بشأنه. من حبثنا
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 ؟ازي ماهية استخالف المرتهن في الرهن الحي: المبحث األول

ي منا وضع شرٍح معنٍي يتناول تعريف هذا إن بيان ماهية استخالف املرهتن يف الرهن احليازي يقتض
مطلبني األول   علىاحلق، إضافة اىل بيان الصور اليت ميكن ان يكون عليها ولذلك فقد قسمنا هذا املبحث  

  رة كل ذلك بصورة موجزةٍ خصصناه للعرض لتعريف هذا احلق، فيما سنعمد يف املطلب الثاين إلبراز صو 
 لتمهيد لدراسة موضوع استخالف املرهتن يف الرهن احليازي.ل  تتناسب مع كون هذا املبحث خمصصاً 

 تعريف حق املرتهن باالستخالف: املطلب األول 
إنَّ التعريف حبق خالفة املرهتن يف املرهون ال ميكن ان يتم دون التطرق ملا قيل بشأن حق املرهتن حببس 

من تعاريف جاءت على ألسن الفقهاء أو تعاريف إسُتخلصت من نصوص التشريعات، وبذلك  املرهون 
يف الفقه، بينما نعمد لى فرعني خنصص أوهلا لتعريف حق املرهتن حببس املرهون  عفإننا سنقسم هذا املطلب  

عات اليت يف الفرع الثاين منه للمحاولة إلستخالص تعريف حلق املرهتن حببس املرهون من نصوص التشري
 نظمت عقد رهن احليازة.

 تعريف حق املرُتن يف استخالف املرهون يف الفقه: الفرع األول 
اله رجال الفقه وما ذكرته إن تعريف استخالف املرهتن يف الرهن احليازي يتطلب الوقوف على ما ق

لرهن فإننا جند ان نصوص القوانني وما جاءت به اجتهادات احملاكم، فبالنسبة لتعاريف الفقهاء املسلمني ل
، حيث يكون هذا (5)، والذي يعين احلبس(4)، اعتماداً على املعىن اللغوي له(3)املعىن الظاهر منه هو احلبس

، قد  (7) ، كما أن اآلية الكرمية اليت تناولت الرهن "فرهان مقبوضة"(6) صلة ابملعىن الشرعي للرهن املعىن ذا
معىن الرهن هو احتباس العني وثيقة ابحلق ليستويف احلق   ذهب جانب من املفسرين إىل تفسريها على ان 

 .(8)من مثنها أو من مثن منافعها عند تعذر اخذه من الغرمي 

 
 .77، ص2008، دار الفكر، دمشق، 4د. وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وادلته، ج -3
ستمرار. انظر يف ذلك جمد الدين يعقوب ويطلق الرهن يف اللغة على عدة معان أحدها االحتباس أو الثبوت والدوام واال -4

 .232-231، ص1952، الطبعة الثانية، مطبعة البايب احلليب، مصر، 3الفريوزي اابدي، القاموس احمليط، ج
 ومنه قول الشاعر:كما يطلق على احلبس أو اللزوم أبي سبب كان 

 يوم الوداع فامسى الرهن قد غلقا  وفارقتك برهن ال فكـــــــــــاك له
نظر يف ذلك احلسني بن حممد املعروف ابلراغب االصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، املكتبة الرضوية، طهران، بدون ذكر سنة ا

 .520، ص1980ومة الكويت، الكويت، ، مطبعة حك18، حممد مرتضى احلسيين، اتج العروس، ج204طبع، ص
، الطبعة االوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، 6لسان العرب، اجمللد  مجال الدين حممد بن مكرم بن علي بن منظور االنصاري،    -5
ر ، كما جاء أبن الرهن يعين إمساك الشيء وحبسه عن وجهه، فيكون معىن احلبس لغة منع الشيء واالختصاص به انظ52، ص2003

 .12، ص1981يف ذلك: أبو بكر الرازي، خمتار الصحاح، دار الفكر، بريوت، 
 .205رة، املصدر السابق، صاحلدائق الناظ -6
 (.283سورة البقرة، من اآلية ) -7
، 409، ص1936، الطبعة االوىل، دار الكتب املصرية، القاهرة، 3أبو عبد هللا حممد القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ج -8

ريازي، االمثل يف تفسري كتاب ، ونصر مكارم الش 345، ص987، دار املعرفة، بريوت 3اعيل بن كثري، تفسري القرآن العظيم، جوإمس
 .22، ص2005، البقرة وآل عمران، األمري للطباعة، بريوت 2هللا املنزل، ج 
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ص تعريف حق استخالف املرهتن للراهن على انه ومن تعاريف فقهاء املسلمني للرهن ميكن استخال 
، أو ان احلبس يعين قيام املرهتن  (9)ن  ن حيبسه حتت يده فُيجعل وثيقة لضمان ايفاء الديأب   حق يرد على مال

 .(10)أبخذ شيء مرهون من الراهن يستوثق به يف حفظ حقه 
املرهن للرهن يف الرهن احليازي أما فقهاء القانون الوضعي فنجد اهنم مل يعرفوا االستخالف او خالفة 

احليازي وان اغلب اال اهنم كانوا قد عرفوا احلبس بشكل عرضي عند حديثهم عن حق املرهتن يف الرهن 
تعريفاهتم للحبس ركزت على اعتباره اثراً من آاثر عقد الرهن احليازي وعرفوه على هذا االساس أبنه حبس 

ن إبستيفاء دينه وتوابعه ان كانت مستحقة، إضافة اىل املصر وفات املال املرهون عن الكافة حىت قيام املرهت
، اال ان هذا التصوير (11)ل احملافظة على املرهون، وصيانتهالضرورية اليت انفقها املرهتن أو العدل من اج 

الفقهي ال يبدو لنا كافيًا ألن العبارة متثل تعريفها للشيء بنفسه، رغم ما ينطوي عليه من مدى استعمال  
هذا احلق، لكن ميكن ان جند تعاريف اخرى اكثر دقة قال هبا بعض الفقهاء، فمن جانب من الفقه 

ن عريفه على حنو يبني فيه امهية هذا احلق، فاستخالف املرهتن للراهن يكون حببس املرهو االنكلوامريكي مت ت
والذي يتم من خالل    (Secure)، فاالستخالف عندهم غايتها االئتمان  والذي يتم تعريفه على النحو اآليت

يف به املدين  تقدمي أتمني خاص للمرهتن من حق أو منفعة، يعتمد عليه لضمان الوفاء بدينه فيما لو مل 
، وهو ضمان يثبت للمرهتن مبجرد إنتقال حيازة املرهون اليه بناء على عقد رهن صحيح، ويربز دور (12)

حلصول على حقه من خالل اللجوء إلستخدام الوسائل  االئتمان من خالل امكانية جلوء املرهتن اىل ا
ان يُطالب ببيع املرهون املوضوع حتت يده ، فيستطيع (13)املمنوحة له قانونً واليت جتنبه خماطر عدم الوفاء 

عندما يتخلف املدين عن الوفاء مبا التزم به يف الوقت احملدد له، وذللك بعد ان يوجه انذارًا للراهن أبنه  
على بيع املرهون، واذا كان الراهن قد تنازل عن حقه يف وجوب انذاره ابلبيع فإن املرهتن  سوف يقدم 

، ويف (14)ون دون حاجة لتوجيه هذا األنذار او حىت قيامه بتملك حمل الرهن يستطيع ان يقوم ببيع املره
لذي يطمئن  السياق املتقدم ذكره عرف جانب آخر من الفقه حق املرهتن ابالستخالف أبنه االئتمان ا

الدائن يف االقدام على مداينة مدينه، من خالل تقدمي االخري منقوالت يضعها حتت يد الدائن، على ان 

 
 .326، ص4املغين، املصدر السابق، ج -9

، وانظر يف الفقه الزيدي 44، املصدر السابق، ص2نظر يف الفقه املالكي املهذب، جوهو تعريف فقهاء املالكية والزيدية، ا -10
، الطبعة االوىل، مطبعة 3حممد بن امحد بن احلسني السياغياحليمي اليمين، الروض النضري شرح جمموع الفقه الكبري، جشرف الدين 

 .372ه، ص1348السعادة، مصر، 
11- B. Hofstadter, L`hypotheque Arianne, Secured transactions, American Jurisprudence, 2ed these, 

Lausanne, 1950. P:76. 
، يف التأمينات العينية والشخصية، الطبعة الثالثة، 10الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح الفقه املدين اجلديد، ج  عبدد.  -12

؛ د.حميي الدين إمسايعل علم الدين، أصول القانون املدين، احلقوق العينية، بال 599، ف853، ص2000منشورات احلليب، بريوت، 
بشري ود.غين حسون طه، احلقوق العينية، احلقوق العينية االصلية واحلقوق العينية التبعية، طه ال؛ حممد 101، ص1977مكان طبع، 

 .541، ص2009، الطبعة الثالثة، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 1ج
13- It`s a surety by transfer of chattels by the giving up of right or interest to ensure the payment of 

the dept. '' L.B Curzon & P.H. Richard, the dictionary of Law, 7th edition, personal educated limited, 
England, 2007, P: 443. 

14- ''The giving up of the possession, but not owner ship of goods as security for the payment of 
debt if the debtor refused to pay so the creditor use his lawful foreclosure action. ''Charles W. & Stuart 
Weinstein, English Law. 6th edition, personal, England, 2010, P:614. 
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، وهو نوع خاص من التأمينات الذي تكون فيه (15)دينه يف آجال معينة أو أجل معني واحد يسدد 
تيارٌي يكون املرهتن خمريًا مبوجبه ، وهو حٌق عييٌن إخ ( 16)املنقوالت حمبوسة لدى املرهتن لتأمني وفاء الدين 

اما ان يسجل حقه يف بني امرين اما أن يستعمل حقه يف حبس املرهون حتت يده ضمانً إلستيفاء دينه، و 
الرهن يف السجل الرمسي الذي متسكه الدولة هلذا الغرض ويضمن حقه ابلرهن عن طريق التسجيل ال احلبس 

(filling Financing)(17). 
قهاء القانون الالتيين ومن أتثر هبم من الفقهاء العرب لالستخالف غري بعيد عن تعريف وجاء تعريف ف 

ث التصرف الذي يقدم عليه املرهتن وذلك ابلقول ان حق املرهتن يف الرهن  الفقه السابق له، فعرفه من حي
ال املرهون اليت ، أو ان له سلطة املرهتن على امل(18) احليازي يكمن يف حيازة املرهون حىت انقضاء الرهن 

 كان أو حتت حيازة املرهتن أو األمني منقوالً  ن ، ألنه يعين إبقاء املرهو (19) خيوهلا إايه عقد الرهن احليازي 
عقاراً، حىت يتم إستيفاء الدين من قبل املرهتن ابلكامل مع ما يتبعه من نفقات ومصاريف أداها يف سبيل 

من    ل الذي يكون عليه االستخالف يعدبس الذي هو الشك، كما ان احل(20)احملافظة على الشيء وإدارته  
عيين تبعي خيول صاحبه إبقاء املرهون حتت   ، واحلبس حق(21) اهم مزااي احلق العيين املتمثل ابلرهن احليازي  

، اي ان استخالف املرهتن للراهن يف املرهون أييت من حبسه له حتت يده، هذا هو التعريف االجيايب (22) يده  
 لالستخالف.

لكن ورد تعريف آخر ذكره هذا الفقه للحبس نظر لالستخالف من جانب سليب وذلك عندما عرفه 
رد املرهون للراهن أو تسليمه للغري بسبب ثبوت احلبس له، ما مل يستوف حقوقه   على انه امتناع املرهتن عن

 .(24)، وغري املضمونة به (23) املضمون ابلرهن 
 خالف املرُتن يف التشريعات تعريف است: الفرع الثاين

  االستخالف ائتمانً  عدِّ لقد سايرت التشريعات األنكلوامريكية موقف اإلجتاهات الفقهية الداعية إىل 
للمرهتن يرتتب على منقوالت مملوكة للراهن الذي يقوم بنقل حيازهتا إىل املرهتن أو نئبه الذي يكون شخصاً  

 
15- J. crossly vainness, Business Law. 4th edition, personal educated united, London, 1967, P: 411. 
16- The Encyclopedia of Americana, American corporation, New York, 1968, p: 244. 
17- Charles Wild & Stuart Weinstein, Op. cit, P: 603-604. 

 .153، ص1953د.صالح الدين الناهي، الوجيز يف التأمينات الشخصية والعينية، دار املعرفة، بغداد،  -18
؛ 623، ص2004عينية التبعية، مطابع الوالء احلديثة، شبني الكوم، مصر، وق السعيد سعد عبد السالم، الوجيز يف احلق -19

 .176، ص1982حممد لبيب شنب، دروس يف التأمينات العينية والشخصية، دار النهضة، القاهرة، 
20- Aubrey et Rau, Cour de droit civil Francis, Tom III Paris, 1933, P:5. 

؛ حميي الدين علم الدين 603، ص2002العينية والشخصية، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  ينات  د.مهام حممود زهران، التأم  -21
؛ عمار حمسن كزار، القبض يف عقد الرهن احليازي )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستري، كلية القانون، 609إمساعيل، املصدر السابق، ص

 .97، ص2006جامعة اببل، 
؛ حسني عبد اللطيف محدان، التأمينات 600، ف856أمينات، املصدر السابق، ص الت، يف10د.عبد الرزاق السنهوري، ج  -22

؛ د.علي هادي العبيدي، احلقوق العينية االصلية والتبعية، 291، ف165، ص2005العينية، الطبعة األوىل، منشورات احلليب، بريوت،  
 .408، ص2005دار الثقافة، عمان، 

؛ حسني عبد اللطيف محدان، التأمينات 600، ف856ينات، املصدر السابق، صالتأم، يف  10د.عبد الرزاق السنهوري، ج  -23
؛ د.علي هادي العبيدي، احلقوق العينية االصلية والتبعية، 291، ف165، ص2005العينية، الطبعة األوىل، منشورات احلليب، بريوت،  

 .408، ص2005دار الثقافة، عمان، 
شرح القانون املدين، شرح قانون التأمينات العينية العام، الطبعة الثانية، بريوت،  ول يفجاك ميرت عمانويل ومارك بينو، املط -24
 وما بعدها. 211، ص2006، مصطفى العوجي، القانون املدين واملوجبات املدنية، منشورات احلليب، بريوت، 502، ص2006
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حبيث يتمكن املرهتن من التنفيذ على هذِه املنقوالت إلستيفاء دينه اثلثًا متفق عليه من قبل طريف الرهن،  
( من القانون املدين لوالية  2942ادة )منها عند ختلف املدين عن الوفاء ابلدين، ويف ذلك ذهبت امل

ن م( واليت جاء فيها ان اخلالفة ائتمان تنقل مبوجبه حيازة املنقول إىل املرهت2007كاليفورينا االمريكية لعام )
 .(25)أو الشخص الثالث 

ن و ( على أن خالفة املرهتن يف املره683( من القانون املدين الفلبيين رقم )1994كما نصت املادة )
 .(26)زايً يعين إنتقال الشيء إىل املرهتن حىت وفاء املدين بكامل واجباته جتاه دائنهحيا

ويف السياق نفسه جند ان التشريعات ذات اإلجتاه الالتيين قد تباينت يف موقفها من تعريف حق املرهتن  
واشار إىل ان ( خال من تعريٍف للخالفة 1804يف اخلالفة على املرهون، فالقانون املدين الفرنسي لعام )

رهون ويستمر حبيازته حىت الوفاء  املرهتن او الشخص الثالث الذي قبل ابلتسلم نيابة عن املرهتن يتسلم امل 
، من القانون املدين (29)( 2339، و)(28)( 2367، )(27)( 2337وذلك من خالل نصوص املواد )

ف يف الرهن احليازي على انه ستخالصوص نستطيع ان نستنتج تعريفاً لالالفرنسي ومن اجلمع بني هذه الن
حيوز املرهون نيابة عن املرهتن وعدم امكانية قيام الراهن  وضع املرهون حبيازة املرهتن أو الشخص الثالث الذي  

 أببطال الرهن او اسرتداده حىت وفاء كامل الدين املضمون ابلرهن.
الف يف الرهن احليازي اال م( فلم يعرف االستخ1948( لسنة )131اما القانون املدين املصري رقم )

قفه من تعريف احلبس والذي ميثل الوجهة الثانية  انه كان أكثر وضوحًا من القانون املدين الفرنسي يف مو 
( من القانون املدين املصري يف فقرهتا األوىل ان احلبس حق 1110لصورة االستخالف اذ ذكرت املادة )

هون حتت يده، إذ نصت على انه " خيول الرهن املرهتن احلق  للمرهتن يثبت له مبوجب الرهن وخيوله وضع املر 
 .(30)ن الناس كافة، دون اخالل مبا للغري من حقوق مت حفظها وفقاً للقانون"يف حبس الشيء املرهون ع

 
( من القانون املدين إىل أنه إذا وجد 2082ن املادة )وهذا األمر ليس مطلقًا فقد ذهب املشرع الفرنسي يف الفقرة الثانية م -25

لنفس الدائن وعلى نفس املدين دين آخر اتفق عليه بعد الرهن، فال يتخلى املرهتن عن املرهون حىت يدفع له الدينان األول والثاين 
رنسيني امثال بالنيولوريبريو بيكييه انظر الدين الثاين قبل الدين االول، وهو ما اعرتضت عليه بعض الفقهاء الفأبكملهما بشروط أن حيل  

 يف ذلك:
Planiol, Ripert et BecqueTraite' pratique de droit civil francais Tome. XII, 1927, n 1072. 

 "''It`s the actual change of possession, …by the personl ,..…واليت نصها على النحو اآليت:  -26
 The depositary may retain the thins pledged until the full payment of ''لية انظر النص بصورته االص -27

what may be due him by reason of the deposit ….'' 
وبينت هذه املادة ان الرهن احليازي يصبح ملزماً مبواجهة الغري اذا ما قام الراهن بتسليم املرهون اىل املرهتن او الشخص الثالث   -28

 وفاق على النيابة عن املرهتن يف التسلم، ونصها:الذي 
''Le gage est opposable aux tiers par la publicite' qui e nest faite. II I`este'galement par La De'possession 

entre les mains du cre'ancierou d'un tiers convenu du bien qui en fait I'objet 
Lorsquele gage a e't'ere'gulie'remntpbulie', les ayantscasse a' titreparticulier du constituent ne peuvent 

se pre'valoir de I'article ….''. 
ص مقراً حلق املرهتن او النائب عنه بعدم اخراج املرهون من يده حىت يتم وفاء كامل الدين املضمون ابلرهن حيث فجاء الن -29

 نصت على:
''La proprie't'e d`un bienpeute'treretenueengarantie par L`effetd`une clause de re'servede propri't'e 

qui suspend I`effettranslatif d`un contratjusqu`aucompletpaiemnet de l`obligation qui enconstitue la 
contepartie. La proprie't'eainsire'serve'eestL`accessoire de li cre'ance don’t ellegarantitlepaiement.''. 

لرهن مضافة اليه الفوائد وقد ذكرت هذه املادة ان الراهن يستطيع الغاء تسجيل عقد الرهن اذا دفع كامل الدين املضمون اب -30
 اليت نتجت عن الدين. 

'' Le constituent ne peutexiger la radiation de L`inscriptionou la restituation du bien gage 
qu`apre`savoirentie'rementpaye' la dettegarantieen principal, inte'r'ets et frais''. 
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فاملشرع املصري عندما بني ان احلبس هو احلق الناتج عن الرهن كان موفقًا يف وصفه له بذلك ألنه 
ت حقه يف الرهن اال انه اغفل ان يبني معىن هذا احلق والوقت الذي ينقضي به وما يثبت للمرهتن منذ ثبو 

 ذا كان نجتا عن حق الرهن ام عن عقد الرهن. ا
ومل يكن اجتاه املشرع املدين العراقي يف بيان احلبس ببعيد عن اجتاه املشرع املدين املصري فقد ذكر يف 

م( ان " للمرهتن حبس املرهون دون 1951( لسنة )40قم ) ( من القانون املدين العراقي ر 1342املادة )
كسبها وفقاً للقانون ….." وذلك بعد أن عدده ضمن آاثر الرهن احليازي   اخالل مبا للغري من حقوق مت 

، كانت قد ذهبت اىل ان املال املرهون (31) (  1321ابلنسبة للغري حتت عنوان حق احلبس، كما ان املادة ) 
( من القانون نفسه 1337العدل الذي ينوب عن املرهتن يف احلبس، وجاءت املادة )حيبس بيد املرهتن او 

، مكملة هلا حينما جعلت من حق املرهتن ان حيبس املرهون حتت يده حىت ينقضي ( 32)فقرهتا األوىل  ويف
 الرهن.

قد رهن  وبذلك يتبني لنا ان املشرع العراقي ينظر إىل االستخالف على انه حق يثبت للمرهتن مبوجب ع
احليازي حتت يده، وهو مبوقفه هذا  احليازة خيول مبوجبه املرهتن او نئبه حببس املال الذي يكون حماًل للرهن

يقرتب من موقف املشرع املصري يف وصف احلبس ابحلق الذي يثبت للمرهتن مبواجهة الغري، اال انه يتقدمه 
 مبا قال به من كون هذا احلق نجتا من عقد الرهن. 

امكانية استخالص   فإن القانون املدين العراقي يتقدم على القانونيني املدنيني املصري والفرنسي يف  وهبذا
 تعريف منه لالستخالف من تعريفهم للرهن على انه حبس.

 صور استخالف املرتهن يف الرهن الحيازي: املطلب الثاني
صورة اإلجيابية لتمتع املرهتن حبقه وأيخذ متتع حبقه االستخالف ابملرهون صورتني الصورة االوىل هي ال

املرهون لتمتعه حبق اخلالفة، اما الصورة الثانية فهي الصورة   ابالستخالف وتتم مبطالبة املرهتن راهنه حببس
السلبية الثانية واليت تتحقق بدفع املرهتن حبقه يف احلبس ألنه خلف الراهن عند حتقق حاالت معينة، ومن 

لى فرعني نتناول يف الفرع األول الصورة اإلجيابية عقسمي هذا املطلب كل ذلك فإننا سنعمد اىل ت
رهتن يف الرهن احليازي، بينما نتناول يف الفرع الثاين الصورة السلبية الستخالف املرهتن يف الستخالف امل
 الرهن احليازي.
 الصورة اإل ابية الستخالف املرُتن يف الرهن احليازي: الفرع االول 

وىل الستخالف املرهتن يف الرهن احليازي تتمثل ابلصورة االجيابية لتمتعه حبقه ابحلبس، إن الصورة األ
وتتم مبطالبة املرهتن راهنه حببس املرهون وهذه تكون أبحدى حالتني: االوىل هي حالة املطالبة حببس املال  

عد خروج املرهون من يد البة ابحلبس باملرهون عند إبتداء العقد الذي يرتب احلبس، والثاين هي حالة املط 
املرهتن أو العدل خلسة أو غصبا، ومتثل هااتن احلالتان الصورة االجيابية ألحتجاج املرهتن حبقه يف احلبس، 

 
حليازي عقد به جيعل الراهن ماالً حمبوساً يف يد املرهتن او يف يد عدل بدين ميكن للمرهتن ونصت هذه املادة على ان "الرهن ا  -31

 ني العاديني والدائنني التالني له يف املرتبة يف اي يد كان هذا املال".استيفاؤه منه كال او بعضا مقدما على الدائن
 زة املرهون حىت انقضاء الرهن، …".واليت جاء نصها كاآليت "يستبقي املرهتن يف الرهن احليازي حيا -32
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أما الصورة الثانية فهي صورة الدفع حبق احلبس واليت تثور عندما يقوم الراهن أو الغري مبطالبة املرهتن أو  
 ه، وهذه هي الصورة السلبية الستعمال املرهتن حلقه يف احلبس.أو تسليمه اايالعدل برد حمل الرهن 

فبالنسبة للصورة األوىل وهي صورة املطالبة ابحلبس فأهنا تتحقق يف حالتها األوىل عندما يربم املتعاقدان 
كإلتزام يقع   رهن حيازة صحيح وال يقوم الراهن بتسليم املرهون إىل املرهتن أو العدل الذي ارتضاه الطرفان 

 على عاتق الراهن بتمكني املرهتن من استعمال حقه يف حبس املال املرهون.
ومن مالحظة اقوال فقهاء املسلمني هبذا الشأن جند ان جانبا منهم قد اعطى املرهتن حق املطالبة الراهن  

ط يف عقد ألنه أعترب شر بنقل احليازة له أو إىل العدل إذا مل يقم الراهن بنقل تلك احليازة من تلقاء نفسه، 
 .(33) الرهن، وهذا هو رأي فقهاء املالكية والزيدية ورأي الفقهاء اإلمامية

بينما انكر اجلانب اآلخر من فقهاء املسلمني حق املرهتن ابملطالبة حببس املال املرهون، معللني رأيهم  
ركن يف عقد الرهن    رهتن أو العدلهذا بعدم إمكان انعقاد دون إنتقال احليازة ألن إنتقال حيازة املرهون للم

الذي ينشأ عنه احلبس، وعدم إنتقال احليازة يعين عدم قيام الرهن والبد من تعاصر إنتقال احليازة مع العقد، 
فإن مل يتعاصرا مل ينعقد العقد ومل يكن للمرهتن املطالبة حبق حبس املرهون، وإىل ذلك ذهب فقهاء املذهب 

 .(34)مامية مال هلذا اجلانب ان رأاي من االاحلنفي والظاهري إضافة إىل  
أما احلالة الثانية املتمثلة مبطالبة املرهتن حبقه ابحلبس عند عودة حمل الراهن إىل راهنه أو إنتقاله إىل الغري 
خلسة أو غصبا عن املرهتن فقد اتفق فقهاء املسلمني على ثبوت حق املرهتن حببس املرهون عند حتققها ألن 

ن او نئبه خلسة او غصبا ال يزيل لزوم الرهن يبقى حق املرهتن حببس املرهون، من يد املرهت خروج املرهون 
قائمًا وقد صرح الفقه احلنفي واملالكي حبق املرهتن ابملطالبة ابسرتداد املرهون ألن حقه ابحلبس يعين بقاء  

 .(35)مل يفت  تسليمه فات اواملرهون حتت يده، وإذا اخذه الراهن بغري رضا املرهتن جاز الزام الراهن ب
اما ابقي فقهاء املذاهب فقد ذكروه ضمنا وذلك من خالل أتكيدهم على ان ازالة يد املرهتن عن املرهون 
بغري حق لغصب او سرقة أو ضياع متاع، ال تؤدي اىل زوال حقه يف احلبس بل يبقى احلبس اثبتا له ألن 

 
قد الرهن فالعقد يلزم بني وينظر فقهاء املذهب املالكي إىل ان انتقال احليازة من الراهن إىل املرهتن أو العدل شرط متاملع -33

ك امحد بن حممد الصاوي طرفيه مبجرد الصنيعة لكنه ال يكون نفذاً مبواجهة الغري بغري انتقال احليازة وترتب احلبس للمرهتن. انظر يف ذل
، 1958مصر، ، الطبعة األخرية، مطبعة مصطفى البايب احلليب، 3اخللوقي، بلغة السالك ألقرب املسالك اىل مذهب االمام مالك، ج

، 1978، الطبعة الرابعة، دار املعرفة، بريوت،  2؛ أبو عبد هللا حممد بن امحد بن رشد القرطيب، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ج112ص
؛ انظر يف الفقه االمامي مفتاح الكرامة، املصدر 112، ص5؛ انظر يف الفقه الزيدي البحر الزخار، املصدر السابق، جملد 274ص

؛ فذكر صاحب مفتاح الكرامة ان هنالك ثالث اجتاهات للفقه يف بيان دور انتقال احليازة يف الرهن احدها 139، ص5ج السابق،
احملي عن ايب علي والتقي والقاضي وهو ما مال اليه كنز العرفان وجممع البيان وهو االشهر يف الرايض،  اشرتاط القبض يف الرهن وهو

 .112، ص5القول بثبوته. وانظر يف الفقه الزيدي البحر الزخار، املصدر السابق، جملد  وان اخلرب بعمل االصحاب ادى اىل
المة الطحاوي احلنفي، خمتصر الطحاوي، دار الكتاب العريب القاهرة، انظر يف الفقه احلنفي أبو جعفر امحد بن حممد بن س  -34
؛ انظر يف الفقه االمامي اللمعة 1209، مسألة 88، ص8؛ انظر يف الفقه الظاهري احمللي، املصدر السابق، ج92ه، ص1370

 .81، ص4الدمشقية، املصدر السابق، ج 
البهجة يف شرح التحفة، ابو احلسن علي بن عبد  114، ص2ج انظر يف الفقه املالكي بلغة السالك، املصدر السابق، -35

 .170، ص1998هـ 1418، الطبعة االوىل، دار املعرفة، الدار البيضاء، 2السالم التسويل، ج 
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منعوا املرهتن من املطالبة حببس حمل الذين اال احلنابلة ، ومل خيالف ذلك (36)لزوم الرهن يبقى على حاله 
 .(37)يف القيمة   اً او نقص الرهن اذا كان املرهون لدى الراهن ومل يكن يسبب له ضرراً 

وساير الفقه املدين اإلجتاه الفقهي االسالمي القائل أبمكان حتقق احلبس عن طريق قيام املرهتن مبطالبة 
و للعدل كصورة من صور احلبس واليت تتوافر حبق املرهتن عند ابتداء ل حيازته له االراهن بتسليمه املرهون ونق

 العقد.
فالفقه األنكلو االمريكي يعطي املرهتن حق مطالبة الراهن بنقل حيازة املرهون، واجباره على تنفيذ إلتزامه 

ر اول صورة التسجيل، فتظهابلتسليم إذا ما اتفق املتعاقدان على ضمان املرهتن حلقه عن طريق احلبس وليس  
 .(38)للحبس يف حالتها األوىل عندما يكون للمرهتن جرب الراهن على تسليم املال املرهون له 

، اال ان جانباً من الفقه (39)وكذلك الفقه الالتيين الذي جيعل من تسليم الشيء حمل الرهن جمرد تنفيذه  
الغري ونفاذ الرهن مبواجهة الغري يتحقق  نفسه جيعل حق املرهتن حببس املرهون قائماً بعد نفاذ الرهن مبواجهة  

عند إنتقال حيازة املال املرهون إىل املرهتن أو العدل الذي ارتضاه املتعاقدان، وان مطالبة املرهتن للراهن بنقل 
يه أو إىل نئبه ليست صورة من صور استعماله حلقه يف حبس املرهون بل ان املطالبة  حيازة املال املرهون ال

 .(40)املطالبة بتنفيذ التزام، يرتتب على تنفيذه قيام حق املرهتن حببس املرهون ابلتسليم هي 
ن وان الرأي االخري هو االقرب للصواب اذا كان املرهون منقواًل ألن حق املرهتن حببس املرهون اثرا م

املرهتن ابحلبس إذا آاثر الرهن احليازة مبواجهة الغري، وهذا الغري ال يستطيع ان يتبني كون املرهون مثقاًل حبق  
 كان الراهن هو من حيوزه. 

أما احلالة الثانية للصورة األوىل وهي صورة املطالبة حبيازة املرهون عند خروج من حيازة املرهتن أو العدل  
لفقه املدين اتفق على ان خروج املرهون من يد املرهتن دون ارادته أو علمه خلسة أو غصبا، فنجد ان ا

، ويقوم حق املرهتن ابحلبس مبواجهة  (41)لبة حبقه حببسه واسرتداده من الراهن أو الغري يعطيه احلق يف املطا
جوء الستعمال  سالمة الرهن ونفاذه، ومبواجهة الغري عن طريق اللالراهن بناءاً على كون ال خري ملزم بضمان  

وخالل ثالث سنوات من  دعوى اسرتداد احليازة، خالل السنة التالية لفقد حيازة املرهون إذا كان عقاراً، 
 .(42)فقد احليازة إذا كان املرهون منقواًل 

ذلك وذهب إىل عدم جواز قيام املدعي احلائز للعقار املرهون أي املرهتن أو العدل   اً عارض إال ان رأايً 
يلجأ   أبسرتداد املرهون الذي انتزعت حيازته منه استناداً إىل دعوى اسرتداد احليازة، بل انه البد ان ابملطالبة  

 
؛ مفتاح الكرامة، املصدر السابق، 333، ص3؛ كشاف القناع، املصدر السابق، ج 141، ص3األم، املصدر السابق، ج -36

 .81، ص4دمشقية، املصدر السابق، ج ؛ اللمعة ال196، ص5ج
 الشرح. 387؛ املغين، ص370م، ص1972ه، 1392، دار الكتاب العريب، بريوت، 4املغين والشرح الكبري، ج -37

38- Henry Chessemanm. Op. cit, P.451. 
39- Aubry et Rao. Op. cit, Tom 3, N 434. 

؛ 274؛ د. حممد كامل ف 599، ف 852املصدر السابق، صيف التأمينات،  10د.عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج -40
 .251، ف397حممود مجال الدين زكني املصدر السابق، ص

41- Nancy Kubasek& M. Neil Brown & others, Op sit, P 792 & Sarah Riches &Bida Allen Op. cit, 
P: 85. دار النشر والثقافة، بدون ذكر مكان الطبع،  د.عبد الفتاح عبد الباقي، التأمينات الشخصية والعينية، مطبعة  و

.288، ف250،.ص1950  
، 489، ص1959ثانية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، د.مشس الدين الوكيل، نظرية التأمينات يف القانون املدين، الطبعة ال -42

 .232، ف215، ص2؛ وحممد طه البشريود، غين حسون، املصدر السابق، ج178ف
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إىل رفع دعوى ترتبط ابلعقد الذي مكنه احلبس، فحق املرهتن حببس املرهون مستمد من رهن احليازة لذلك  
مبوجب الرهن وهو ضمان سالمة البد ان يلجأ إىل دعوى تلزم الراهن بتنفيذ إلتزامه املرتتب على عاتقه 

 .(43)الرهن 
ال ان تطبيقه يف الواقع يواجهه بعض املشكالت ويبدو الرأي االخري اكثر منطقية من الناحية النظرية ا

منها ان هذه الدعوى ميكن ان تنفع فقط إذا ما كان خمتلس املرهون أو مغتصبه هو الراهن وليس الغري، 
ن ان يلجأ هلا املرهتن الذي فقد حيازة املرهون بدون علمه أو رضاه مما  كما اهنا تقلل من الطرق اليت ميك

 مة يف التطبيق.ءملرهتن حق استخدام دعوى اسرتداد احليازة اكثر مالجيعل الرأي الذي يعطي ا
فاملشرع العراقي اخذ ابلصورة الثانية حلق احلبس وهي صورة امتناع املرهتن عن تسليم املرهون للكافة،  

ته لة الثانية للصورة األوىل واليت يكون فيها للمرهتن استخدام حقه يف حبس املرهون السرتداد حياز واخذ احلا
 إذا خرج من يده دون علمه أو دون رضاه.

وقد سايرت التشريعات موقف اإلجتاهات الفقهية اليت مكنت املرهتن من استعمال حقه يف حبس 
( منه قد 902وحد للتجارة يف املادة التاسعة ويف الفقرة ) املرهون أبكثر من صورة، فالقانون االمريكي امل

واعطى املرهتن حق اسرتداد  (Taking- Possession)م املرهون له أعطى املرهتن حق مطالبة الراهن بتسلي
( )ب( منه 906املال املرهون إذا خرج من يده دون ارادته أو علمه وذلك يف املادة التاسعة يف الفقرة )

 .(Repossession)واطلق على االسرتداد مصطلح 
طالبة  بس يف حالتها األوىل وهي صورة املومل أيخذ املشرع املدين املصري ابلصورة االوىل حلق املرهتن ابحل

ابحلبس إبتداءاً بل ذكر احلالة الثانية اليت يُطالب فيها املرهتن إبسرتداد املرهون عند خروجه من يده خلسًة  
 ( منه.1110/2أو غصباً، وذلك يف املادة ) 

ن استخدام حقه يف حبس وقد أخذ املشرع العراقي ابحلالة الثانية للصورة األوىل واليت يكون فيها للمرهت
( من القانون 1342داد حيازته إذا خرج من يده دون علمه او دون رضاه وذلك يف املادة )املرهون ألسرت 

املدين العراقي اليت ذكر نصها إنَّ " للمرهتن حبس املرهون دون اخالل مبا للغري من حقوق … وإذا خرج 
 م احليازة".رتداد حيازته من الغري وفقاً ألحكااملرهون من يده دون ارادته أو دون علمه كان له اس

املرهتن حلقه حببس   إالّ إن املشرع املدين العراقي شأنه شأن املشرع املدين املصري مل يذكر مسألة إستخدام
املرهون عند إبرامه لعقد رهن احليازة مع الراهن، فاملشرع الوطين مل يُعاجل الصورة األوىل يف حالتها األوىل، 

لذي كان من احلري به اإللتفات إهلي خصوصاً وإنّه كان قد تبىّن املوقف الذي جيعل فيه رهن احليازة  األمر ا
ية، لذلك فإننا أنمل من املشرع املدين العراقي أن يورد نصاً ُيشري فيه إىل من طائفة العقود الرضائية ال العين

نسبة للمنقول، ومنذ تسجيل رهن احليازة يف إنَّ حق املرهتن حببس املرهون يقوم منذ حلظة إبرام العقد ابل 
 السجل الرمسي للدولة إذا كان املرهون عقاراً أو منقواًل من املنقوالت ذات الطبيعة اخلاصة.

ن تسليم املرهون له أو لنائبه م وبذلك يستطيع املرهتن ان أيمن على حقه من الضياع إذا امتنع الراهن 
 ومن ث تصرف به إىل الغري حسن النية. 

 
 .320، ف918، املصدر السابق، ص9سنهوري، الوسيط، جد.عبد الرزاق ال  -43
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 الصورة السلبية الستخالف املرُتن يف الرهن احليازي: الفرع الثاين
 بصورة سلبية وليست اجيابية لقد إتفق اغلب فقهاء املسلمني على حق املرهتن ابالستخالف فقد أييت

وتلك الصورة لالستخالف هي صورة احلبس عن طريق الدفع به مبواجهة الراهن والغري، حيث ذهب الرأي 
فقه االسالمي إىل امكان استخدام املرهتن حقه يف حبس املرهون مبواجهة الراهن والغري حىت االغلب من ال

املرهون وال تزال اال إذا اخل املرهتن بواجبه حبفظ املرهون أو   فسخ الرهن أو االبراء، فتبقى يد املرهتن على
 .(44)صيانته 

ن مبواجهة الراهن إذا كان االخري يريد فيما ذهب رأي إىل عدم امكان دفع املرهتن حبقه يف حبس املرهو 
انتهاء من   املرهتن عنداإلنتفاع ابملرهون، ألنه يستطيع اسرتداد املرهون لينتفع به قدر حاجته ويعيده إىل 

 .(45)اإلنتفاع شرط اال يؤدي ذلك اإلنتفاع إىل اآلن قاص من قيمة املرهون أو تلفه 
ن حببس املرهون وهي صورة الدفع ابحلق يف حبس املرهون ملرهتا كانت الصورة الثانية السلبية حلقوقد  

فقه املدين، فيكون للمرهتن  مبواجهة الراهن والغري هي الصورة االكثر شيوعا حلق املرهتن حببس املرهون يف ال
أو النائب عنه فيها أن ميتنع عن رد املرهون إىل الراهن أو تسليمه للغري حىت يستويف املرهتن حقه املضمون 

هن ويشمل الدين وما يلحقه من نفقات ومصروفات تعويضات وفوائد وملحقات اخرى فالراهن ال ابلر 
، عدا ما  (46)ن حيازة املرهون ما دام حق احلبس قائمًا يستطيع ان جيرب املرهتن أو العدل على التحلي ع

خالل احلابس خيوله القانون من استعادة حملل الرهن يف استثناءات حمددة البد من حتقق شروطها هي إ
بواجبه يف حفظ املرهون، وفيما إذا عرضت صفقة راحبة للراهن، وحالة بعض املنقوالت ذات الطبيعة اخلاصة  

 ا عودهتا إىل الراهن لغرض التأشري عليها ومن ث اعادهتا للحابس للراهن أو العدل.اليت تستوجب طبيعته
املرهتن من استعمال حقه يف حبس  وقد سايرت التشريعات موقف اإلجتاهات الفقهية اليت مكنت

قد  ( منه903املرهون بصورته السلبية، فالقانون االمريكي املوحد للتجارة يف املادة التاسعة ويف الفقرة ) 
مكن املرهتن من حبس املال املرهون مبواجهة الكافة واالمتناع عن اخراجه من يده يف املادة التاسعة يف الفقرة  

ه النقطة إىل صورة الدفع ابحلبس واليت تثبت للمرهتن مبواجهة الكافة مطلقاً /أ(، حيث أشار يف هذ620)
 . (Retention of Collateral)عليها مصطلح 

بس املرهون وذلك ( مدين مصري اشارت إىل الصورة الثانية من صور ح 1110/1كما ان املادة )
 خُيَول املرهتن حبس املرهون عن الناس كافة …".ابلنص على انه "

 
، 8لى، املصدر السابق، ج؛ احمل113، ص3؛ بلغة السالك، املصدر السابق، ج137، ص6البدائع، املصدر السابق، ج -44

 .81، ص4؛ اللمعة الدمشقية، املصدر السابق، ج1209، مسألة 88ص
هبذه الصورة مبواجهة الغري، لكنه ال يتحقق هبذه الصورة مبواجهة الراهن. وقد ذهب فقهاء املذهب اىل ان احلبس يتحقق  -45

، مطبعة التضامن االخوي، مصر ودون ذكر سنة الطبع،  10جانظر يف ذلك ابو القاسم عبد الكرمي بن حممد الرافعي، فتح العزيز، 
 .151ص

46- Budry et deloan, op. cit. N 103. Sarah Riches & B. Allen, Op. cit, P 86. CFharles Wild & S. 
weinesten, Op. cit P 30. 

عبد الناصر توفيق العطار، التأمينات   ؛538، ص1956علي إمام، التأمينات الشخصية والعينية، مطبعة النهضة، القاهرة،    د.حممد
 .124، ف241، ص1980العينية، مطبعة السعادة، القاهرة، 
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( من القانون املدين العراقي اليت 1342ا ما سايره موقف املشرع العراقي الذي اشار يف املادة )وهذ 
. .للمرهتن حبس املرهون دون اخالل مبا للغري من حقوقنَّ "نصها إ جاءت موافقًة للنص املصري، فذكر 

 ".فقاً ألحكام احليازةه من الغري و وإذا خرج املرهون من يده ارادته أو دون علمه كان له اسرتداد حيازت
 فاملشرع العراقي اخذ ابلصورة الثانية حلق احلبس وهي صورة امتناع املرهتن عن تسليم املرهون للكافة.

ومن ذلك يتبني لنا ان حق املرهتن حببس املرهون الضمانت اليت يلجأ هلا الدائن املرهتن لضمان إستيفاء 
ضع املرهون حتت يده لتجنب خماطر إمتناع مدينه عن  حقه، إذ يستطيع مبوجب حقه حببس املرهون ان ي

أوكد، وبعد أن إستعرضنا ماهية  الوفاء أو أتخره عنه، األمر الذي جيعل رابطة اإللتزام أقوى بني الطرفني و 
 هذا احلق فإننا سنعمد اىل حبث األطراف الذين يؤثر فيهم هذا احلق.

 الخلف في الرهن الحيازي المبحث الثاني: 

ستخالف عن الراهن يف املرهون مبوجب الرهن احليازي يثبت للمرهتن، وهذا هو االصل، ان حق اال
ائب عن املرهتن، وذلك ما سنبينه ابلتفصيل يف مطلبني نتعرض ولكن قد يثبت احلق يف احلبس لغريه وهو الن

 يف األول خلالفة املرهتن ونبنّي يف الثاين خالفة النائب عن املرهتن.
 فة املرتهن خال: املطلب األول 

اذا علمنا ان املرهتن هو من يثبت له احلق يف حبس املرهون، اال ان هذا املفهوم مل يكن واحداً يف الفقه 
لى فرعني نتناول يف الفرع األول املرهتن يف الفقه، بينما  عوالقضاء لذلك فقد قسمنا هذا املطلب  والتشريع

 لقضاء.نعرض يف الفرع الثاين لبيان املرهتن يف التشريع وا
 املرُتن يف الفقه : الفرع األول 

بل جند إهنم قد مل يكن تعريف املرهتن كطرف يثبت له احلق حببس املرهون واحداً عند الفقهاء املسلمني  
ختلفوا يف تعريفه، فلقد عرفه جانب من فقهاء احلنفية أبنه الدائن آخذ الرهن الذي ميكنه حبس املال حبق ا

أو حكما، أو هو مالك يد اإلستيفاء على املرهون مبا يقابل دينه من قيمة   ميكن اخذه من املرهون حقيقة
لذي ميثل الطرف الدائن، إال ان حقه يف حبس املرهون ، مما يعين ان حق احلبس يثبت للمرهتن ا(47)املرهون  

 ال يتعدى ما يساوي الدين من قيمة املرهون، فإن تعّدى ذلك مل يكن للمرهتن حبس الزائد عن دينه.
وعرف مجهوُر فقهاء املسلمني املرهتن على انه الطرف الدائن يف عقد الرهن املربم بينه وبني الراهن والذي 

ل املرهون مبوجب هذا العقد، ويكون حقه أقوى من ابقي الغرماء وحيوز املرهون حتت ثبت له حق حبس املا 
 .(48)يده امانًة توثيقاً لدينه 

 
شرح ؛ درر األحكام، 34، ص4؛ الدر املختار، املصدر السابق، ج63، ص21املبسوط للسرخسي، املصدر السابق، ج -47

 .308، الكتاب اخلامس، ص2جملة األحكام، املصدر السابق، جملد 
؛ ويف 6، ص4؛ ويف الفقه املالكي اخلرشي، املصدر السابق، ج40، ص3الفقه الشافعي األم، املصدر السابق، جانظر يف  -48

؛ ويف 1117، ص8در السابق، ج؛ ويف الفقه الظاهري احمللى، املص111، ص5الفقه الزيدي البحر الزخار، املصدر السابق، جملد 
؛ ويف الفقه اإلمامي، مفتاح الكرامة، املصدر السابق، 239، ص3ملصدر السابق، جالفقه احلنبلي الروض املربع، شرح زاد املستنقع، ا

 .276، ص4؛ الروضة البهية، املصدر السابق، ج71، ص5ج
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ن توافر عدة شروط تتمثل ابألهلية واإلختيار، وقد إختلف رأي  ولكي يثبت حق احلبس للمرهتن البد م
لية البيع، أبن يكون املرهتن ممن يصح الفقهاء حول شرط األهلية، إذ ذهب احد هذه اآلراء اىل إشرتاط اه

، وإشرتط (49)بيعه لكي يثبت له حق احلبس، ومن ث يكفي فيه التمييز، وهو أي احلنفية واملالكية والشافعية  
 .(50) ب الرأي الثاين قيام اهلية التربع يف املرهتن وكمال العقل لصحة احلبس وهو رأي للحنابلة واإلماميةأصحا

نعتقد بكفاية شرط أهلية البيع يف املرهتن لكي يثبت له احلق يف احلبس ألن متتع وعلى أية حال فإننا 
اقدامه يف بعض االحيان على  الشخص إبذن ابلتجارة يسمح له مبمارسة مجيع أعماهلا ومن تلك االعمال

 مداينة اآلخرين فيربم معهم على أثر ذلك عقد رهن حيبس مبوجبه املرهون حتت يده ضمانً لدينه.
كن ان يتعدد املرهتنني يف العقد ويصح حبسهم، ويتحقق احلبس يف هذِه احلالة أما بوضع املرهون ومي

بة عن غريه من املرهتنني، وذلك عن طريق املهاأية حتت يد أحدهم فيحبس املرهون بيده اصالة عن نفسه ونيا
، أو بقيام مجيع املرهتنني حبيازته (51)   واليت يلجأ إليها عند تتعدد املرهتنني مع عدم قابلية املرهون على التجزئة

يف وقت واحد، وذلك بوضع جزء من املرهون حتت يد كل منهم يساوي نسبة حصته من الدين الذي قام  
 .(52) ذا كان املرهون قاباًل للتجزئة الرهن لضمانه إ

تعددهم يف وعلى الرغم من اتفاق فقهاء املسلمني على ضرورة توافر شرط األهلية يف كل مرهتن عند 
عقد الرهن، إال اهنم اختلفوا يف اثر عدم توافر هذا الشرط يف أحدهم حيث اجته الرأي األول إىل صحة  

طالنه حبق املتعاقد الذي انتفت فيه، فيثبت احلبس ملن صح الرهن  الرهن ابلنسبة ملن توافرت فيه األهلية وب
به العقد وحبس املرهون لضمانه، وال يكون ابلنسبة له وبنسبة ما كان له من نصيب يف الدين الذي عقد 

ألي منهم ممن مل تتوافر فيه األهلية حق حبس العني املرهونة وال يكون له سوى حق يف الذمة املالية ملدينه، 
 .(53) ذا هو رأي فقهاء الشافعية واملالكية واحلنابلة والظاهرية واإلماميةوه

ية والزيدية إىل ان عدم توافر األهلية يف أحد املرهتنني  فيما ذهب الرأي الثاين الذي قال به فقهاء احلنف
هتن واختياره  يف عقد الرهن يؤدي إىل بطالن املعاملة كاملة وسقط حق املرهتنني حببس املرهون ألن اهلية املر 

تكون جزءاً من اركان عقد الرهن الذي يقوم احلبس مبوجبه، والرهن صفقة واحدة قد رتبها طرفان مل يستوف 
 .(54)ا شروط العقد احدمه

 
الفقه املالكي مدونة الفقه املالكي وادلته، املصدر  ؛ ويف211، ص6انظر يف الفقه احلنفي البدائع، املصدر السابق، ج -49

 .395، ص2لفقه الشافعي الديباج يف شرح املنهاج، املصدر السابق، جملد ؛ ويف ا629، ص4السابق، ج
؛ ويف الفقه اإلمامي شرائع االسالم، 3754، ص1انظر يف الفقه احلنبلي كشاف القناع عن مك اإلقناع، املصدر السابق، ج  -50

 .153، ص1ر السابق، جاملصد 
 .294، ص1996، الطبعة االوىل، دار الفكر، بريوت، 13أبو زكراي حمي الدين النووي، اجملموع شرح املهذب، ج -51
 .217، ص6البدائع، املصدر السابق، ج -52
امحد بن غنيم بن  ؛ ويف الفقه املالكي الفواكه الدواين،121، ص2انظر يف الفقه الشافعي مغين احملتاج، املصدر السابق، ج -53

، 1955ه، 1374، الطبعة الثالثة، مطبعة البايب احلليب، مصر، 3، ج سامل بن مهنا بن النفراوي املالكي األزهري، الفواكه الدواين
؛ ويف الفقه احلنبلي الروض املربع شرح زاد املستنقع، املصدر 1117، ص8، ويف الفقه الظاهري احمللي، املصدر الساق، ج46ص

 .276، ص4؛ ويف الفقه اإلمامي الروضة البهية، املصدر السابق، ج 239، ص3السابق، ج
، 5؛ ويف الفقه الزيدي البحر الزخار، املصدر السابق، جملد 212، ص6ر يف الفقه احلنفي البدائع، املصدر السابق، جانظ -54

 .111ص
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ونظر الفقه املدين إىل املرهتن على انه الطرف يف عقد الرهن، فعرفه فقهاء القانون األنكلوامريكي ابلدائن  
ني دينه مبرهون مملوك للراهن، يرتب له حقًا على مال ميلكه ميكنه من حيازته الذي يربم عقد الرهن لتأم

 .(55)حىت يستويف دينه الذي بذمة مدينه 
فقهاء القانون الالتيين ومن أتثر هبم من الفقهاء العرب مبَُقدَّم الدين الذي يكتسب حقا عينيا   وعرفه

ه، وهو الدائن ابلدين الذي عقد الرهن  دين إبيفائ نه دينه إذا مل يقم املعلى مال حيمل ابلضمان يستوىف م
اموال مدنية، وصفة املرهتن    العام على مجيع  لضمانه فتكون له صفتان صفة الدائن اليت تعطيه حق الضمان 

شخصا طبيعيًا أو معنواي خصوصا انه يغلب اليوم ارهتان املصارف وحبسها للمرهون وذلك بعد انتشار  
 .(56)ها يف جمال االقراض وتقدميا تسهيالت للمدين  املؤسسات املصرفية واحرتاف

أما عن الشروط اليت تطلبها رجال الفقه املدين يف املرهتن كشخص طبيعي فقد انقسموا على رأيني،  
االول إكتفى ابلتمييز واهلية اجراء التصرفات النافعة نفعا حمضا لكي يكون له حق حبس املال املرهون اذا 

مأذون له ابلتجارة فتكون له اهلية  وإشرتط الثاين ان يكون املرهتن كامل االهلية أو    ،(57) ما ابرم عقد الرهن  
، أما الشروط املطلوب حتققها ابلنسبة لألشخاص املعنوية  (58)القيام ابلتصرفات الدائرة بني النفع والضرر 

هبذه الشخصية  للقول بثبوت حقها يف احلبس، فتتمثل بكون االرهتان قد مت يف حدود االغراض اخلاصة 
 .(59)وآخر املعنوية اليت ختتلف بني شخص معنوي 

ومل خيتلف الفقه املدين مع الفقه االسالمي يف امكان ان يثبت حق حبس املال املرهون ألكثر من  
مرهتن، فقد اجاز الفقه املدين عموماً تعدد املرهتنني يف حالتني االوىل عند ابتداء العقد أبن يرهن املدين مااًل 

نية فتحصل بعد ابرام العقد عندما يطرأ امر يؤدي إىل كا له لدى اكثر من دائن بدين هلما عليه، أما الثامملو 
 تعدد املرهتنني كوفاة املرهتن وحلول ورثته حمله.

وميارس هؤالء حقهم حببس املرهون اما عن طريق تقسيمه بني املرهتنني بنسبة حصة كل منهم يف الدين  
الة عن نفسه ونيابة عن  لقسمة، أو حبيازة احدهم للمرهون وحبسه حتت يده أصإن كان املرهون يقبل ا

 .(60) الباقني 
أما إذا ختلفت الشروط يف أحدهم دون غريه من الباقني، كما لو كان أحد املرهتنني شخصا طبيعيا  

له هلذا نقص األهلية، فلم يورد الفقه املدين حكما هبذا اخلصوص، اال اننا ال نستنتج من سكوته اغفا
ملرهتن لو كان نقص األهلية سقط حقه يف حبس املرهون لبطالن الفرض، بل نعتقد انه يف موقفه يفيد أبن ا

 
55- Henry Cheeseman, Pp. cit, P 435. 
56- Ropert et Bolanger,Trait de droit civil Francais, doprese Le traite de planiol, Toml, 3ed edition, 

Paris, 1958 P 17. 
 .577-576؛ د.مهام حممد حممود زهران، املصدر السابق، ص478د.علي هادي العبيدي، املصدر السابق، ص

 .452د.حممد بن معجوز، املصدر السابق، ص -57
 .478د.علي هادي العبيدي، املصدر السابق، ص -58

59- Nancy Kubasek& M. Brown, Dynamic Busenes Laws, M.S Grow hills, New York, 2000, P 
1278. 

60- Ropeirt et Bolanger, op. cit, P 20. 
 .10؛ د.عباس احلسيين، املصدر السابق، ص577-576د.مهام حممد حممود زهران، املصدر السابق، ص
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عقد الرهن الذي أبرمه، أما ابلنسبة لباقي املرهتنني فإن حقهم ابحلبس يبقى قائماً تطبيقاً لقاعدة عدم قابلية  
 احلق يف احلبس للتجزئة بسقوط جزء من الدين.

 املرُتن يف التشريع والقضاء: الثاينالفرع 
لقد تناولت نصوص التشريعات وإجتهادات القضاء املرهتن كطرف من أطراف عقد الرهن يثبت له 
حق حبس املرهون حتت يده ضمان لدينه بصورة مباشرة أو بصورة غري مباشرة، ففي سياق تعريف النصوص 

تعرض القسم د ذكرت تعريفاً للمرهتن، يف حني مل يالتشريعية للمرهتن نالحظ ان بعضا من تلك النصوص ق 
/ 28االكرب منها لتعريفه، فعرف نص املادة التاسعة من قانون التجارة االمريكي املوحد املرهتن يف فقرهتا )أ 

( واصفًة إايه ابلدائن الذي خيول ابحلصول على أتمني لدينه من خالل ختصيص منقول للوفاء بدينه 102
 .(61)نً لذلك الدين حيبسه حتت يده ضما 
ايراد القوانني األخرى تعريفًا له إال إّن ذلك ال مينع من استنتاج تعريف للمرهتن من  وابلرغم من عدم 

( 2093نصوص بعض املواد اليت ذكرهتا يف أثناء معاجلتها للعقد الذي يرتب هذا احلق، فقد ذكرت املادة )
يوضع املنقول املرهون املنقول ان املرهتن هو الدائن الذي  ، اليت عرفت رهن (62)من القانون املدين الفيلبيين

 يف حيازته.
، اليت عرفت عقد رهن احليازة ان (63)( من القانون املدين الفرنسي 2333وكذلك نستدل من املادة )

املرهتن هو الدائن الذي يصحل على حق عيين حيوز مبوجبه املال املرهون من منقول أو عقار أو حق عقاري 
  لدينه.ضمانً 

، ابلدائن (64)( من القانون املدين املصري  1096من خالل نص املادة )  كما نستطيع ان نعرف املرهتن 
 الذي يسلم اليه الراهن شيئاً يرتب عليه حقا عينيا خيوله حبس هذا املرهون.

، (65)قي( من القانون املدين العرا1321إضافة إىل التعريف الذي ميكن استخالصه مما جاءت به املادة )
 هو الدائن الذي حيبس املال املرهون مبوجب عقد الرهن احليازي.واليت نتبني منها ان املرهتن  

وجند أن مجيع املواد السابقة مل تشرتط كون املرهتن شخصا طبيعيا مما يدل على اهنا تسري على الشخص  
 الطبيعي واملعنوي على وجه سواء.

 
 ونصها: -61

((A person having an interest, other than acuity interest, or other lien, in the collateral, whether or 
not the person is an obligator)) 

 واليت تنص على:  -62
((The thing pledge be placed in the possession of the creditor …)) 

 وتنص هذه املادة على: -63
((Le gage estune convention par laquelle le constituent accorde a' un cre'ancier le droit de se faire 

payer par pre'fe'rece a' sesautescre'anciers sur un bienmobilierou un ensemble de biensmobilierscorporels, 
pre'sentsoufuturs. Les cre'ances guaranties peuvente'trepre'sentsou futures ; dansce dernier cas, ells 
doiente'tre determinable''. 

رهن احليازي عقد يلتزم به شخص ضمانً لديٍن عليه أو على غريه، ان يسلم إىل الدائن شيئاً يرتب واليت نصت على: "أن ال  -64
 عليه حقاً عينياً خيوله حبس الشيء حلني استيفاء الدين..". 

 ن "الرهن احليازي عقد به جيعل الراهن ماال حمبوسا يف يد املرهتن …".واليت تنص على إ -65
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انه، مما يردن إىل القاعد يف اهلية املرهتن لكي يصح حبسه وارهت  ومل حتدد التشريعات شروطا ينبغي توافرها 
العامة يف االهلية املطلوبة ألجراء التصرفات القانونية، ابإلضافة إىل ما ميكن فهمه من مفهوم املخالفة لبعض  

ا إشارة املواد اليت تشري صراحة إىل صحة حبس األب وغريه من األولياء املال املرهون ملصلحة القاصر، ففيه
 .( 66) حيبس املال كامل االهلية أو مأذونً ابلتجارة  إىل اشرتاط كون املرهتن الذي

وقد سكتت التشريعات املدنية حمل املقارنة عن ايراد حكم خاص أبثر حالة تعدد املرهتنني يف عقد 
دين الفرنسي عن  ( من القانون امل2083الرهن احليازي على حق املرهتن ابحلبس، عدا ما ذهبت اليه املادة )

حق ورثة املرهتن عند وفاته، أي إنَّ  بني راهن ومرهتن واحد، ومن ث ينقسم الدين بني    حالة إبرام عقد الرهن
 احلبس يثبت لكل مرهتن من املرهتنني عند تعددهم.

عند وندعو املشرع العراقي ان يعاجل مسألة عدم توافر الشروط الواجب توافرها يف املرهتن أبحد املرهتنني  
( منه إمكان أن يثبت حق احلبس ألكثر من مرهتن عرب 1331/2تعددهم خصوصًا وإنُه ذكر يف املادة )

وافرها يف املرهتن عند تعددهم النص صراحة على أثر عدم إستيفاء أحد املرهتنني أو بعضهم الشروط الواجب ت
حببس املرهون ابلنسبة للمرهتن الذي يف عقد الرهن احليازي، ونقرتح ان يتمثل هذا االثر بسقوط حق املرهتن  

مل يستوف الشروط مبعزل عن حق احلبس الثابت لباقي املرهتنني، فيبقى احلق يف احلبس قائما كما هو على 
 ء من الدين الذي يضمنه.مجيع املرهون على الرغم من سقوط جز 

يع، فبالنسبة ملا يتعلق بتعريف وإذا اجتهنا صوب القضاء جند إنَُّه مل خيتلف يف موقفه من املرهتن عن التشر 
املرهتن جند العديد من احكام احملاكم قد افادت مبا ميكن ان يعد تعريفا للمرهتن، إذ ذكرت اجتهادات 

ت له احلق يف حبس املرهون هو الشخص الذي حيوز ذلك املال  احملاكم االنكليزية ان املرهتن الذي يثب
، وعرفته حمكمة النقض الفرنسية يف أحد احكامها أبنه (67)  املرهون ضماًن للدين الذي له بذمة املدين

، وهو ما اجته اليه القضاء املصري حينما اصدر احكاماً تتعلق  (68)الدائن الذي حيوز املرهون ضمانً لدينه 
ازة يف احكام قدمية وحديثة له مل تبتعد عن القول أبنه حائز املال املرهون ضماًن لدين له على برهن احلي

جته اليه القضاء العراقي كذلك فجاء يف أحد أحكام حمكمة التمييز االحتادية ان املرهتن  ا ، وهو ما  (69) هن  الرا
زته للمرهون واالستمرار حببسه هو الشخص الذي حيبس املرهون حىت إستيفاء دينه، ويستطيع اسرتداد حيا

 .(70) له إذا ما خرج من يده 

 
يف رهن االرب رهنا حيازاي ماله عند ولده الصغري  -1القانون املدين العراقي واليت تنص على " ( من 1327ومنها املادة ) -66

اذا رهن االب ماال ولده الصغري بدين  -2،.. أو يف ارهتان مال ولده لنفسه ويف رهن مال ولده بدين على نفسه أو بدين على الصغري
 ".نفسه فهلك فال يكون ضامناً اال بقدر ما سقط من دينه

67- United Bank of Kuwait, V. Sahib & others, 1996 [3] All ER. 
68- Ch. Mixte, 8 juin 2007, Dalloz, revue de droit commercial et de droit ecomomique, RTE Com, 

n 3-4, 2007, P 585. 
، يف 10د الرزاق السنهوري، جأشار اليه د. عب 1933/ 2/ 10انظر يف ذلك قرار حمكمة االستئناف املختلطة جلسة  -69

/ 25/1قضائية جلسة    64سنة    4302رية رقم  ( وكذلك قرار حمكمة النقض املص1، هامش رقم )756التأمينات املصدر السابق، ص
 .259، ص2004منشور يف جملة احملاماة، العدد الرابع، شركة نس للطباعة القاهرة،  2004

 )غري منشور(.  2010/ 12/ 26، جلسة 2000/ ب/ 2487انظر قرارها رقم  -70
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املدين يف كون املرهتن شخصا طبيعياً أو معنوايً، إذ تعرض يف   تفق مع الفقهاوجند ان القضاء املقارن قد  
 .(71)كثري من احكامه إىل قضااي كان املرهتن فيها شخصاً معنوايً، كشركٍة أو مصرف 

املرهتنني إذ ذهبت بعض أحكام احملاكم األنكلوامريكية والالتينية إىل ان   واحلال نفسه ينطبق على تعدد
رهتنني املستوفني للشروط املطلوبة قانونيًا لصحة احلبس، فامتناع املرهتن الذي حق احلبس يثبت جملموع امل

؛ ألن من  حيوز املرهون مع مرهتنني آخرين عن تسليم جزء منه مقابل وفاء جزء من الدين ال جيعله متعدايً 
 .(72)الدين  حقه ان حيبس كل املرهون حىت استيفاء كامل الدين، ما مل ُيشرتط جتزئة الرهن بوفاء جزء من 

يف حني مل يتيسر لنا الوقوف على حكم للقضاء العراقي يشري إىل تعدد املرهتنني وأثره على حق املرهتن  
ذا التعدد، ألنه مل يشرتط أبحكامه اليت إعرتف يف احلبس، ولكن هذا ال يعين ان القضاء العراقي ال يعرتف هب

 .(73)شخصا واحداً فيها حبق املرهتن حببس املرهون أن يكون هذا املرهتن  
ومما تقدم يتبني ان مناقشة الفقهاء املسلمني لتعريف املرهتن وبيان الشروط الواجب توافرها فيه لكي 

ثر وضوحا من بني املواقف اليت عرضنا هلا واليت يثبت له احلق يف حبس املال املرهون تعد املناقشة االك
فقهاء املسلمني ألثر عدم إستيفاء احد املرهتنني لتلك نقشت تعريف املرهتن وبيان شروطه، كما ان معاجلة ال

 الشروط يعد اكثر تقدما من معاجلة الفقه املدين والتشريع والقضاء لذلك االثر.
 النائب عن املرتهن: املطلب الثاني

ا ان املرهتن حيبس املرهون بنفسه وهذا هو االصل، اال انه ال يوجد ما مينع من ان حيوز املرهون رأين
آخر حيل حمله وينوب عنه يف حبس املرهون، ويسمى هذا الشخص ابلنائب عن املرهون أو العدل   اً شخص

بتقسيم هذا أو الشخص الثالث، ولبيان تعريف املرهتن وأحكامه بصورة واضحة فإننا سنفصل يف ذلك 
الثاين اىل توضيح   لى فرعني نتناول يف الفرع االول النائب عن املرهتن يف الفقه، فيما سنعمد الفرععاملطلب  

 موقف التشريعات والقضاء من النائب عن املرهتن ومدى تناوهلا له.
 النائب عن املرُتن يف الفقه: الفرع األول 

يثبت هلم احلق حببس املرهون ميكن أن تكون نيابته إن النائب عن املرهتن كطرف من األطراف الذين 
بة جربية، فاألختيارية تتم أما ابختيار املرتهن واتفاقه مع عن املرهتن بصورة عامة أما نيابة اختيارية أو نيا

الراهن يف حالتني حالة نيابة األجنيب عن املرهتن يف احلبس، وحالة نيابة الراهن عن املرهتن أو تتم النيابة  
ا ختيارية ابختيار املرهتن وحدة وذلك أبنبة املرهتن اآلخر عند تعدد الطرف الدائن يف عقد الرهن، فيماإل

 تتم النيابة اجلربية بدون اختيار الراهن أو املرهتن اذا كان املرهتن نقص االهلية.

 
71- Dekalb Bank v. Klotz, 151, APP 3d Web 1986 App lexis (Appellate Court of LLLinois') by 

chessman, op cit, p454. 
72- Samuel Lorene & Imelda Legaspi V. Exe Cuter mortgage Inc. & Lydia bascule in 13 Oct [2004], 

273 F Supp. 2d by Lisa Schaffer & Andrew Wietcki, Real estate e Law. For paralegals, M.C. Grow- 
Hilli`s, New York, 2009, P 140. 

 ويف االجتاه نفسه سار القضاء الفرنسي، انظر يف ذلك قرار حمكمة النقض الفرنسية:
Com 19 Dec 2006 b Dalloz. N 3-4, 2007, P 590. 

منشور يف النشرة القضائية،   1971/  10/  4جلسة    971عامة/    3/ م.  144لتمييز العراقية رقم  انظر يف ذلك قرار حمكمة ا  -73
 .63، ص1973لسنة الثانية، العدد الرابع، ا
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ن شخصا اجنبيا  وجند ان الفقهاء املسلمني قد اختلفوا يف امكان كون النائب عن املرهتن يف حبس املرهو  
يكون اال من  لى رأيني األول عارض هذه النيابة وقال ان احلبس ال ععن عقد الرهن، وإنقسموا يف ذلك 

، فيما اجاز الرأي الثاين نيابة االجنيب عن املرهتن يف حبس (74)املرهتن وهو قول احلنفية والظاهرية واملالكية 
املرهون، حيث يتفق املتعاقدان على هذا النائب لثقتهما به فيودع املرهون عنده، وتثور يف النائب عندئٍذ 

 .(75) أي احلنابلة والزيدية واإلمامية والشافعية صفتان صفُة االمانِة وصفُة الضمان وهذا هو ر 
ملسلمني على هذا النائب االجنيب اسم العدل أو األمني، الذي يشرتط فيه من الشروط ويطلق فقهاء ا 

 .(76)ما يشرتط ف الوكيل من كمال االهلية وجواز التصرف 
ظ املرهون وامساكه كما ميكن ان ينوب اكثر من عدل عن املرهتن يف حبس املرهون يشرتكون يف حف

ال املرهون يف خمزن ويضع عليه كل منهم قفال أو يشرتكون حبسب طبيعة ذلك املرهون، كأن يضع العدول امل
 .(77) حبراسته أو يقوم احدهم حببسه إبذن العدول اآلخرين 

وقد اختلف فقهاء املسلمني حول مسألة قيام راهن أو اكثر عند تعددهم يف عقد الرهن حببس املرهون 
لى اجتاهني االول عارضها تلك النيابة، حيث اشرتط كل من  عنيابًة املرهتن، وانقسموا يف اجازة هذه النيابة  

هن الذي يرتتب حق احلبس مبوجبه اال فقهاء احلنفية واملالكية والشافعية والظاهرية واحلنابلة لصحة عقد الر 
عدم صحة انبة الراهن عن املرهتن يف حبس يكون احلابس للمال املرهون هو الراهن نفسه، كما اكدوا على  

املرهون ألن تلك النيابة تؤدي اىل عدم خروج املرهون من يد الراهن، فال يكون هناك دليال على ان 
اجاز فقهاء اإلمامية والزيدية نيابة الراهن عن املرهتن يف حبس املرهون   ، بينما(78)املتعاقدين قد امضيا العقد  

، ومل يصرح (79)ون الراهن نئباً عن املرهتن يف حبسه للمرهون وتكون يده كيد املرهتن  وذكروا انه ميكن ان يك
مت االتفاق بني  هؤالء الفقهاء بكيفية انبة اكثر من راهن عن املرهتن يف احلبس فيما لو تعددوا يف العقد، و 

تعدد العدول يف النيابة    الطرفني املتعاقدين على انبتهم، اال ان ذلك ال مينع من احلاق حكمهم حبكم حالة
 .(80)ألهنم مل يفرقوا بني توكيل املرهتن للراهن أو الغري يف حبس املرهون 

 
؛ وانظر يف الفقه الظاهري احمللي، املصدر السابق، 77، ص21انظر يف الفقه احلنفي املبسوط للسرخسي، املصدر السابق، ج  -74

 .47، ص3؛ وانظر يف الفقه املالكي الفواكه الدواين، املصدر السابق، ج1209، مسألة 1020، ص8ج
، 5؛ وانظر الفقه الزيدي البحر الزخار، املصدر السابق، جملد 350، ص4املصدر السابق، ج انظر يف الفقه احلنبلي املغين، -75

 .513، ص1؛ وانظر الفقه االمامي احلدائق الناظرة، املصدر السابق، ج121ص
 .351، ص4، املصدر السابق، جاملغين -76
ويف الفقه املالكي انظر اخلرشي، املصدر  ؛79، ص21انظر يف الفقه احلنفي انظر املبسوط للسرخسي، املصدر السابق، ج -77

؛ ويف الفقه احلنبلي انظر املغين، املصدر 137، ص1؛ وانظر يف الفقه الشافعي انظر املهذب، املصدر السابق، ج248، ص4السابق، ج
انظر مفتاح  ؛ ويف الفقه االمامي122، ص5؛ ويف الفقه الزيدي انظر البحر الزخار، املصدر السابق، جملد 352، ص4سابق، جال

 .151، ص5الكرامة، املصدر السابق، ج
؛ فيما ذهب رأي آخر عندهم إىل صحة نيابة الراهن عن 138، ص6انظر يف رأي احلنفية البدائع، املصدر السابق، ج -78

؛ ويف الفقه 62، الكتاب اخلامس، ص2بعد أن يقوم االخري بقبضه انظر درر احلكام شحر جملة احلكام، املصدر السابق، جملد املرهتن 
؛ وانظر يف الفقه 398، ص1؛ ويف الفقه الشافعي الديباج، املصدر السابق، جملد  271، ص2املالكي بداية اجملتهد املصدر السابق، ج

، 1ويف الفقه احلنبلي كشاف القناع، املصدر السابق، ج 1209؛ مسألة 103-102، ص8بق، جالظاهري احمللي، املصدر السا
 .385ص

؛ 152، ص5، مفتاح الكرامة، املصدر السابق، ج159، ص1فقه االمامي شرائع اإلسالم، املصدر السابق، جانظر يف ال  -79
 .171، ص5ويف الفقه الزيدي البحر الزخار، املصدر السابق، جملد 

 .153، ص5اح الكرامة، املصدر السابق، ج مفت -80
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 ومل يكن املرهون قاباًل وقد يكون املرهتن اآلخر هو النائب عن املرهتن فيما لو كان هنالك عدة مرهتنني
رهون قاباًل للتجزئة لكن املرهتنني  للتجزئة واختار املرهتنون احدهم لينوب عنهم حببس املرهون، أو كان امل

اتفقوا على اختيار احدهم لينوب عنهم يف حبس املرهون، فيحبس ذلك املرهتن من املرهون بقدر حصته 
 .(81) بقدر ما يقابل حصصهم من الدين من الدين اصالة عن نفسه ونئبا عن الباقني 

اليت يكون فيها النائب عن املرهتن يف حبس املال    وتقابل هذه النيابة االختيارية عن املرهتن النيابة اجلربية
املرهون هو الويل أو الوصي، وويل القاصر أو وصيه هو الشخص الذي تكون له سلطة شرعية يتوىل مبوجبها  

، وقد اختلف رأي الفقه االسالمي يف صحة  (82)ر حبيث ترتتب آاثره الشرعية  العقد وينفذه ملصلحة القاص 
رهون نيابة عن املرهتن إىل ثالثة اجتاهات، األول قال بصحتها عن القاصر مطلقاً حبس الويل او الوصي للم
ن  ، يف حني قيد أصحاب الرأي الثاين صحة نيابة الويل أو الوصي عن املرهت(83)وهو قول فقهاء املالكية 

والشافعية  القاصر يف حبس املرهون بظهور املصلحة والغبطة للصغري، واصحاب هذا الرأي هم فقهاء اإلمامية  
، وخالف فقهاء الظاهرية الرأي املتقدم يف عدم جواز نيابة الويل أو الوصي عن املرهتن القاصر (84) واحلنابلة  

ية دون غريهم نيابة اكثر من وصي عن القاصر ، وأجاز فقهاء املالك(85)مطلقاً ألهنما ليسا بصاحيب الدين 
ني إذا مل يكن هلما استقالل يف التصرف فيما  يف احلبس، وتكون صحة احلبس منوطة مبوافقة كال الوصي

 .(86)يستطيع احد الوصيني ان حيبس املرهون لوحده إذا كان ميلك استقالل التصرف 
وقد أقرَّ الفقه املدين النيابة عن املرهتن يف حبس املال املرهون وسواء كانت تلك النيابة اختيارية أو 

اجتاهني األول أتفق مع اجلانب االكرب من الفقه االسالمي  اجبارية فانقسم بشأن النيابة االختيارية على
، (87)املرهتن يف حبس املال املرهون حول امكان ان يكون الغري الذي ليس طرفا يف العقد نئبا حيل حمل 

يتفق عليه املتعاقدان ويطلق الفقهاء عليه عدة تسميات فهو يسمى ابألجنيب الذي يعينه املتعاقدان لتنتقل  
، أو (89)، أو األمني الذي حيوز املرهون نيابة عن املرهتن  (88)املرهون حبيث حيبسه نيابة عن املرهتن    له حيازة

، أما القسم االكرب من رجال (90) عالقة املديونية القائمة بني الراهن واملرهتن الشخص الثالث من خارج 
لنائب تسمية العدل الذي يتفق عليه الفقه الدين اجازوا نيابة الغري االجنيب عن املرهتن فقد اطلقوا على ا

 
 .142، ص21، املصدر السابق، ج ؛ املبسوط للسرخسي174، ص5البحر الزخار، املصدر السابق، جملد  -81
، 1951د.حممد يوسف موسى، األموال ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي، الطبعة االوىل، دار الكتاب العريب، القاهرة،  -82

 .348ص
 .628، ص3املالكي، املصدر السابق، ج  مدونة الفقه -83
؛ ويف الفقه الشافعي الديباج توضيح املنهاج، املصدر 147، ص1انظر يف الفقه االمامي قواعد االحكام، املصدر السابق، ج  -84

 .376، ص1؛ ويف الفقه احلنبلي كشاف القناع عن مك اإلقناع، املصدر السابق، ج 395، ص1السابق، جملد 
 .1902، مسألة 102، ص8در السابق، جاحمللى، املص -85
 .628مدونة الفقه املالكي وأدلته، املصدر نفسه، ص -86
 قه املدين الالتيين هم الذين اجازوا نيابة من مل يكن طرفا يف الرهن عن املرهتن يف احلبس انظر يف ذلك:وان رجال الف -87

Planiol et Repert et Becque, tra, iteparatcque de droit civil Francis, tom 4, suretes reels, 1927, n 104. 
Baudry L acantinerie et De Loynes, Natissemnt des privileges et Hypotheques et de pexpropriation force 
tom 2, 1906, n 85, Larroumet (ch.) droit civil, les biens, Paris, 1988. N 484. 

 .242، ص1963مينات العينية، املطبعة العاملية، االسكندرية، د.منصور مصطفى منصور، التأ -88
 .480صدر السابق، صد.عبد السالم فيغو، امل  -89
 .226د.مصطفى العوجي، املصدر السابق، ص -90
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ون حيازة عرضية  ، كما يعرف ابحلارس االتفاقي الذي يكون اجنبيا عن عقد الرهن وحيوز املره(91)املتعاقدان   
فيما يتعلق ابمللكية وحيازة قانونية فيما يتعلق حبق الرهن وينوب عن املرهتن يف حفظ املرهون وادارة شؤونه 

، وقد يكون هذا العدل (92) لى عن هذه احليازة اال بتسليمه للراهن واملرهتن معاً حىت انتهاء الرهن وال يتخ
، كاملستعري أو املودع لديه، ويتفق العاقدان على تعيينه عدال حائزا للمرهون قبل ابرام عقد الرهن احليازي

اعلن االمر اليه ووافق   حيبس املرهون ابلنيابة عن املرهتن، ويف هذه احلالة ال يصبح يف مركز العدل اال إذا ما
عليه، فإن مت ذلك حتولت يده إىل يد عدل، وال يشرتط ان يدخل النائب يف هذا االتفاق، ولكن جيب ان 

 .(93) قبل مهمته ولو برضاء سابق أو الحق ي
أما اإلجتاه الثاين من الفقه املدين فقد خال من االشارة إىل ان شخصا آخر ميكن ان ينوب عن املرهتن 

، ومل يضع (94) ملال املرهون، وذكر ان اثر رهن احليازة يتمثل إبنتقال حيازة املرهون إىل الدائن يف حبس ا
كن القول اهنم مل مينعوا من ان حيبس املرهون شخصا آخر يكون نئباً عن  احكاماً خاصة ابلعدل، لكن مي

ه القانونية ومنها حبس املرهتن وذلك حسب احكام الوكالة اليت ينوب فيها الوكيل عن مجيع تصرفات موكل
 .(95)املال املرهون نيابة عن الدائن 

ا نيابة الراهن عن املرهتن يف حبس حمل الرهن، اما عن احلالة الثانية من النيابة االختيارية واليت يفرتض فيه
فقد اختلف موقف رجال الفقه املدين عموما عن موقف قسم من الفقهاء املسلمني اجمليز لنيابة الراهن عن  

ملرهتن يف احلبس واتفق مع القسم اآلخر الذي أنكر امكانية نيابة الراهن عن املرهتن، معلال عدم اجازته ا
ان بقاء املرهون بيد الراهن ال حيمل ما يستدل به على وجود الرهن احليازي، وال ينفذ  هلذه النيابة ابلقول

لكن التربيرات اليت ساقها رجال الفقه  بذلك الرهن مبواجهة الغري، وابلتايل ال يثبت للمرهتن حق احلبس
الت ذات الطبيعة اخلاصة  املدين واليت تربر عدم صحة نيابة الراهن، ميكن ان يتم تالفيها يف العقارات واملنقو 

من حمال جتارية وسفن وطائرات وغريها، واليت متسك هلا الدولة سجال خاصا تسجل فيه ما يطرأ على 
ا من حقوق، حبيث يستطيع الغري املتعاقد مع الراهن تبني حالة املرهون بعد ملكيتها من تغيريات وما يثقله

 للغري.اإلطالع على تلك السجالت إن كان مثقال حبق عيين 
أما النيابة االختيارية اليت تكون من اختيار املرهتن وحده واملتمثلة ابنبة مرهتن أو اكثر عن املرهتنني  

عقد رهن احليازة فلم يبني الفقه املدين ذو اإلجتاهاألنكلوامريكي هذه الباقني عند تعدد الطرف الدائن يف 
، وكذلك مل يبني رجال الفقه الالتيين (96)ك النيابة احلالة لكنه يف الوقت نفسه مل مينع من امكان قيام تل

 
؛ د.سعيد سعد عبد 152؛ د.صالح الدين الناهي، املصدر السابق، ص591د.مهام حممود زهران، املصدر السابق، ص -91

 وغريهم. 389؛ د.علي هادي العبيدي، ص575السابق، صالسالم، املصدر 
، عبد اللطيف 804، ص2001، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،  6طلبة، الوسيط يف شرح القانون املدين، ج  د.أنور  -92

 .184محدان، املصدر السابق، ص
 .790يف التأمينات، ص 10د.عبد الرزاق السنهوري، املصدر السابق، ج -93
 جتاه الفقه االنكلوامريكي انظر يف ذلك:وهو ا -94

Henry Chessman, op. cit. P 445, 448, Charles Wild & Stuart Weinstein, op. cit. p 614. 
95- Stephens commentaries, Laws of England, The Law of contract and torts, nineteenth edition, 

great Britain, 1928, p. 405 Frederick A. Whitney, Law of contracts, 5th edition, Mat then Bender and 
company, Inc, U.S.A, 1958, p 101. 

96- Charlew Wild & Stuart Weinstein op cit, P 604, & Henry Cheeseman, Op. cit, P 431. 
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 زاق، ومل جند ما يسعفنا يف هذا املوضوع سوى ما اورده الدكتور عبد الر (97)موقفهم منها بشكل واضح 
ان يكون الشيء املرهون الواحد ضامنا لديون متعددة يف مرتبة واحدة،  السنهوري يف مؤلفه من جواز "

فيصح ان يتم ذلك الضمان على وجهني األول بتسليم الشيء إىل احد املرهتنني ليحوزه ابعتباره اصيال عن 
من تلك العبارة جواز نيابة   ، ونستطيع ان نستنتج (98)نفسه وعدال ابلنسبة إىل سائر املرهتنني اآلخرين" 

حد املرهتنني عن الباقني يف عقد رهن واحد تعدد فيه الطرف املرهتن اال ان هذا القول يتعارض مع ما أ
ذهبت اهلي اقوال الفقهاء من كون العدل اجنبيا عن عقد الرهن، ويف ذلك خلط كان حراي ابلفقه ان 

ن من االفضل ان يفصل  عن العقد، وان كان يف رأينا ايتالفاه من خالل عدم النص على كون العدل اجنبيا  
بني حالة ما إذا انب املرهتن اآلخر عنه عند تعددهم، وحالة ما إذا انب العدل ألنه يف حالة نيابة املرهتن  
تكون النيابة منعقدة دون احلاجة إىل موافقة الراهن، فيما نالحظ ضرورة توافر رضا الراهن يف حالة نيابة  

 عن املرهتن يف احلبس.االجنيب 
يابة اجلربية اليت ينوب فيها الويل أو الوصي عن املرهتن فهي جائزة عموما، إذ ذهب رجال الفقه أما الن

تم االتفاق عليه ويتوىل ي، هو أحد ابويه ابلوالدة أو ابلتبين حسب ما  (99)األنكلوأمريكي إىل أن ويل القاصر  
 .(101)القاصر هون ملصلحةفيستطيع حبس املر  ،(100) قانون ؤوال عنهسم الوالية عن ذلك القاصر ويكون

الالتيين الذي ينظر اىل الوالية على اهنا متثل ضراب من النيابة ويعرفها ابلصفة اليت تقوم يف  الفقهاما 
الشخص وجتعل له سلطان على غريه يف نفسه او ماله جربا عنه فجيز لالب ارهتان تقوم مال ولده بدين  

وان يرهتن مال ولده بدين على نفسه فيحبس املرهون لصغري مصلحه يف ذلك االرهتان للغري اذا بدت ل
 .(102)حتت يده نيابة عن الصغري

 النائب عن املرُتن يف التشريعات والقضاء: الفرع الثاين
لقد تناولت التشريعات املدينة والتجارية اليت نظمت رهن احليازة حالة نيابة الغري عن املرهتن يف حبس 

ل املرهون فنجد ان معظمها اقر هذه النيابة واخذ هبا فذهبت معظم التشريعات حمل املقارنة اىل صحة  املا
بعضها بنيابة   أيخذون يف حني مل نيابة االجنيب الذي ليس طرفا يف عقد الرهن عن املرهتن يف حبس املره
 حيث نصت  (103) ن قبل املرهتنم  الغري االجنيب عن املرهتن يف حبس واكتفى ابإلشارة اىل ان املرهون حيبس

 
 ط على سبيل املثال: اذ اشار الفقه اىل صحة نيابة احد املرهتنني عن اآلخرين عند تعدد الرهون فق -97

Planiol et Vorim, Cours de doriot civil Francais, Tome XIII, 2nded, Paris, 1948 A.D, P 320. 
 .394؛ د.علي هادي العبيدي، املصدر السابق، ص176، ف 483د.مشس الدين الوكيل، املصدر السابق، ص

ذكر فيم وضع سابق انه يصح ان يكون العدل دائنا  ، رغم انه590، ف 846يف التأمينات، ص 10املصدر السابق، ج -98
من  537، ف 790قا دون ان يبني فرض ما اذا كان مرهتنا بنفس عقد الرهن املقرر للمرهتن الذي ينوب عنه وذلك يف صمرهتنا ساب

 نفس املؤلف.
 ر يف ذلك:هو من كان دون اإلحدى والعشرين للذكور ودون الثامنة عشر لألنث، انظ (Minor)والقاصر  -99

Henry Chesseman,op, cit P 216. 
100- Charles W. &Stuary, W, op cit, P 216. 

 وُتطلق تلك التسمية على العقود اليت يربمها القاصر ألنه يستطيع نقضه مىت شاء محاية له انظر يف ذلك: -101
Frederick A. Whinty, op cit, P 155. 
102- Henri et Leo, Mazud et Jean et M. Freancios, Leconde droit civil, Tom 3, let volume, 

suretespublicutefonciere, Edition Match restin, Paris, 1968, P 176. 
 والوالية تقع من االمب ث وصيه واجلد ث وصيه ث من تنصبه احملكمة وصياً على الصغري.

 (.b/7/ 203اسعة منه يف فقرهتا )وهو موقف القانون التجاري االمريكي املوحد يف املادة الت -103
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 (Pledge)  من القانون املدين الفلبيين الذي جعل املرهون حمبوسا مبوجب عقد الرهن احليازي  (2098)املادة   
 .Person)-d(Thir(104)لدى املرهتن او الشخص الثالث 

ن من القانون املدين الفرنسي الذي ذكرت ان حيازة املرهو  (2343)وابملعىن نفسه جاء نص املادة 
 .(105) تاره الراهن واملرهتن معاخيميكن ان تنتقل اىل الشخص الذي 

 منه على وجوب ان يكون الشيء املرهون 11109القانون املدين املصري نص يف املادة  وكذلك جند
دائن او االجنيب الذي ارتضا التعاقدان داللة على ان التشريع املدىن املصري اقر نيابة االجنيب عن  يف يد ال

 .يف حبس املال املرهون  املرهتن
املدين الوطين فانه قد اقر نيابة الغري عن املرهتن يف حبس حمل الرهن لكنه مل يكن واضحا يف   اما املشرع

عقد جيعل به الراهن ماال حمبوسا يف ــ"منه اليت عرفت رهن احليازة ابل (1321)بيان ذلك الغري فنص املادة 
بل بينه يف مادة الحقة هلا يف هذه املادة  بني من هو ذلك العدللكنه مل ي …"يد املرهتن او يف يد عدل 

منه ان يد العدل كيد املرهتن فلو اتفق الراهن واملرهتن على ايداع املرهون عند امني    11323فذكر يف املادة  
ورضي االمني والراهن واملرهتن ابالتفاق على يد عدل جاز ذلك ويبدو لنا من هذه املادة ان العدل ينوب 

ن وان هذه العدل هو امني خيتاره الراهن واملرهتن عند ابرام عقد الرهن  املرهتن يف احلبس الن يده كيد املرهت
ياغة هذه ص  هذا االمني اذ جند ارابكا يف  او بعد ابرام وحبس املرهتن للمرهون لكن املشرع مل يوضح من هو

مرة   طلق على النائب عن املرهتن يف احلبساملشرع جماراة الفقه االسالمي الذي ا املادة اليت حاول فيها
ح معىن العدل واالستغناء عن  مصطلح االمني ومرة مصطلح العدل وكان من االفضل الرتكيز على توضي

هو اجنيب عن العقد الن املصطلح االمني ليس واضحا وميكن  وصفة ابألمني حبيث يذكر ان هذا العدل
الرهن يعني ابتفاق  املرهتن وهذا العدل هو اجنيب عن عقدان يكون النص ابلشكل االيت يدل العدل كيد 

الراهن واملرهتن عليه اما عند ابرام العقد او بعد ابرامه وحصول القبض من قبل املرهتن ليوضع املرهون حتت 
 نيابة عن املرهتن كما ان املشرع العراقي مل يوفق حينما ذكر ان املرتاهنني يتفقان على ايداع املرهون عند  دهي

ان كان املشرع يقصد من وراء ذلك القول ان العدل مبركز الوديع فانه االمني ألنه ليس وديعا بل هو عدل ف
يكون قد جانب الصواب يف قوله هذا ألنه ابلرغم من ان الوديع هو الشخص الذي وصل اليه املال أبذن 

تم من خالل عقد بينه وبني  اال ان التعني الوديع ي (106)من صاحبه حقيقة او حكما ال على وجه التمليك
بينما يعني العدل ابتفاق طريف  (107)لكاكون االخري اما مالكا لألمانة او شخصًا يقوم مقام امل املودع في 

 يقبل بتلك النيابة الحقا لكي تصح عقد الرهن ودون احلاجة الن يدخل العدل يف ذلك االتفاق فيكفي ان  

 
 :وتنص هذه املادة على أن -104

((The contract of pldge gives a right to the creditor to retain the thing in his possession or in that of 
a third person to whom it has been delivered, until the debt is paid)). 

 واليت نصها: -105
((Le constituent doitrembourser au cre'ancierou au tiers convenu les de'pensesutilesoune'cessaires que 

celui – ci a faites pour la conservation du gage)). 
 ( من القانون املدين العراقي على ان: "األمانة هي املال الذي وصل اىل يد احد إبذن صاحبه950فقد نصت املادة ) -106

."… 
 قي.( من القانون املدين العرا951وذلك حسب نص املادة ) -107
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 ان تلك النيابة قد القت بس فنجدبة الراهن عن املرهتن يف احلنيابة عن املرهتن يف احلبس اما ابلنسبة لنيا 
 (.b/2/203)من القانون التجاري االمريكي املوحد يف فقرهتا  9رفضا من قبل التشريعات فنصت املادة  

( 2105)وهو كذلك ما اخذت به املادة  ،(108) ابن على الراهن التخلي عن حيازة املرهون اىل املرهتن
حيوز  سابقة الذكر وذلك حينما منعت الراهن ان  الفيلبيين اليت جاءت مقاربة للمادة من القانون املدين

حىت ينقضي الرهن مما يعين ان الراهن ال ميكن ان يضع يده على  املرهون وان يطلب من املرهتن اسرتداده
 .(109) املرهون وليس له ان حيبس املرهون نيابة عن املرهتن

املدين الفرنسي على ضرورة انتقال حيازة املرهون من يد الراهن اىل   من القانون   (2337) واكدت املادة  
املرهتن او الشخص الثالث لكي يتم الرهن احليازي فالراهن ال ميكن ان ينوب عن املرهتن يف احلبس الن 

 .(110)املرهتن حببس املرهون  اخلروج املرهون من يده ضروري لتمام العقد الذي يرتب حق
( من القانون 1099/1)املصري موقفا واضحا من رفض تلك النيابة فكانت املادة  ريع املدين  وكان للتش 

املدين املصري توجب "على الراهن تسليم الشيء املرهون إىل الدائن أو إىل الشخص الذي عله املتعاقدان 
اذا  الرهن، اال ( منه على انه اذا "رجع املرهون إىل حيازة الراهن انقضى1100لتسلمه"، ونصت املادة )

 اثبت املرهتن أن الرجوع كان بسبب ال يقصد به انقضاء الرهن ….".
( من القانون املدين العراقي اليت تطلبت ان "يستبقي املرهتن  1337/1وابملعىن نفسه جاءت املادة )

… حيازة املرهون حىت انقضاء الرهن، واذا عاد إىل حيازة الراهن ألي سبب كان جاز للمرهتن ان 
ما ميكن ان نرى ان تعريف املشرع لعقد رهن احليازة جيعل الراهن يقدم ماال حمبوسا للمرهتن  ."، ك.سرتدهي

أو العدل، ومل يبني املشرع امكان ان يبقى املال املرهون لدى الراهن مما يعين عدم امكان نيابته يف احلبس، 
. .اهن "للزوم الرهن احليازيطت على الر ( من القانون نفسه واليت اشرت 1322إضافة إىل ما اوردته املادة )

ان يقبض املرهتن املرهون" مما ينفي أي احتمال ألجازة املشرع العراقي لفرض نيابة الراهن حمل املرهتن يف 
 حبس املرهون.

أما عن نيابة أحد املرهتنني عن املرهتن اآلخر، فلم يرد نص يف القوانني حمل املقارنة يتعلق بكيفية النيابة  
خر ينعد تعددهم، رغم ان املشرع الفرنسي اورد نصا جييز ذلك التعدد وذلك يف املادة  ملرهتنني اآلعن ا

( أبنه "جيوز أن يكون 1109/2( منه، إضافة إىل ان ما اورده املشرع املدين املصري يف املادة )1344)
عند الباقني  د املرهتننيالشيء املرهون ضمان لعدة ديون" والذي ميكن ان يفسر على انه اجازة لنيابة اح 

 
 واليت تنص على: -108

((the debtor has rights in the collateral …… to transfer rights in the collateral to a secured prary)). 
 ونصت هذه املادة على: -109

((The debtor cannot ask for the return of the thing pledged against the will of the creditor, unless an 
until he has paid the debt and its interest, with expenses in a proper case)). 

 واليت تنص على ان: -110
((Le gage est opposable aux tiers par la pbulicite' qui enestfaite. Ii i`este'galemnt par la de'possession 

entre les mains du cre'ancierou d`un tiers convenu du been qui en fait i`objet. 
Lorwque le gage a e't'ere'egulie'rementpublie', les ayantscasue a' titre particulier du constituent ne 

peuvent se pre'valoir de I`article)). 
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عند تعددهم ما دام النص مل مينع من ان ينوب احدهم يف احلبس؛ ألن املشرع مل يغفل هذه احلالة بل ذكرها   
 ومل يقيد حكمها.

( من القانون املدين العراقي اليت نصت على 1321/2ونفس احلكم ميكن ان ُيستخلص من املادة )
اذا قبل من تسلمه وضع اليد حلساب ارابهبا، حىت  ا لعدة ديونجواز "… ان يكون الشيء املرهون موثق

ولو كان واضع اليد أحد هؤالء" واليت اجازت قيام احلبس عن اكثر من دين تبعا الجازهتا لقيام رهن احليازة  
ين  ضمان الكثر من دين، أما العبارة االخرية منها فقد تضمنت اجازة لنيابة احد املرهتنني عن املرهتنني اآلخر 

ملرهون واطلقت القول يف ذلك ومل تقيده ومما يدل ان املشرع العراقي جييز نيابة املرهتن عن املرهتنني يف حبس ا
 اآلخرين. 

أما ما خيص النيابة اجلربية عن املرهتن يف حبس حمل الرهن فقد خلت القوانني االنكلوامريكية من االشارة  
املدين العراقي سباقا يف هذه املعاجلة اذ ذكرت  كان التشريعإىل حكمها واحلقتها ابلقواعد العامة، بينما  

( منه صحة نيابة الويل عن الصغري يف 1289/1( منه واليت احالت حكمها إىل املادة )1327املادة )
." وينوب عنه يف حبس املرهون .. ما له عند ولده الصغري. االرهتان، "جيوز لألب ان جيوز لألب ان يرهن

 حىت يوفيه دينه.
ضاء بتلك النيابة عن املرهتن خصوصاً فيما خيص نيابة االجنيب عن املرهتن يف احلبس فقد وقد سلم الق

قالت احملكمة االمريكية العليا يف أحد قراراهتا ابمكانية نيابة شخص اثلث او اكثر عن املرهتن يف حبس 
 س عند تعدد النواب.ية هذا احلب، رغم اهنا مل حتدد كيف(111)املرهون حيث حيبسون املرهون ملصلحة املرهتن  

فيما كان ذلك ايضاً موقف القضاء الالتيين، حيث إذ جند إن القضاء الفرنسي ذكر يف قرار له صحة  
نيابة العدل الذي يتفق عليه الطرفان عن املرهتن يف حبس املرهون وذلك من خالل النص على شروط 

، (112)رهتن ما دام الطرفان قد اتفقا عليه يكن هو امل العدل وعدم احقية الراهن انتزاع املرهون منه وان مل
وهو موقف القضاء املصري أيضاً، حيث أشارت حمكمة إستئناف أسيوط املصرية يف قرار هلا إىل جواز انبة  

املرهتن، والذي يتسلم املرهون من الراهن، وحيتفظ به نيابة عن الراهن  االجنيب الذي يعينه املتعاقدان عن 
، هذا ابإلضافة إىل ضرورة االتفاق عليه بني املتعاقدان حىت تصح نيابته (113)كمة  حد قول احمل  واملرهتن على

، ومل يبتعد القضاء العراقي عن تلك املواقف حينما نصت حمكمة التمييز يف حكم هلا " إن املرهون (114)
املرهون   العدل على التخلي عنميكن ان حيبس بيد عدل حىت يستويف املرهتن دينه، وال يستطيع الراهن جرب  

ألنه حيبسه نيابة عن املرهتن …."، فاحلكم هنا مل يُبنّي من هو العدل إال اننا نستطيع ان نتيقن من خالل  
منطوق احلكم ان هذا العدل ليس الراهن ابلتأكيد ألن احلكم ذكر ان الراهن ال يستطيع انتزاع املرهون من  

رهون نيابة عن املرهتن، اذا فالعدل هنا اما شخص  كر ان العدل حيبس املالعدل، وليس ابملرهتن ألن احلكم ذ 

 
111- V. S. Slepereme Cart Casey V CAvarok, 26 U. S. 467 (1877). 
By websit: www>http://superem,Justia.com/45/96/Cas/html. 
112- CasCassion, 3 Aoug, 1896, Dalloz n 97, 1, P 209. 

 .334ور يف جملة احملاماة، العدد الثامن، ص، منش1927ديسمرب أيلول  7انظر قرار حمكمة استئناف أسيوط،  -113
 .334، ف789، ص3م، أشار إليه د.عبد الرزاق السنهوري، ج1904/ 11/6أنظر يف ذكل قرارها جلسة  -114



  

 والقانون املقارن( استخالف املرُتن يف الرهن احليازي )دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي  

607 

اجنيب عن عقد رهن احليازة أو نئب عن املرهتن نيابة جربية، والتايل يكون القضاء العراقي قد اقر نيابة  
 االجنيب عن املرهتن يف احلبس إضافة اىل اقراره لنيابة الويل عن املرهتن.

علق بنيابة الراهن عن املرهتن يف حبس املرهون، إذ جند سبق ابلنسبة ملا يت  ويكون االمر على عكس ما 
ان اغلب االجتهادات القضائية اتفقت على عدم اجازة تلك النيابة، فجاء اجتهاد احملكمة العليا األمريكية  

انون من نيابة  ابلقول صراحة بعدم امكان نيابة الراهن عن املرهتن يف حبس املرهون، إال ما فيما استثناه الق
(115). 

، يف حني مل  (116)وذهب اجتهاد فرنسي آخر إىل عدم صحة نيابة الراهن عن املرهتن يف حبس املرهون  
نضع أيدينا على قرار يعود للقضاء املصري جييز فيه صحة نيابة الراهن عن املرهتن، بل ذهبت تلك القرارات 

حمكمة اإلسكندرية الذي قضى لمرهتن، ومنها قرار إىل ما يفيد يف جعل الراهن جمربا على تسليم املرهون ل
، وهو موقف القضاء العراقي ايضا، (117)ابجبار الراهن على تسليم املرهون إىل الدائن أو من ينوب عنه 

وتطبيقا لذلك جند انه اوجب يف احد قرارته تسليم العقار وإنتقاله من الراهن اىل املرهتن أو من يقوم مقامه 
 يعين ان القضاء العراقي ال جييز نيابة الراهن يف حبس املرهون.، حيث ان ذلك (118)هن لتمام وانعقاد الر 

ومما تقدم جند الفقه االسالمي كان اكثر مشواًل يف مناقشة تلك النيابة من الفقه املدين ابجتاهيه 
نيابة عن  االنكلوامريكي والالتيين، ألنه عمد إىل توضيح مجيع الفروض اليت ميكن ان تظهر يف موضوع ال

حبس املرهون، فيما كان التشريع الفرنسي هو االفضل من بني التشريعات اليت عاجلت ذلك  املرهتن يف 
املوضوع وال يؤخذ عليه سوى عدم النص على حالة ما لو نب عن املرهتن وليه أو وصيه اما ابلنسبة  

ي الذي كان اكثر ح كفة القضاء العراقللمقارنة بني املواقف القضائية فنرى ان تلك املقارنة تقودن إىل ترجي
تقدما من اقضية االنظمة االخرى حمل املقارنة يف احكامه اليت نظر فيها إىل هناية الغري عن املرهتن يف حبس 
املال املرهون وذلك حينما مكن الغري االجنيب والنائب عن املرهتن نيابة جربية من حبس حمل الرهن نيابة  

 عن املرهتن.
 الخاتمة

ة استخالف املرهتن يف الرهن احليازي، وحيث اقتضت هذه الدراسة البحث يف بعد ان انتهينا من دراس
بينهم،  بيان من هو املرهتن والنائب عنه أضافة كأشخاص يسري اثر االستخالف يف املرهون رهنا حيازايً 

 
، أشار اليه إبراهيم املشاهدي، املبادئ القانوين 1973/  23/6جلسة    973  /، ه. ع.أ187/س/  184أنظر قرارها رقم    -115

 .366، ص2007، القسم املدين، مطبعة العمال املركزية، بغداد، يف قضاء حمكمة التمييز
 إذ ذكرت يف اجتهادها: -116

((The thing pledged may be in the temporary possession of the pledged as special baily)). 
CasCassion, 3/7/1869 by Planial et Repiert, op cit, p 209, m n 85. 

منشور يف جملة احملاماة، العدد الثالث،  1931/ 5/1ك جلسة  10سنة  466ة اإلسكندرية األهلية رقم انظر قرار حمكم -117
 .1063، ص1931السنة احلادية عشرة، 

منشور يف النشر القضائية العدد  1971/ 10/ 15جلسة  971/ 3م.ع./180انظر قرار حمكمة التمييز العراقية رقم  -118
منشور يف  12/1971/ 21جلسة  971/م.ع./ 1441، وكذلك قرار احملكمة نفسها رقم 63ص، 1973الرابع، السنة الثانية، 

 .65ص 1973النشرة القضائية، العدد الرابع، السنة الثانية 
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 وفقهاء القانون املدين وما نصت  وذلك من خالل مناقشة ما اورده كل من فقهاء املذاهب االسالمية الستة 
 صيات اليت وصلنا اليها فميا يلي:عليه التشريعات وحكمت به احملاكم، وبعد ذلك نوجز أهم النتائج والتو 

 :النتائج
إن قـيام املرهتن إببرام عقـد رهن حـيازة خيوـله حق حبس املرهون اي اـنه يف هـذه احلـاـلة خيلف الراهن يف  .1

ب حيل حمله يف احلبس، وتكون ابالســـــــــــتخالف بنفســـــــــــه او بواســـــــــــطة نئعقاره، واملرهتن ميارس حقه 
ممارســته حلقه ابحلبس على صــورتني صــورة إجيابية وصــورة ســلبية، ففي الصــورة اإلجيابية يطالب املرهتن 
ــليم املرهون اليه، وكذلك عند خروج املرهون من يده أو يد نئبه،  حبقه ابحلبس إذا مل يقم الراهن بتســــــــ

عن تسليم املرهون إىل الراهن أو الغري الذي يطالبه برفع   السلبية حلقه ابحلبس فهو ميتنع  أما يف الصورة
 يده عن املرهن.

فيما بينهم حول كون املرهتن ميثل  إن تعاريف فقهاء املســـــــــلمني للمرهتن مل تكن موحدة إالّ إهنم إتفقوا .2
 الطرف الدائن يف عقد الرهن الذي مت ابرامه بني الطرفني وذلك ضمانً لدين الدائن املرهتن.

لنا من خالل حبثنا انه ُيشــــــرتط يف املرهتن لكي يصــــــح ارهتانه ان تتوافر فيه اهلية إبرام التصــــــرف   يتبني .3
عقد ام كان اكثر من مرهتن واحد، خصوصاً وإنَّه من اجلائز القانوين سواء كان هذا املرهتن واحداً يف ال

 أن يتعدد الطرف الدائن يف عقد الرهن احليازي.
ــتخالف   .4 ــاس للدائن املرهتن فإنه ميكن ان يثبت يف حاالت إن حق املرهتن ابالسـ وإن كان يثبت ابألسـ

ت يده وهو النائب معينة لشخٍص آخر يستخلف الراهن يف املرهون وذلك أبن يقوم حببس املرهون حت
عن املرهتن، والذي ال خيضـــــع ألحكام النيابة اليت جتعل التصـــــرف القانوين ينصـــــرف لذمة االصـــــيل يف 

هذه النيابة عن املرهتن يف االســـــــــتخالف قد تتم أحيانً من شـــــــــخٍص ينوب عن  مجيع األحوال بل ان 
و الشـــــــــخص الثالث أو املرهتن لكن التصـــــــــرف القانوين ينصـــــــــرف إليه ويســـــــــمى هذا النائب ابلعدل ا

 األمني.
إنَّ كاًل من املرهتن أو النائب عنه يستخلف الراهن يف املرهون حىت يويف الدين املضمون ابلرهن إضافة  .5

 ما حلقه من مصــروفات، إال ان االســتخالف يف املرهون من جانب املرهتن ونئبه ال يقتصــر نطاقه اىل
فا يف عقد رهن احليازة والذي هو أما شـــــــــخص من على الراهن بل ميتدُّ ليشـــــــــمل الغري الذي ليس طر 

 خلف الراهن يف العني املرهونة أو يف جزء منها أو شخص له حق )دين( يف ذمة الراهن.
 صيات:التو

نالحظ من خالل دراستنا ان هلذا املوضوع إن معظم التشريعات حمل املقارنة قد سكتت عن ايراد حكم 
يازي اي حالة تعدد املرهتنني، ومن هنا فإننا ندعو املشرع العراقي خاص أبثر حالة تعدد اخللف يف الرهن احل

حد املرهتنني عند تعددهم خصوصًا وإنّه ان يعاجل مسألة عدم توافر الشروط الواجب توافرها يف املرهتن أب 
( منه إمكان أن يثبت حق االستخالف ألكثر من مرهتن عرب النص صراحة على 1331/2ذكر يف املادة )

د املرهتنني أو بعضهم الشروط الواجب توافرها يف املرهتن عند تعددهم يف عقد الرهن  اح إستيفاء  أثر عدم
بسقوط حق املرهتن ابالستخالف يف املرهون ابلنسبة للمرهتن الذي مل  احليازي، ونقرتح ان يتمثل هذا االثر 
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خبالفة الراهن قائماً كما   يستوف الشروط مبعزل عن حق االستخالف الثابت لباقي املرهتنني، فيبقى حقهم
 هو على مجيع املرهون على الرغم من سقوط جزء من الدين الذي يضمنه.

 :المصادر

 كتب الفقه األسالمي: -1
، الطبعة االوىل، 6مجال الدين حممد بن مكرم بن علي بن منظور االنصاري، لسان العرب، اجمللد    -1

 .2003دار الكتب العلمية، بريوت، 
 .2008، دار الفكر، دمشق، 4حيلي، الفقه اإلسالمي وادلته، جوهبة الز د. -2
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14-She turned up the music loud. [SVOO] [SVOC] 
15-Sarah took her friend in holding a party. [SVOO] [SVOC] 
16-I noticed them entering the room. [SVOO] [SVOC] 
17-They found her a good husband. [SVOO] [SVOC] 
18-Helen preferred the walls of the sitting room white. [SVOO] [SVOC] 
19-Mike found his boss rigorous. [SVOO] [SVOC] 
20-She got the watch repaired at once.[SVOO] [SVOC] 
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Appendices 

Appendix I 
Part I: [Production Test] 

Q/ Use the following verbs in sentences as ditransitive or complex 
transitive: 

A/1. Buy 2. Elect 3. Give 4. Make 5. Send 
B/1. Find out 2. Hold over 3. Open out 4. Push through 5. Turn up 
C/1. Describe as 2. Forgive for 3. Remind of 4. Turn into 5. Warn of 
D/1. Drop out of 2. Hold back from 3. Let out of 4. Put away for 5.Take back 

to. 

Appendix II 
Part II: [Recognition Test] 

Mark the patterns as [SVOO] or [SVOC]: 
1- The mud makes walking difficult. [SVOO] [SVOC] 
2- I obliged him to say the truth. [SVOO] [SVOC] 
3-He does not owe me anything. [SVOO] [SVOC] 
4-Bad news drove him utterly depressed. [SVOO] [SVOC]  
5-She told the news to everyone in the village. [SVOO] [SVOC]  
6-Jack intended his friends to lend him some money. [SVOO] [SVOC] 
7-They advised how to be successful. [SVOO] [SVOC] 
8-I agree with you that the good always win. [SVOO] [SVOC] 
9-The technician showed us how to operate the new machines. [SVOO] 

[SVOC] 
10.They had let the prisoner go home. [SVOO] [SVOC] 
11-I have often wished myself a millionaire. [SVOO] [SVOC] 
12-We ought to turn our attention to something more important. [SVOO] 

[SVOC] 
13-Susan made a meal for her children. [SVOO] [SVOC]  
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scored by those related to the [SVOC] pattern (9.49%). This is because 
the learners perception the verbs which are used ditransitively more than 
the verbs that are used as complex transitive. 

3. The one-word verbs which are correctly used by the learners to build up 
sentences related to either the [SVOO] or [SOVC] patterns have the 
greater portion. Whereas most of the verbs belonging to the three 
subtypes of the multi-word verbs are not used properly which indicates that 
the learners do not have adequate knowledge about the syntactic 
characteristics of the multi-word verbs. 

4. From the perceptive point of view, the recognition of the simple ditransitive 
and complex transitive verbs get a better percentage as compared with the 
multi-word verbs which shows that the learners are aware of the particles 
(adverbs or preposition) as separate units having their functions isolated 
from the lexical verbs to which they are linked. 

5. As shown in tables 1 and 6, the highest percentages go for the simple 
verbs (ditransitive and complex transitive) included in the two parts of the 
test. The best three verbs are (give), (make), and (send). This is because 
the students conceive the syntactic features of these three verbs better 
than those of the other verbs embodied in the two parts of the test. 

4.2. Pedagogical Recommendations 
The study may be of some importance in teaching ditransitive and complex 

transitive verbs and their complementation. Thus, the following points may be 
taken into consideration: 
1. Arranging courses dealing with ditransitive and complex transitive verbs 

and their complementation to enable the learners handling such structures. 
2. Concentration should go to the mentioned verbs in the syllabus of the 

preparatory level. Techniques ought to concentrate on some criteria on the 
distinction between ditransitive and complex transitive verbs and their 
complementation. 

3. In classroom teaching, special attention should be paid to those multi-word 
verbs whether ditransitive or complex-transitive ones. 
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Table (6): Results of Part II (Recognition Test) 

4. Conclusions and Pedagogical Recommendation 

4.1. Conclusions 
The conclusions arrived at in this study are: 

1. The learners' ability to recognize sentences relevant to the [SVOO] and 
[SVOC] patterns is higher than to produce ones governing these two 
patterns. With reference to Part II (Recognition Test), these two patterns 
scored (55.22%) and those related to Part I (Production Test), scored 
(43.28%). The latter low percentage indicates that most examinees are 
obstructed to construct sentences as they lack skillfulness and creativity 
that the process of production involves. 

2. The correct sentences constructed by the learners with the aid of the given 
verbs in Part I, either simple or multi-word, are restricted to the [SVOO] 
pattern score the percentage (33.79%). This percentage is higher than that 

millionaire. 

12. 
We ought to turn our attention to 

something more important. 
37 52.9 33 47.1 SVOO 

13. 
Susan made a meal for her 

children. 
30 42.9 40 57.1 SVOO 

14. She turned up the music loud. 15 21.4 55 78.6 SVOC 

15. 
Sarah took her friend in holding a 

party. 
50 80 14 20 SVOO 

16. I noticed them entering the room. 63 90 7 10 SVOC 

17. They found her a good husband. 24 34.3 41 58.6 SVOO 

18. 
Helen preferred the walls of the 

sitting room white. 
29 41.4 41 58.6 SVOC 

19. Mike found his boss rigorous. 33 47.1 37 52.9 SVOC 

2o. 
She got the watch repaired at 

once. 
37 52.9 33 47.1 SVOC 

Mean of %  44.43  55.22  
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integral elements of the verb phrases. They look at them as separate items 
that have nothing to do with the preceding lexical verbs. (see table 6) 

3- He does not owe me anything. (78.6%) 

15- Sarah took her friend in holding a party. (20%) 

 

 

 

 

 

Sentences 

Incorrect 

Responses 

Correct  

Responses 

F % F % TYPE 

1. The mud makes walking difficult. 8 11.4 62 88.6 SVOC 

2. I obliged him to say the truth. 30 42.9 40 57.1 SVOO 

3. He does not owe me anything. 15 21.4 55 78.6 SVOO 

4. 
Bad news drove him utterly 

depressed. 
22 31.4 48 68.6 SVOC 

5. 
She told the news to everyone in 

the village. 
37 52.9 33 47.1 SVOO 

6. 
Jack intended his friend to lend 

him some money. 
26 37.1 44 62.9 SVOC 

7. 
They advised him how to be 

successful. 
30 42.9 40 57.1 SVOO 

8. 
I agree with you that the good 

always win. 
22 31.4 48 68.6 SVOO 

9. 
The technician showed us how to 

operate the new machines, 
34 48.6 36 51.4 SVOO 

10. 
They had let the prisoner go 

home. 
33 47.1 37 52.9 SVOC 

11. I have often wished myself a 41 58.6 29 41.4 SVOC 
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4- Bad news drove him utterly depressed. (57.1%) 

16- I noticed them entering the house. (10%) 

20- She got the watch repaired at once. (47.1%) 

3. The learners perceive the object complement as noun phrases better than 
prepositional phrases. They do not comprehend the prepositional phrase 
as alternative to the noun phrase functioning as a direct object since they 
are accustomed to use only noun phrases added to simple verbs. As a 
result, the number of the learners who recognize the object complement, 
as a noun phrase is the most. This is reflected in the contrast percentages 
of the sentences 3, 5, 12 and 13: 

3- He does not owe me anything. (78.1%) 

5- She told the news to everyone in the village. (47.1%) 

12- We ought to turn our attention to something important. 

(47.1%) 

13- Susan made a meal for her children. (57.1%) 

4. The numbers in the table show that the learners find it difficult to recognize 
the function of a clause, either finite or non-finite as an object complement. 
This has been illustrated by the low percentages that the sentences 6, 7, 
8, and 9 scored as compared with sentence 3: 

3- He does not owe me anything. (78.1%) 

6- Jack intended his friend to lend him some money. (62.9%) 

7- They advised him how to be successful. (57.1%) 

8- I agree with you that the good always wins. (68.6%)  

9- The technician showed us how to operate the new 

machines. (51.4%) 

5. The learners can understand and recognize simple verbs easier than 
multi-word verbs. This has been indicated by the too low percentage 
scored by the sentence 15 as contrasted with the sentence 3. This is 
attributed to the fact that the learners are not consider the particles as 
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This part of the test concentrates on the learners' ability to recognize the 
[SVOO] and [SVOC] patterns. It comprises twenty sentences with different 
types of ditransitive and complex transitive complementation. The numbers 
shown in table (6) indicate the followings: 
1. Most of the learners are familiar with the function of adjectives as modifiers 

only. They take no notice of their function as an object complement. Those 
who do so are not the same in their ability to recognize the [SVOC] 
pattern. This point is illustrated throughout the different percentages 
scored by sentences 1, 17, 18, and 19: 

1- The mud makes walking difficult. (88.6%) 

17- They found her a good husband. (58.6%) 

18- Helen preferred the walls of the sitting room white. 

 (58.6%) 

19- Mike found his boss rigorous. (52.9%) 

2. The learners cannot recognize the (-ed) and (-ing) participles to be used 
as adjectival functioning as object complement. They deal with them as 
verbs rather than adjectives. Therefore, the percentages scored by the 
sentences 4, 16 and 20 are lower than that scored by the sentence 1: 

1- The mud makes walking difficult. (88.6%) 
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The percentages appeared in this table are the lowest. Generally, the 
correct responses score the percentage of (22.56%). All the learners fail to 
use the complex transitive verb (drop out of) in correct sentences, While few of 
them prove themselves qualified enough to construct right sentences that 
reflect the ditransitive use of the remaining verbs. This is attributed to the fact 
that the most learners who performed the test had never dealt with such a 
type of multi-word verbs. 

Table (5): Mean of Means of % - Part I  
Sections of Part I Mean of % 

SVOC SVOO Total % 

A 18.84 63.72 82.56 

B 5.14 14.28 19.42 

C 14 34.6 48.6 

D 0 22.56 22.56 

Mean of Means of % 9.49 33.79 43.28 
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Item No. 3. (Let out of) 
Twenty seven learners (38.6%),in contrast with forty three others (61.4%), 

respond wrongly despite the explicitness of this verb. They show no sign of 
ingenuity in dealing with this verb as a single one. They regard it as a 
monotransitive verb followed by a complex preposition. Therefore, the 
sentences they made up are invalid. 

Item No. 4. (Put away for) 
Twenty two learners (31.4%) out of seventy form right sentences they are 

fully conscious of the syntactic specialties of this verb. The rest, forty eight, 
(68%) on their part do not use this verb exactly as they are asked to. This is 
ascribed to the lack of knowledge they have about multi-word verbs in general 
and phrasal prepositional in particular. 

Item No. 5. (Take back to) 
Only eleven learners (15.7%) know how to use this verb as ditransitive and 

construct correct sentences whereas fifty nine learners (84.3%) are 
unsuccessful in doing so. The high percentage of the incorrect responses 
manifests that most of the learners' qualification is not high enough to make 
them produce accurate grammatical sentences. (See table-4) 

Table (4): Results of Part I–D– 

Phrasal 

Prepositional Verbs 

Correct Responses Incorrect 

Responses svoc svoo Total 

F % F % F % F % 

1 Drop out of 0 0 0 0 0 0 70 100 

2 Hold back from 0 0 3 4.3 3 4.28 67 95.71 

3 Let out of 0 0 43 61.4 43 61.42 27 38.57 

4 Put away for 0 0 22 31.4 22 31.42 48 68.57 

5 Take back to 0 0 11 15.7 11 15.71 59 84.28 

Mean of %  0  22.56  22.56  77.42 
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occurrence in sentences to govern the [SVOO] and [SVOC] patterns. It seems 
that these two patterns when used with prepositional verbs represent a real 
problem for the learners. They did not consider prepositional verbs as single 
ones. They tended to separate them and combine the preposition to the 
following noun phrase rather than the preceding lexical verb. 

 

This part embodies five multi-word verbs known as phrasal prepositional 
verbs because of the combination of a lexical verb and two particles: an 
adverb and a prepositional particle. They are: 

Item No. 1. (Drop out of) 
All the learners (100%) do not conceive this verb and flop to use it correctly 

as complex transitive. This goes back to the insufficient knowledge they have 
about the multi-word verbs in general and phrasal prepositional verbs in 
particular. 

Item No. 2. (Hold back from) 
Only three learners (4.3%) understand the syntactic property of this verb 

and produce accurate sentences while the others (95.7%) do not. The latter 
low percentage indicates that most of the learners find this verb too difficult 
and complicated to deal with. As a result, they cannot form sentences that 
reflect its ditransitivity. 
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Item No. 3. (Remind of) 

Forty two learners (60%) prove that they grasp the meaning of this verb as 
they use it properly as ditransitive. In reverse, twenty eight learners (40%) do 
not apprehend the semantic and syntactic properties of this verb and set up ill-
formed sentences. 

Item No. 4. (Turn into) 

The percentage (32.9%) of the correct sentences set up by twenty three 
examinees sheds light upon their realization of the particularity of this verb. On 
the other hand, forty seven ones (67.1%) point out their misunderstanding of 
this verb by constructing ungrammatical sentences. This can be attributed to 
the fact that they do not consider the preposition (into) as a part of the lexical 
verb (turn) and link it to the following noun phrase. 

Item No. 5. (Warn of)  

The meaning of this verb is clear enough for forty learners (57. 1%) to 
conceive. Therefore, they can form sentences that coincide with what is 
required in this test. While thirty ones (42.9%) misapprehend this verb and 
produce unacceptable sentences.The divergence of the two percentages 
clears up that the learners to whom the test is applied have different 
background of educations that led to different dealings with this verb. (See 

table-
3)  

Ta
ble 
(3): 
Resul
ts of 
Part 
I–C– 

Th
e 
table 
show
s that 
the 
perce

ntage scored by the accurate responses in general is (48.6%). Though it is 
higher than that of the preceding subsection, it is not hopeful. It points out that 
the learners could not conceive the use of such multi-word verbs and their 

 

Prepositional Verbs 

Correct Responses Incorrect 

Responses svoc svoo Total 

F % F % F % F % 

1 Describe as 26 37.1 0 0 26 37.1 44 62.9 

2 Forgive for 0 0 38 55.9 38 55.9 32 44.1 

3 Remind of 0 0 42 60 42 60 28 40 

4 Turn into 23 32.9 0 0 23 32.9 47 67.1 

5 Warn of 0 0 40 57.1 40 57.1 30 42.9 

Mean of %  14  34.6  48.6  51.4 
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The percentage of the correct responses is too low if contrasted with that of 

table (1). They scored only (19.42%). This goes back to the learners' 
misunderstanding of the syntactic and semantic features of the phrasal verbs. 
They are confounded with the existence of the adverbs.. They wrongly 
consider such particles as prepositions fused with the following noun phrases. 

This subsection includes a mixture of ditransitive and complex transitive 
prepositional verbs. They are: 

Item No. 1. (Describe as) 

Twenty six learners (37.1%) out of seventy conceive of the syntactic feature 
of this verb as being followed by two elements (the direct object and its 
complement) and produce correct sentences. Forty four learners (62.9%) 
illustrate their inability to deal with this verb by setting up invalid sentences 
which are not confirmed with the aims of this test. This may go back to the 
inadequate knowledge most of the learners have about such a verb-particle 
combination. 

Item No. 2. (Forgive for) 

Thirty eight examinees (55.9%) take notice of this point and construct 
accurate sentences. The rest (44.1%) do not do so. They fail to form proper 
sentences owing to their perception of this verb as a sequence of a 
monotransitive verb and a preposition rather than a single one. 
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linked to the following noun phrase forming an adverbial rather than to the 
lexical verb itself. 

Item No. 3. (Open out) 

The meaning of this verb is quite clear for just seven learners (10%) to set 
up valid sentences. While sixty three others (90%) do not grasp the meaning 
reflected in this verb. As a result they are incapable of producing well-formed 
sentences within which it is used ditransitively. 

Item No. 4. (Push through)  

Thirteen learners (18.6%) show a sign of perceiving the ditransitive use of 
this verb throughout the proper sentences they formed. On the contrary, fifty 
seven learners (81.4%) produce incorrect sentences that indicate their 
misunderstanding of the syntactic feature of such combination. They confuse 
this verb with a construction of a transitive verb accompanied by an adverb of 
place. Therefore, their sentences are put aside because they are not on the 
same line of the aims of the test. 

Item No. 5. (Turn up) 

The number of the right responses is limited to eleven (15.7%) whereas the 
incorrect ones ascend to fifty nine (84.3%). This is because the learners 
looked at this verb as two separate items that function apart from each other. 
They do not regard it as a single verb having its own function. (See table-2) 

  
Table (2): Results of Part I-B- 

 

Phrasal Verbs 

Correct Responses Incorrect 

Responses svoc svoo Total 

F % F % F % F % 

1. Find Out 7 10 11 15.7 18 25.7 52 74.3 

2. Hold Over 0 0 16 27.1 16 27.1 54 72.9 

3. Open Out 0 0 7 10 7 10 60 00 

4. Push Through 0 0 13 18.6 13 18.6 57 81.4 

5. Turn up 11 15.7 0 0 11 15.7 59 84.3 

Mean of %  5.14  14.28  19.42  62.58 
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The distribution of the percentages in this table indicates that the correct 
uses of the given simple verbs is so high. They get the score (82.56%) that 
reflects the learners' good ability to use such verbs in accurate sentences. 
This is due to the fact that the learners of English to whom this test is applied 
have been acquainted widely with those simple one-word verbs whether at 
their secondary or university level of learning English as a foreign language. 
The verbs, on the other hand, are clear and easy to learn. 

This part has a blend of both ditransitive and complex transitive phrasal 
verbs to be used in sentences. These are: 

Item No. 1. (Find out) 

Only eleven learners (15.7%) use this verb correctly as ditransitive and 
seven others (10%) use it as complex transitive. These two percentages imply 
that most of the learners have inadequate knowledge about such a verb-
particle combination. Therefore, they are unable to produce correct sentences. 

Item No. 2. (Hold over) 

The entire number of the learners who use this verb correctly as ditransitive 
is sixteen (27.1%). On the other hand, fifty four learners (72.9%) misuse this 
verb. The noticeable contrast between these two percentages pointed out that 
most of the learners regard the adverbial particle (over) as a separate item 
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the latter shows that the learners are accustomed to using such verbs followed 
by one or more objects rather than a direct object and its complement. 

Item No. 5. (Send) 

Only four learners (5.7%) succeed in using this verb as complex transitive. 
While fifty eight ones (82.9%) use it properly as ditransitive. The great contrast 
between the two percentages indicates that the majority of the learners 
comprehend the ditransitive use of this verb more than the complex transitive 
one. (See Table 1) 

Table (1): Results of Part I -A- 
 
 

 

Simple 

Verbs 

Correct Responses Incorrect 

Responses svoc svoo Total 

F % F % F % F % 

1. Buy 0 0 57 81.4 57 81.4 13 18.6 

2. Elect 46 65.7 0 0 46 65.7 24 34.3 

3. Give 0 0 70 100 70 100 0 0 

4. Make 16 22.8 38 54.3 54 77.1 16 22.9 

5. Send 4 5.7 58 82.9 62 88.6 8 11.4 

Mean of %  18.84  63.72  82.56  17.44 
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The time allowed for answering the test is one hour. The instructions for 
each question are given to the subjects. They are instructed to answer on the 
same test sheets in order to save time and effort. 

3.3. The Statistical Means 
The following statistical means are used to treat the data: 

1. The percentages to know the rates of the correct and incorrect responses. 
2. The frequencies to know the exact number of both the correct and 

incorrect responses. 
3. The -Z- Test to measure the differences between the percentages. 

3.4. Data Analysis 
As it has been mentioned earlier, Part I has four subsections (A, B, C, and 

D). The learners' responses for each have been tabulated to measure their 
ability to perceive the ditransitive and complex transitive uses of the verbs 
included in each part of the test through setting up accurate sentences. 

It comprises five one-word verbs to be used in sentences as ditransitive or 
complex transitive: 

Item No. 1. (Buy) 

Fifty seven learners (81.4%) recognize the stylistic feature and compose 
accurate sentences that reflect its ditransitive use. While thirteen ones (18.6%) 
do not do so. This is because they tend to use this verb followed by only one 
object rather than two. So the sentences they composed are regarded 
inaccurate. 

Item No. 2. (Elect) 

The total number of the learners who use this verb properly as complex 
transitive is forty six (65.7%) whereas twenty four others (34.3%) misuse it. 
The latter low percentage indicates that most of the learners are not aware of 
the syntactic peculiarities of such verbs so they fail to use them accurately. 

Item No. 3. (Give) 

All the learners (100%) reflect their understanding of this verb by forming 
valid sentences that correspond with what is required in this part of the test. 
This full percentage implies that the majority of the learners conceive the 
syntactic quality of this verb well enough to construct valid sentences. 

Item No. 4. (Make) 

The correct uses of this verb score (67.1%) distributed as (54.3%) for the 
ditransitive and (22.8%) goes to the complex transitive. The low percentage of 
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are written without separating the two combined words, others with a hyphen 
in between: 
Good friends stand by one another. 

You are my old standby friend. 

Someone might break in if we leave. 

We had break-in at our house. 

3. The Empirical work 

3. 1. The Sample 
The sample of this study comprises seventy fourth year students selected 

from the Department of English, College of Arts, Ahlulbait University during the 
academic year (2011-2012). These learners are native speakers of Arabic 
who have similar EFL background. These learners are native speakers of 
Arabic who have similar EFL background. Their age ranges between twenty 
and twenty-two years old. 

The fourth year students have been chosen to apply the test because they 
are the most advanced and qualified undergraduate learners. In addition, the 
topic of the test under investigation has been taught during their four year 
study of English.  

3.2. The Test 
A two-part test is carried out on the 6th of May, at Ahlulbait University, 

during the academic year (2011-2012). The test has two parts. Each has its 
own aim. Part I is designed to test the learners' ability to produce sentences 
limited to the [SVOO] and [SVOC] patterns by using the given verbs. Part II 
concentrates on the learners' recognition of the ditransitive and complex 
transitive complementation within the sentences that are submitted to them. 
Part I (Production Test) is composed of four subsections (A, B, C, and D) each 
of which consists of five items. The total number of the items is twenty. (See 
Appendix I). on the other hand, Part II (Recognition Test) covers sentences 
with these different types of both ditransitive and complex transitive 
complementation that govern the [SVOO] and [SVOC] patterns. The total 
number of the sentences is twenty. The learners are asked to determine the 
pattern to which each sentence belongs. (See Appendix II). 
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the context. The following sentences illustrate how the verb (pick up) shows 
many shades of meaning: 
Please, pick up your room. (tidy up)  

He picks up foreign languages easily. (learns) 

She picks up some milk on her way home. (buys) 
▪ Particles. 

Particles create some difficulty in learning multi-word verbs. Various 
particles added to the same verb make it indicate different meaning: 
They had broken in new horses. 

The prisoner broke out the jail. 

The explorer broke through the underbrush to find the  

Temple. 
To get over such difficulty, multi-word verbs should be learned by 

memorization and frequent practice since they never submit to any rules for 
their constructions. 

The verb- particle combination has an impact on the transitive use of the 
lexical verbs. Some that are transitive can become intransitive: 
He takes the children to the zoo every Friday. 

The plane will take off at 6:30. 

Others that are intransitively used turn into transitive: 
He ran to the house. 

He ran into an old friend on his way home. 

Nevertheless, some verbs keep their transitive use unaffected: 
Spring brings nice weather and flowers. 

Good writers bring out useful information about 

people. 

A bit of information regarding the functional aspect of some multi-word 
verbs is presented by Hook (ibid: 126). They appear in clauses as nouns or 
adjectives having the forms of the verbs, but with a noticeable difference. Most 
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Quirk et al (1985: 1150) define particles as "morphologically invariable 
words that are applied to lexical verbs forming single units". These particles 
can be: 
▪ Prepositions only (at, for, from, against, upon, to, with). 
▪ Spatial adverbs (out, apart, aside, back, and in front of).  
▪ Both adverbs and prepositions (across, after, along, off, down).  

Whatever particles are, they have only the appearance of adverbs or 
prepositions, but function differently. They only cooperate with lexical verbs to 
form single grammatical units that are referred to as 'idioms'. Hornby (1974: 
55) defines an idiom as "a phrase whose meaning is not obvious through 
knowledge of the individual meanings of the constituent words. Examine the 
following instances: 
I got a new car. 

I have got through my work at night. 

In the first example, 'got' means (owned) while in the second example, it 
means (finished). Furthermore, each verb-particle combination can frequently 
be replaced by a single verb with the same general meaning: 
She hopes to bring about a change in his attitude. 

She hopes to cause a change in his attitude. 

Multi-word verbs are an interesting phenomenon in English. They create 
some difficulty to the foreigners which can be ascribed to the following 
reasons: 
▪ The semantic properties of these verbs.  

Bollinger (1971: 10) points out that Multi-word verbs cover both the literal 
(transparent) and idiomatic (opaque) uses. They are said to be literal if their 
meaning can be deduced by defining their individual parts: 
When I touched him, he turned round. (literal) 

In addition, if the meaning cannot be understood through combining the 
meaning of the verb and the particle, it will be considered as opaque: 
People often do over their work when they make  

mistakes. (Opaque) 

▪ The context. 
Hook (1981: 145) claims that some multi-word verbs such as (hold up, turn 

off, call on, go on) can have a multitude of different meanings depending on 
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 In addition, this is the way by which the complex transitive verbs can be 
tested. 
▪ It corresponds to the direct object in number (singular, plural) if it is only an 

NP. Notice this pair of sentence: 
I have made Ali and Lena my assistants. 

I have made Ali and Lena successful. 

▪ It is an optional component with some verbs. Its omission does not affect 
the whole sense of the clause, it only turns the verb into monotransitive: 

They will appoint Albert the new manager. 

They will appoint Albert. 

2.2. Transitive Verbs: Simple VS Multi- Word  
Quirk et al. (1985: 1150) suggest a division of verb classification as simple 

and multi- word verbs with regard to their forms. Simple verbs are one-word 
formations which are the lexical verbs themselves followed by no elements 
just what are required for the grammatical and semantic complementation of 
the sentences such as (open, eat, come, hit, fight, sleep). Transitive verbs with 
their subtypes occur in clauses as single verbs. (Crystal, 1990: 44) 
We have been trying to organize ourselves. 

 (monotransitive) 

They made him an offer. (ditransitive) 

We count Alice one of us. (Complex transitive)  

On the other hand, the combination of simple verbs with adverbs, 
prepositions, or both of them such as (bring up, call off, do over, fill up, hand 
in, and get along with) have been given different names such as (verb-adverb 
combination, verb- particle construction, two- part verb, and verb compounds). 
Quirk (1985: 1152) and Crystal (1995: 118) share the same idea of calling 
such verbs "multi-word verbs". Hook (1981: 2) defines a multi-word verb as "a 
unit constructed by a combination of a lexical verb and one or more particles 
acting in concert exactly as if they were a single verb".  
My alarm clock did not go off this morning. 

The verb combination (go off) functions lexically and syntactically as a 
single verb meaning (ring). 
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Semantically, it refers to the same existence of the direct object as well as 
adding more information. (Blumenthal, 1981: 269)  
Shakespeare titled one of his plays "Macbeth". 

S V Od Co 
Concerning form, the object complement can be an NP, which is linked to 

the object with an intensive relation. (Harman, 1950:250) 
They named the baby Doris. 

Adjectives are particularly used to describe the direct object or limit it, 
(Fries, 1952: 67):  
The hot weather turned all the milk sour.  

Adverbials are also possible:  
The teacher got chalk on his jacket. 

Prepositions are also required: 
She put the box under the bed. 

The object complement has the following functional features presented by 
Quirk et al. (1985:224): 
▪ It occurs only if there is an object in the sentence. it is normally inserted 

after the direct object, Harman (1950:250): 
His wife made him more miserable.  

▪ It does not have any corresponding passive sentences in which the object 
complement appears in the subject position: 

She has grown her hair long. 

Her hair has been grown long. 

*Long has been grown her hair. 

▪ It completes a reference to the object of the sentence. There is copular 
relation existed between the object and its complement. Such a relation 
enables the object and its complement to form a three-element clause of 
the pattern [S V C]. (Eckersley & Eckersley, 1963: 89): 

I cannot keep those children quiet.  

S V Od Co 
Those children are quiet. 

S V C 
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that the position of (Oi) in a clause is changeable basing on whether it is 
introduced by a preposition or not: 
▪ It is more likely to be optional. Quirk et al. (1985: 54) denote that (Oi) is 

optional with some verbs. It can be taken out, yet the meaning can be 
grasped: 

Mary gave the children some sweets. 

Mary gave some sweets. 

From the structural point of view,'gave' in the second sentence is 
monotransitive. However, semantically, It is still ditransitive. It is implied that 
when Mary gave something; she did that to someone else. Therefore, there is 
an implied addressee, which is the implied (Oi). 

Malmstorm and Weaver (1973: 17) note that transitive verbs have 
synonymous passive constructions in which the objects have become the 
grammatical subjects. Accordingly, ditransitive verbs have two passive 
analogues due to the fact that they are followed by two noun phrases or their 
equivalents. Each functions as a subject:  
They offered my sister a new job. 

S V Oi Od 
My sister was offered a new job. (More common) 

A new job was offered my sister. (Rarely needed) 
Another passive sentence can be made when the last sentence is altered 

with a prepositional paraphrase: 
A new job was offered to my sister. 

Verbs embodied in this category have a unique feature of being followed, 
for syntactic and semantic reasons, by two elements: the direct object and the 
object complement. Complex constructions with the object complement are 
given a rise to by the combination of the [SVC] and [SVO] patterns. The object 
complement for Quirk et al. (1985:65) is what follows the direct object and 
completes the specification of a meaning relationship that the direct object 
implies. 

From the syntactic point of view, an object complement is a functional 
constituent that should appear with the direct object to govern the pattern (S V 
Od Co).  
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As he is strong, he raises heavy things.  

'Raise', the root, is a transitive verb conveys the sense 'lifting'. 

Sheeler (1978: 55) defines ditransitive verbs as ''a type of transitive verbs 
that are followed by two noun phrases which are not in intensive relation 
functioning as two objects". The NP that immediately follows the verb is the 
indirect object (Oi) and the one that comes later is the direct object (Od). The 
basic and normal word order for ditransitive sentences is (S V Oi Od): 
I brought my mother a cup of tea. 

S V Oi Od 
The indirect object on its turn is defined by Forlini (1990: 113) as "a noun or 

pronoun that comes after the action verb and before the direct object". It 
names the person or thing that something is giving to or done for:  
Dave gave each slide a new title.  

S V Oi Od 
Baum (1985: 7) indicates that the indirect object (Oi) has the following 

features: 
▪ It occurs as a noun phrase or a clause: 
She bought her son a new bike. 

I notified them that the match was postponed. 

▪ It appears in sentences only if there is a direct object. It normally 
intermediates the ditransitive verb and the direct object: 

She read them the instructions. 

S V Oi Od 
▪ It has the capacity to be swapped with a prepositional phrase functioning 

as an adverbial beginning with (to, for, from,, and of) relying upon the main 
verb of the clause, Allerton (1977: 21): 

He built his family a large house.  

S V Oi Od 
He built a large house for his family. 

S V Od P.P 
These two sentences have the same meaning, but with different order for 

the direct object. This point has been explained by Allerton (ibid: 22) stating 
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Transitive verbs do not behave in the same way. Some of them never 
appear in sentences without objects. Others appear either with or without 
objects according to the context in which they occur, Smart (1953: 86). 
I ran quickly. [SVA] 

I ran the generator. [SVO]  
Such a multiple use of some verbs might or might not involve a shift in the 

meaning of the verb. In the first previous example, the verb [ran] means the 
familiar form of human activity. In the second example, the meaning is totally 
different. It means [cause to work].  

On the other hand, verbs like (eat, smoke, read, and write) are used both 
transitively and intransitively without any change in meaning: 
He speaks French fluently. 

He speaks well. 

Broughton (1990: 90) direct us to the way by which we can determine the 
transitive verbs. They point out that if what follows the verb can provide an 
answer to the questions (what) or (whom) after the verb, then it is transitive: 
Good luck brings happiness. 

What does good luck bring? 

Since 'happiness' answers (what), we are perfectly sure that 'bring' is a 
transitive verb. This test can be applied to any other verbs to determine the 
type to which they belong.  

Ultimately, some transitive verbs such as (lay, rise, and raise) are 
troublesome at some points. They are confused and misused since they are 
either spelt the same or have similar forms, but indicate different meaning. 
(Long & Long, 1971: 215)  
She lay on the couch. 

'Lay', the past form of 'lie', is used intransitively which means 'to be 
situated'. However, in: 
Chickens lay eggs. 

'Lay', the base form, is a transitive verb means 'produce'. 
The difference in meaning is also permanent in: 

The sun rises during the day. 

'Rise', the base form, is intransitive which means 'appear' 
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As for position, the direct object usually occurs after the verb from which it 
receives the action. (James and Stewig, 1997: 163) 
The heavy snowfall blocked all the roads. 

S V O 
However, it is not always the case. The direct object can be the initial 

element of the sentence keeping the sentence grammatical. (Nash, 1986: 42) 
The postman brings some of our mail. 

S V Od 
Some of our mail the postman brings. 

Od S V 
With reference to voice, Forlini, (1990: 217) stresses that transitive verbs 

change forms to show if the subject is performing the action. In English, most 
verbs have two voices, one to show that the subject is performing an action 
'active voice' and one to show that the subject is having an action performed 
upon it 'passive voice'. The latter appears as a result of the process of 
passivization. Pearson (1977:30) mentions that transitive verbs have many 
features among which is the ability to be transformed to passive sentences. 
Such transformation is made only by the aid of the object since it is the only 
element of the sentence back to which the verb sends its action. (Leech & 
Svartvik, 1999: 615) 
He puts the books on the shelves. 

The books are put on the shelves.  

However, the passive is blocked if the subject and the object have the 
same reference. 
He puts himself in trouble. 

* Himself is put in trouble.  

Moreover, passivization does not make any change in the meaning just the 
emphasis will be upon the object rather than the subject. 

Haegeman and Gueron (1999: 126) concentrate on some verbs like (hold, 
have, resemble, and lack) that cannot be made passive despite taking objects. 
Such verbs are called (middle verbs). 
He holds strange views on religion.  

* Strange views are held on religion.  
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Figure 1: Categories of Transitive Verbs 

Verbs falling under this class require a single noun phrase or a nominal 
clause as a direct object to express their sense fully. They govern the 
patterns[SVO] and [SVOA]. (Roberts,1997: 82) 
The soldiers betrayed their leader. 

S V O 
They fought the enemy bravely.  

S V O A 
In the above examples, the two verb phrases (VPs) 'betrayed' and 'fought' 

are followed by the two NPs 'their leader' and 'the enemy' respectively function 
as direct objects that receive the action of the verbs. 

Quirk et al. (1985: 215) state that the direct object is identifiable by its 
formal and functional properties. These are form, position, and voice. As far as 
form is concerned, the direct object has the form of a noun phrase or 
constructions that functions like a noun: 
                                                 nothing about the robbery of the 

bank. 

                      I know                          

                                                    that they will be here at once. 

When the subject and the object of a sentence refer to the same entity, 
then the direct object will be in the form of a reflexive pronoun. The reflexive 
pronoun will agree with the subject in number, person, and gender: 
He should see himself. 

We should see ourselves. 

All other pronouns assuming object function will take the objective form: 
He should see them. 

Transitive Verbs

Monotransitive Ditransitive Complex transitive
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1. 6. The Limitations 
Since the present study is mainly concerned with complex transitive verbs 

having the pattern [svoc] only, the [svoA] pattern is excluded. 

1.7. The Procedures 
To test the hypotheses of this study, a two-part test is conducted to the 

fourth year students in the Department of English, College of Arts, Ahlulbait 
University. The first part of the test (Production Test) comprises four 
subsections that aim at measuring the students' ability to produce sentences 
that reflect the ditransitive and complex transitive uses of the chosen verbs. 
The second part (Recognition Test) concentrates on measuring the students' 
recognition of the ditransitive and complex transitive complementation within 
the twenty submitted sentences. (See Appendices(I and II). 

2. The Theoretical Background 

2.1. The Concept of Transitivity 
Transitivity is derived from the Latin word 'transit' which means 'going or 

passing over'. Semantically, transitivity refers to the situation in which the 
action of the verb passes over or is directed from the doer of the action to the 
receiver. (Muir, 1987:109). 

Smart (1953: 48) claims that transitive action involves two participants: the 
actor 'subject' and the goal 'object' to which the action of the verb is 
transferred: 
The teacher punished the careless pupils. 

Here the action of punishment is applied from the teacher 'the subject' to 
the careless pupils 'the object'. 

Syntactically, transitivity refers to the situation in which the verb requires 
one or more completers as essential elements that make the construction in 
which they occur well-formed. A completer is either a noun phrase (NP) or a 
construction that functions alike: 
I told her the news. 

I told her what was going on. 

Verbs requiring such completers are used transitively, so they are labeled 
as transitive verbs, (Wechsler,1995:2). Transitive verbs fall into three 
categories depending upon what completes them. These categories (as it is 
shown in figure 1) are monotransitive, ditransitive, and complex transitive.  
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complicated with the multi-word verbs than with simple verbs. This can be 
ascribed to the combination of the particles (adverbs and prepositions) and the 
lexical verbs. The learners do not know exactly the syntactic functions of these 
particles in relation with the preceding verbs. They treat them as separate 
units not integrated in the verb phrases. 

1. 2. Aims of the study 
1. The present study attempts to reach the following aims: 
2. Identifying the Iraqi EFL learners' knowledge and ability to differentiate 

between the patterns [svoo] and [svoc]. 
3. Investigating these learners' ability to construct sentences with ditransitive 

and complex transitive verbs whether simple or multi-word. 

1.3. The Hypotheses 
The study hypothesizes that: 

1. The learners have more ability to recognize the [svoo] and [svoc] patterns 
than to produce sentences restricted to them. 

2. It is more common for the learners to use the simple ditransitive and 
complex transitive verbs than the multi-word ones. 

3. There are some verbs that have the characteristics of both ditransitive and 
complex transitive verbs. Yet the learners prefer to use them ditransitively. 

1.4. Significance of the Study 
This study is hoped to be of some theoretical and pedagogical significance. 

The present study offers an opportunity for syllabus designers as well as 
students and teacher of English as a foreign language to widen their 
awareness and deepen their knowledge of the different kinds of the transitive 
uses of English verbs, the varieties of the complementation they require, and 
how to discriminate one type from the other. It also brings out the grades of 
the multi-word verbs and their transitive uses as they present a serious 
problem for the students due to their complexity. 

1. 5. Scope of the Study 
As this study concentrates on the concept of transitivity and verb 

complementation, attention has been paid to the ditransitive and complex 
transitive verbs, whether simple or multi-word, apart from the simple 
monotransitive ones. The [svoo] and [svoc] patterns have also been taken into 
consideration for these two types of verbs mentioned earlier are the most 
fundamental elements that play a significant role in setting them up. 
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Abstract  
This study sheds light on the two major types of transitive verbs which are 

ditransitive and complex transitive. These verbs (simple or multi-word) not only 
denote actions (physical or mental), but also affect other elements in the 
sentences, namely, the objects. Additional elements subjected to grammatical 
rules should appear in the sentence after the objects as substantial 
necessities to express the transferred actions of the verbs. Two objects (direct 
and indirect) are required in the state of ditransitive verbs while complex 
transitive ones demand an object complement along with the direct object. 
The term (verb complementation) comprises all the mentioned elements that 
follow the verb (ditransitive or complex transitive) and complete its meaning. 
Since ditransitive and complex transitive verbs differ in meaning, various types 
of complementation arise to go well with the various meanings denoted by 
each. 

Most of the Iraqi EFL learners at the university level find it difficult to 
differentiate between the ditransitive and complex transitive verbs because of 
the similarities of their structures. 

This study aims at evaluating the recognition and production of sentences 
with ditransitive and complex transitive verbs and their complementation in the 
performance of the fourth year Iraqi learners of English at the College of Arts, 
Ahlulbait University. 

1. Introduction 

1.1 The problem 
One of the most essential bases in learning any foreign language is to 

understand the way sentences are constructed. This can be achieved if the 
learners have completely perceived the syntactic features of the functional 
elements of the sentences together with their grammatical rules. Concerning 
learning English, the present study deals with a syntactic problem having to do 
with the types of the transitive English verbs and their complementation that 
dominate the [svoo] and [svoc] patterns. Learners of English as a foreign 
language rarely face a difficulty either in identifying both the subject and object 
of any sentence or in specifying verbs and their tenses. They actually 
encounter a problem in determining the transitive use of the verbs and their 
different complementation since the former cannot be dealt with apart from the 
latter. The majority of the learners are baffled and bewildered with the 
elements that may appear after the direct object to form the various types of 
the transitive complementation for they are only accustomed to considering 
what comes after the verb as the direct object. The problem is more 
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يرررنأ رر اعناقف ررالناملم   رر نأ نولرراناقف ررالناملم   رر نإ ننأكاكرر نينعنيت رروهنهرر هنا، راكرر نا،ىرر  نعوررنن رر ن
 Verbs Complex( نواقف ررررالناملم   رررر نإ نيف رررر لنشررررضنوتلرومررررضن Ditransitive Verbsيف رررر ،نين 

Transitiveنوهرر هناقف ررالنكرر ا نأكا ررتنش رر   ن  ن)Simple نأ ني كبررضن)Multi-wordن(ن نتلمفررزنشم نرر  ن
 املف رر لنشررضنوتلرومررض(.نو،م نرر  نعرر ونا،ف ررةنو  رريهنت  رر نن احلرر ونوإ ررانتررى  نعوررننع اصرر نأ رر ىنعنا روررن

 Direct andبا ررر ن ينحنررر يني رررنينوي  رررانيف ررر   نيبا ررر نوغرررينع اصررر نإنررراف  نعنا روررر ن ىررر ن، ت رررأ
Indirect Objects نويف  لنشضنوتلرومررضن)Object and Object Complementنوهرر هنا،  اصرر نت ررلةن )

(نواب،  رر نإ نا ررم كناقف ررالناملم   رر نيرررنا، اع رر نVerb Complementationيرران  رر كنشملرورر نا،ف ررةن 
نا،  ،  نوا،     نفا نيلر هتان موفنوتم  عنأ ىا.

جنو د رر ن،يرر نأب ب رر نصرر  ش نعنا،مر  رردنشررنيناقف ررالناملم   رر ن اي  نا،  اق نينحاركررزنا،ويرر نا  ناجي ني  لنثوب
نيررررن رنا، ررر عني هرررننش ررربأنا، ررربضنشرررنينت اك رررأا نيف ررر ،نينوشرررنيناقف رررالناملم   ررر نا نيف ررر لنشرررضنيررر نتلروررر ن

ناقف ال.
ق ررلنا،ويرر ناي لو د رر /نكو رر ناآلحاي/ننعنا، اش رر ثوبرر نامل عورر ننكررم  ايأحا نوأنتم رر لن انهرر هنا، راكرر نهترر ك

نهل هناقف النوقاشو م لنعونناكم راهلانعنمجةنيف  ب.ن--باي  نأهةنا،ب تن

 .-- ناهةنا،ب ت يابن/ا حايكو  نن-
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society, showing the reader how Carol Kennicott is a super woman in her 
desire to change, but unfortunately this eagerness clashes with the inexorable 
refusal of people to change. 

Carol is considered of the rounded characters that change deeply during 
the course of the novel. She is seen at the beginning as the naïve dreamy 
helpless young lady who at no clear turning point transforms into the mature 
mother whose outcry for change is bitterly disregarded. Carol is a heroine 
resembling Hardy's Tess of Tess the d'Urbervilles and Eustacia Vye of The 

Return of the Native, but her story ends with a glimpse of hope or brightness 
in the life of the protagonist when she refers to her daughter as "a bomb to 
blow up smugness,"(Lewis, 450). 

Works Cited 

− Arnestrand, Elin. Sinclair Lewis and the American 1920s Main 

Street, Babbitt and Arrowsmit. Area Studies and European 
Languages, the University of Oslo. Oslo, 2007. 

− Broadberry, Stephen. The Economics of World War I. New York: 
Cambridge university Press, 2005. 

− Friedan, Betty. The Feminine Mystique. London: W. W. Norton & 
Company, 2001. 

− Garner, Bryan. Garner's Modern American Usage. New York: 
Oxford University Press, 2009. 

− Lewis, Sinclair. Main Street: The Story of Carol Kennicott. New 
York: The Floating press, 2010. 

− Scharnhorst, Gary and Hofer, Matthew. Sinclair Lewis 

Remembered. Alabama: The University of Alabama Press, 2012. 
− Sharma, Nirmal. VISION OF LIFE AS REFLECTED IN THE 

NOVELS OF SINCLAIR LEWIS. Chaudhary Charan Singh 
University, Meerut, 2000. 

− V.Fishback. Government and the American Economy: A New 

History. Chicago: The University of Chicago Press, 2007. 
− Wershoven, Carol. Child Brides and Intruders. Bowling Green State 

University Popular Press, 1993. 
 
 



 
Ahlulbait Jurnal 

14 

Carol and Erik feel they are attracted to each other and they start a secret 
relationship. Kennicott, believing they are just good friends, does not mind. But 
Locals start to talk and rumors begin to spread, in the meantime Carol 
comprehends the fact that her marriage is deteriorating telling Erik that “It 
wasn’t enough for Will that I admired him; I must change myself and grow like 
him. He takes advantage. No more. It’s finished. I will go on.” (357) 

Although Erik leaves Gopher Prairie, Carol takes her son Hugh and travels 
to Washington D.C to live there. She stays working for two years, but is worn-
out because of the big city and loneliness which is why she accepts 
Kennicott's love advances and the family goes back to their hometown, 
Gopher Prairie. Carol transforms from a rebellious self and an ambitious 
woman of career to a surrender, a woman who is bewitched by her own 
enemy Gopher Prairie to the extent of making her a lover of the town as we 
can see in the closing chapters of the novel: 

"At last", she rejoiced, “I’ve come to a fairer 
attitude toward the town. I can love it, now.” 
She was, perhaps, rather proud of herself for 
having acquired so much tolerance. 

The novel's ending was criticized severely, it was considered as unfair and 
disappointing. It was surprising for readers, to see the protagonist who had 
been fighting through unequal battles, defeated by the husband she always 
scorned, and the town's stubbornness and ferocious resistance for change. 
The anxiety that Carol lived in order to actualize the dream went in vain, and 
the different ways of escaping that she tried proved insufficient and failing. 
Although she clung tightly and sacrificed different things, but fate seemed to 
be saying some hopes and desires are just not meant to be. 

Conclusion 
Sinclair Lewis is famous of giving great importance to themes like racism, 

social injustice, and feminism. His best writings were published during and 
after the First-wave of feminism in the western countries, when feminist 
activists started clamoring for women's rights in the early twentieth century. 

These issues of identity, conformity, and discontent that confront intelligent 
women, or women of career are Lewis' favorites. The dilemma of 
maladjustment of women in a narrow-minded society is focused in Main 

Street. The protagonist makes different choices in trying to deal with the 
limitations imposed upon her by social conventions. Lewis presents female 
figures that are strong and ready to take the risk of challenging a whole 
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they even refuse to join her group to help the poor! Then she attends the 
social club of the town "the Jolly Seventeen", the cornice of the middle class 
families which its membership is restricted to married women who are under 
twenty six "Though its membership partly coincided with that of the 
Thanatopsis study club, the Jolly Seventeen as a separate entity …. 
considered it middle-class and even highbrow" (Sinclair, 403). She tries hard 
to improve the unimaginative social and communicative programs, but her 
eager instinct for civilizing things is frequently rebuked. 

In an attempt to get away from the all these disappointments, Carol goes 
back to one of her most likeable interests reading poetry and drama, and after 
attending a performance in the town's playhouse, the idea of producing her 
own play comes to her mind. With a group of friends, she works hard on the 
costumes and the decoration. When the day of performance comes, the play 
proves to be a complete disaster, for the curtains staggered while rising, 
actors stammer, the one responsible for the lightening forgets to turn them off, 
the audience giggled and "with that instant Carol realized that it was a bad 
play abominably acted" (Sinclair, 403). 

What makes Carol despair of the intellectuality of the townspeople is her 
meeting with Miss Villets, the librarian of the town's library and is shocked at 
the latter's conviction that the core of the librarian work is to keep the books 
from tearing and dust. "Well, I'm sure you will agree with me in one thing: The 
chief task of a librarian is to get people to read" said Carol "You feel so? My 
feeling Mrs. Kennicott, and I am merely quoting the librarian of a very large 
college, is that the first duty of the CONSCIOUS librarian is to preserve the 
books" (Sinclair, 407) replied Miss Villets confidently. At this point Carol 
becomes completely desperate and starts to think of a real escape: 

I've failed at everything: the Thanatopsis, 
parties, pioneers, city hall, Guy and Vida. But – 
It doesn't MATTER! I'm not trying to 'reform 
the town' now. I'm not trying to 'reform the 
town' now. I'm not trying to organize Browning 
clubs and sit in clean white kids yearning up at 
lecturers with ribbony eyeglasses. I am trying 
to save my soul (Sinclair, 357). 

During the course of the novel, World War I breaks out and Kennicott 
decides to enlist, but the townspeople prevent him for they need him to cure 
the wounded. Carol befriends a Swedish farmer who comes to Gopher Prairie 
for work. After long walks and discussions about shared intellectual interests 
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nature of his town, and sees the people who Carol sees as unimaginative and 
pretentious, friendly and affectionate. The literary critic H.L. Mencken 
comments on the character of Kennicott saying, "To Will Kennicott as to most 
other normal American males, life remains simple—do your work, care for your 
family, buy your Liberty Bonds, root for your home team, help to build up your 
lodge, venerate your flag" (qtd in Scharnhorst, 74). 

Elin Arnestrand believe that the dissatisfaction of Carol represents the 
resentful and uneasy repulsion her creator feels towards his own small-town 
life during and after World War I in Stearns County, Minnesota. The other 
autobiographical aspect is the character of Dr. Will Kennicott, he is seen as a 
reflection of Lewis' stiff disciplinary father who also is a doctor (12). 

Carol's inability to accommodate, refusal of assimilation in the town of 
Gopher Prairie, and difficulty to accept the life of the small-town as her 
husband accepts is what Betty Friedan labels as "the problem that has no 
name". A kind of frustration familiar to white middle-class women during 
1950s, when the emancipation of the feminist ideals and widening of women's 
role in community is faced with snubbing attitude of refute. The idea is also 
tackled by the Nobel prize winner English novelist Doris Lessing. In Lessing's 
novel The Grass is Singing, Mary Turner, a successful woman of career 
overhears offending remarks about her spinsterhood and thus thrusts herself 
into an unsuitable marriage to a failing farmer. The obligations assigned by 
marriage like the household tasks and social duties cause women an 
emotional emptiness towards marriage and fury against the fierceness of the 
absurd social conducts (Friedan, 65). 

However, Carol sees how difficult it is to change the minds of the Gopher 
Prairie people. Mrs. Bogart makes it clear while scolding her "Let me tell you 
right now, Carol Kennicott, that you ain't always as respectful to—you ain't as 
reverent—you don't stick by the good old ways like they was laid down for us 
by God in the Bible" (32.1.16). 

People in Gopher Prairie actually think in stereotypes, they glorify the ideals 
of their forefathers and impose them on the new comers. They also profess 
the liberalism they had, but continue to practice economic domination on the 
poor farmers. Women of Gopher Prairie live by gossip and culture is apathetic 
version of decayed and simple ideas. 

1.4 Carol's Different Ways of Escapism  
Feeling fed up, Carol determines to escape at least spiritually. The first idea 

that comes to her mind is to build a hall, a library, or a comfortable resting 
place for herself and the workers' wives, but no one shares her desire, they 
even laugh at her enthusiasm wondering why she would like to change things, 
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Carol's face saying: "I hope you and your husband won't have any of the 
trouble, with sickness and quarreling and wasting money and all that so many 
of these young couples do have and—But I must be running along now, 
dearie" (Sinclair, 30). One of the persons she befriends is Miles Bjornstam, the 
town handyman who has made a favor for each one in Gopher Prairie but no 
one really likes him because he does not believe of what the townspeople 
believe. He is an atheist who is upset with the monotonous conservatism of 
the town, he keeps criticizing and judging people and the town conventions 
with fiery criticism. People even call him names and is known as "that damn 
lazy big-mouthed calamity-howler that ain't satisfied with the way we run 
things" (Ibid, 38). Eventually, Carol is disappointed in him because after 
marriage he quits his usual ways and tries to keep silent so that the 
townspeople treat his wife and kid respectfully. 

Another character that Carol feels at ease with is Vida Sherwin. Vida is the 
only person who agrees with Carol that Gopher Prairie is dull and is indeed in 
need of upgrading and improvement. With regard to the folk she would warn 
Carol saying: “I wonder if you understand that in a secluded community like 
this every newcomer is on test? People cordial to her but watching her all the 
time” (Ibid). She is very energetic and courageous even more than Carol, 
which is why the latter feels as if she is her older sister. But this attitude 
becomes overbearing and annoying when Vida begins to judge Carol's 
behavior believing in the big-sister role by either laughing at her ideas or 
snatching them to pretend they are hers (Wershoven, 262). 

1.3 Carol's Fight against Conformity  
It is not that Lewis is not familiar with the dullness, superficiality, and 

meanness that are shown clearly in the communities of other European 
countries including France and England, but he dared to write this biting 
criticism about the community of his own home in an attempt make people 
aware of the flaws it is suffering from, to sort out the imperfections and work 
together for a solution (Sharma, 30). 

In the text, the greatest disappointment that Carol receives is her marriage. 
At first she thinks herself living a fairy tale. Being very ambitious, she wishes 
to make a remarkable change that people may talk about, an initiation the 
world would remember, but all these beautiful ideas crash once clashed with a 
futile reality (19). Her husband Dr. Will Kennicott is the first source of 
desperation; true he is intelligent, insightful, and competent but unexciting 
representing the exact foil to the lively, restless and imaginative wife. Will is 
shown to be interested in land deals and investment while what Carol really 
cares about is reform. He is very content and undisturbed by the monotonous 
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standardized, rebuking people who long for change, but they have not the 
insight and perceptiveness to make it crystal clear as Lewis successfully did in 
his text. 

Carol, the novel's main character makes many attempts to engage the 
townspeople in uplifting the town of Gopher Prairie. She organizes a dramatic 
club, then joins a club of a group of married women called Jolly Seventeen, 
and fights to change the superficial programs of the literary club of 
Thanatopsis. Unluckily, her ideas are unwelcomed by the members of the 
clubs which thrust her into dark disappointment and consequently escaping. 

1.2 Main Street as an Epithet of American Provincial Town 
The novel is dealt with as a panoramic sketch of small town life. The 

characters are always remembered because they are inspired by real 
American citizens, this made the comments and conversations well-known 
and proverbial because of frequent quoting. Lewis only put down the 
discontent he had felt at least for a decade, but the novelty of the story was in 
that it challenges the pattern that has been accepted in the American fiction 
for so long. The heroine's rebellion is one that lasts and continues after the 
closing of the novel, in opposition of the smug confidence and void life of the 
townspeople unlike other heroes who surrender after brief resistance for 
instance those of Booth Tarkington. 

Carol Milford, a very gifted, bright, and open minded young lady from 
Minnesota. Her father was a judge, this may explain her constant desire to 
improve her hometown. This passion for change and willingness for 
embettering, at least her surrounding society, stays with Carol during her 
college years. In college, she becomes very fond of sociology, she even 
dreams of redesigning towns and small cities. 

After graduation, she moves to a small town called Gopher Prairie and 
starts working as a librarian. At first she falls in love with the simplicity of the 
town life and broods of transforming it into a kind of rural Utopia. Impressed by 
his personality and wide relations, she gets married to Dr. Will Kennicott and 
moves to their new big house. In an attempt to allow the change into her life, 
Carol refurnishes her husband's house and gets his consent for making a 
huge party. Gradually, she gets to know the townspeople and is shocked by 
their ways of gossiping and lack of interest in cultural and social matters. She 
discovers their dull nature and dislike for change; they keep criticizing her 
behavior, dressing, and even her enthusiasm for change (Broadberry, 65). 

Her neighbor Mrs. Bogart is a religious hypocrite, the judgmental kind of 
persons. When she first meets Carol, she inquires about whether they-Carol 
and her husband- go to church each Sunday or not. She rudely burst, in 
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that tries to find a justifiable healthy and constructive way of facing one's hard 
experiences. 

1.1 American Society in the Twentieth Century 
After the huge experience of World War I, thriving production, new wealth, 

and "boosterism" of American small towns were the most important keywords 
of the time. The advantage of the new domineering position in the world 
resulted in a prosperous economy. However, this noticeable alteration came 
with an off-putting trace because of the accompanying materialism and fruition 
of class distinction. The 1920s were commonly known as the most shallow 
and materialistic years in the American history (Wershoven, 94). The new rich 
or the nouveaux riches (people who gain their wealth during their lifetime and 
not as an inheritance), and businessmen lead the expansion or the peak 
phase happened at the time. Business, stock market, and financial investment 
were the primary source for gaining. Craftsmanship was now less profitable 
and impractical for people who used to practice it and was the main source for 
their living, it is not "trendy" any more (Garner, 82). 

Sinclaire Lewis is well known of being critical of the American ways. His 
writings always carry a biting criticism on middle class materialism and the 
influence of narrow-minded people on others who are against committing to 
the established social patterns. He believes that their lack of vision and their 
"emphasis on profit" make them blind about the beauty of life and the 
importance of social indulgence (Fishback, 67). His novel Main Street is a very 
perceptive study in the American society. The American sociologist and 
literary critic Lewis Mumford deals with this particular novel as a historical 
document drawing on real experience of frustration and helplessness: 

In Main Street an American had at last 
written of our life with something of the 
intellectual rigor and critical detachment that 
had seemed so cruel and unjustified [in 
Charles Dickens and Matthew Arnold]. 
Young people had grown up in this 
environment, suffocated, stultified, helpless, 
but unable to find any reason for their 
spiritual discomfort. Mr. Lewis released 
them. 

Intellectuals who witnessed this period can easily touch the smugness and 
vainness of the society at the time, they often criticize it as unimaginatively 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  الهرب من الواقع المرير في رواية سنكلير لويس الشارع الرئيسي

Escaping Hard Reality in Sinclair Lewis' Main Street  
       Assist. Lect. Ruwaida Saad Safouk(1)م.م رويدة سعد صفوك

 الملخص

أولنكاتررأنأي  لررزنعرراجنعوررننبرراألدبن  شررةن،ررطحي ني ررلو نا، رر    ننا،رر ين  رر عرر سنكرر لوين،رر    ن
وا،فررر النا،فلررر ينعناألمرررر ناقي  لرررزنوالن،م م رررونع ا،ررر ن مر  ررر نوثا،رررأنشمي رررينيف ررر  نا يم رررالنا، واعرررزن

تضنأونعوننإجياحنذاتررضننررررنأكرر نناملف حنا ي  لزناأل انوغينقاحر ن،طفلارنا،ممو    ناملم وم ناب، بم  نا،يتنب وتن
ننررن مر ضنكلةنواب،مايلنُي غرً نإايهن،و  وي.

رانرر  نعرررننتم  ىنه هنا، راك ناقكباينا،يتنجت ةنكارولنك   ل تنيرنروا  ن،   نا، ارعنا، أل  ز نغي
ع اهتا نوتل فنا،  لناملم  حبنا،يتنحتاولنجت شم انهرر هناملرر أبنا، ر عرر نيرررنابررةنأ نتمرراقولنعنواق  ررانا، رر أن

ا مماهلان،و  شنعنشو بنصييبنعني     انت عننغ ف نش   ي.نت م زنا، راك نإبجيرراحنعورر لنعرو رر نش  نجواب انون
نيف  بنعني اب  نا،مجارينا،   ب نا،يتنت ابضنا،ف ح.

Abstract  
The first American author who won the Nobel Prize in literature in 1930, 

Sinclair Lewis viewed the hollowness in the twentieth-century American 
society. He yearned for social justice and alteration of the unacceptable 
conformity to the established patterns of class that left individuals lost, unable 
to fit themselves neither into their families nor in the whole society, 
consequently leading them to escape. This paper investigates the reasons 
why Carol Milford from Lewis's novel Main Street 1920, feels dissatisfied with 
her life. It exposes the different ways that she, the intelligent and ambitious 
young lady, tries in order to cope with her unsatisfying reality after marrying 
and moving to a small town in Minnesota.The study ends up with a conclusion 

 .--اآلحاي/نباي  ناهةنا،ب تكو  نن-



 
No: 25 

7 

4. Culture issues and the culture stagnation Iraqi society suffers from 
and from the cultural attacks that are unsuitable for it and doesn't go in 
harmony with its moralities. 

5. Issues concerning agricultural and livestock products which are the 
backbone of its economy. 

6. Issues concerning Iraqi industry and reason for its breakdown and 
way to remedy the basic problems this sector suffers from. 

7. Producing and trading which doesn’t follow economical standards and 
ways for enumerating it. 

8. Laws and legislations which the state is in need for to develop 
exterior and interior trade to ensure enough security for domestic production. 

9. Laws which the state is in need for confronting crimes such as 
kidnapping, armed killing, armed robbery.  

10. Social issues and way to face threats the society witnesses such as 
increasing ratio of divorce and drugs, unemployment, and moral deterioration. 

All these issues and others not mentioned need research done by 
universities through their conferences and PhD dissertations which analyze 
such problems to gain solutions for those who are in charge to deal with them 
to transform the country to a better situation.. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editorial’s word 
Universities and reform 
It is something known in Iraq that universities, have no role in what is going 

on society now. Our universities' role is confined with learning only and 
developing the students' scientific abilities, with no role of what is going on in 
our societies nowadays. What is expected from universities is to have a big 
role in building the country and enhancing the political, economic, and social 
aspects of life which affirms a continuous development of the country to be 
with those developed countries. From the first glance, it is noted that the 
advancements of developed countries are accomplished through the scientific 
research done by universities. In other words, such countries are led by 
universities which approve the strategies and the decisions of these countries 
before their application and even their validity is approved after its application. 

In our country, Iraq, who is encumbered with problems, there are many 
issues that universities can make solutions for them. Among them are: 

1. Issues concerning the Iraqi constitution, adjustment and way of 
application and even censorship with application and the constitutionality of 
many legislations of the Iraqi national assembly. 

2. Issues deal with the duties of the establishments of the state such as 
ministries, national assembly, judgeship, and its many panels and how such 
establishments can be developed and deal with its bad performance. 

3. Ways of styles of confronting decay. Iraq is unable to face such an 
issue, so there must be some research that submit to the authorities' ways to 
confront such problems. 
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