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كلمة هيئة التحرير
التعليم الرقمي
على رغم ما لالنرتنت من مساوئ وأضرار على جيل الشباب ،لكنه ومع عصر الكروان دخل االنرتنت
يف حياة البشرية بشكل ال يتصور .فمن التواصل البيين والتبادل املعريف إىل التجمعات الرقمية اليت أصبحت
بديالً عن رفاق املقاهي واملطاعم إىل التبادل التجاري والسلعي حىت وصل أخرياً إىل التعليم الرقمي حيث
وحتول اهلاتف والتابلت والالبتوب إىل
حتولت غرفة الطالب يف بيته إىل صف دراسي وإىل قاعة مناقشة ّ
أستاذ جييب عن كل سؤال تسأله ويعطيك احللول ألصعب املسائل الرايضية والفيزايئية ،وجييبك عن آالمك
سببها وعالجها ليس فقط جييبك على ما تريد أن تسأله بل يقوم ابختبارك بثقة عالية؛ إنك أمني على ما
قرأت واستفدت.
لقد حت ّول االنرتنت مع الكروان إىل شيء آخر فبعد أن كان وسيلة للهو واالستمتاع وقضاء أوقات الفراغ
بل يف بعض املوارد سبيال لإلفساد وتغيري اخالق الشباب ،بل حىت وسيلة لالجرام واإلرهاب ،أصبح اليوم
ملجأً لكل طالب علم ولكل تلميذ ينشد النجاح يف حياته العملية.
التحول يف عامل االنرتنت كم هلذا املخلوق الومهي الذي ال يرى ابلعني اجملردة
لقد ادركنا ومن خالل هذا ّ
كم له من فوائد وكم يستطيع االنسان أن يستفيد منه؟ فإذا كان البعض إىل األمس القريب يلعن األنرتنت
ألنه جلب هلم اجلرمية واإلرهاب وعصائب القتل والدمار أصبح الكثري منا يرتمحون على اآلابء الذين اكتشفوا
هذا املخلوق العجيب الذي مل يدرك أحد حىت اآلن ماهيته ابلتحديد ،لكنهم أصبحوا اليوم اسارى مقيدين
له يف البيت والعمل والدائرة ويف الشارع والسيارة وحىت وهم بني السحاب ال يستغنون عن الالبتوب وجهاز
اهلاتف النقال ،فهناك أبعاد جديدة لالنرتنت وعالقته ابالنسان يبشر مبستقبل واعد للبشرية مجعاء.
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النفقة واإلستثناءات الشرعية فيها

Expenditure and Legitimat Exclusion in it
( )1

أ.د بالسم عزيز الزاملي
()2
نورا لواء جاسم الكلكاوي

Prof. Balasim Azuz Al-Zamily
Noora Liwa Jasim

الخالصة
النفقة هو ما حيتاج اليه االنس ـ ـ ــان يف حياته من املأكل واملس ـ ـ ــكن وامللبس واب الحد أس ـ ـ ــبا ا الثالثة
(الزوجية) و(القرابة) و (امللك) ففي نفقة الزوجية جيب توفر شــروط اســاســية وهي..أن يكون العقد دائماً،
والتمكني التام ،وبقاء الزوجية وتقدر النفقة بس ـ ـ ـ ـ ـ ــد حاجة الزوجة مبا حتتاج اليه من طعام وإدام ،وكس ـ ـ ـ ـ ـ ــوة
وغريهـ ــا ،واـ ــب النفقـ ــة على األقـ ــارب وهم االبوان واألوالد والعمودين من األقـ ــارب كـ ــاإلخوة واألخوال
واألعمـام وغريهم .وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحـب وتتـأكـد يف الوارب منهم ويشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتط يف وجوب اإلنفـاق الفقر .ويف املنفق
املقـدرة.أمـا مبـا يتعلق بنفقـة اململوك فهي واجبـة على مـا ميلكـه اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان من الرقيق ذكراً أو أنثى .ويتخري
املوىل يف نفقتهم أما من ماله أو من كسبهما وال يوجد تقدير لنفقتهما بل الواجب قدر الكفاية من إطعام
وإدام وكسوة وتوجد هنالك إستثناءات شرعية يف النفقة يكون فيها املستثىن خارجاً على وجوب اإلنفاق.
Abstract
Alimony is what a person needs in his life from food, housing, clothing
and one of the three causes (marital relationship) and (kinship) and
(ownership) in the Alimony of marriage must be provided the basic
conditions: a permanent contract, and full empowerment, and continuity of
marriage.

 -1جامعة كربالء -كلية العلوم اإلسالمية.
 -2جامعة كربالء -كلية العلوم اإلسالمية.
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العدد27 :

The alimony is estimated by filling the wife's need for the food, clothes
and house, and other necessities, and it is obligatory to make alimony to
relatives who are parents, children and close relatives such as brothers,
uncles, orphans and others.
Prefer and make sure in the heir to them and stipulate that poverty must
be spent in the spending capacity either with respect to the Alimony of the
slaves is a duty on whether the slave was male of female and the mullah
can choose to spend their own expense either from his money or from their
earnings and there is no estimate of their spending, but it is necessary to be
sufficient to feed and eat. There are legal exceptions in alimony, in which
the excluded are excluded from spending.

المقدمة
لقد إهتمت الشـ ـريعة االسـ ــالمية وإعتنت ابلزواج عناية كبرية وفائقة لكونه هو السـ ــبيل لبقاء وإسـ ــتمرار
النوع االنس ـ ـ ـ ـ ــاين ،وهو احلجر األس ـ ـ ـ ـ ــاا الذي يقوم عليه بناء اإلس ـ ـ ـ ـ ــرة وتكوين اجملتمع ،ورتبت الش ـ ـ ـ ـ ـريعة
االسـ ـ ـ ـ ــالمية على الزوج حقوقاً وواجبات لكال الزوجني ،فإذا ما راعاها كل منهما إاات األخر قويت رابطة
الزوجية وإستقرت وإستقامت احلياة األسرية وتقسم تلك احلقوق اىل ثالثة أقسام:
القسم االول -:حسن املعاشرة وهو حق مشرتك بني كال الزوجني
القسم الثاين -:الطاعة وهو حق الزوج على زوجه
القسم الثالث -:املهر والنفقة وهو حق الزوجة على زوجها
وس ــنتناول يف هذا املبحث القس ــم الثالث من تلك احلقوق وهو حق النفقة حيث س ــنتطرق لبيان معىن
النفقة وأسـ ـ ــباب إسـ ـ ــتحقاقها ومسـ ـ ــتحقيها وشـ ـ ــروط النفقة وقدرها وهذا ما سـ ـ ــيتضـ ـ ــمنه املطلب االول من
البحث ،مث نســتعريف يف املطلب الثاين اإلســتثناءات الشــرعية يف أحكام النفقات وتوضــيحها وبيان الدليل
الشـ ــرعي عليها والتطرق ألقوال الفقهاء فيها ،مث بعد ذلك خلا ا الة اليت تتضـ ــن أهم النتائج اليت توصـ ــلنا
اليها أثناء رحلة البحث.
المطلب االول:معنى النفقة وأسبابها
إن النفقة من األمور املهمة اليت تتعلق يف احلياة العائلية واملعيل الذي اب عليه ويتض ـ ـ ـ ـ ــمن البحث يف
النفقة بيان معىن النفقة ،واألسـباب اليت اب فيها النفقة ،ومن مث بيان بعض النماذج املسـتثناة من وجوب
اإلنفاق.
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النفقة واإلستثناءات الشرعية فيها

اوالً :معنى النفقة

النفقة لغة:
(نفقت الدابة تنفق نفوقا أي ماتت ...،ونفق الس ـ ــعر ينفق نفاقاً إذا كثر مش ـ ــرتوت .والنفقة :ما أنفقت
وإستنفقت على العيال ونفسك .والنفق :سرب يف األريف له خملص إىل مكان)(.)3
النفقة إصطالحاً:
عرفها السـ ـ ــيد ا وئي (ت1411 :ه) فقال( :النفقة هي ما حيتاج إليه اإلنسـ ـ ــان يف حياته من املأكل
وامللبس واملسكن فال تشمل املؤونة الالزمة بعد املوت)(.)4
ثانياً :أسباب إستحقاق النفقة

ال اب النفقة إال الحد أسبا ا وهي ثالثة( :الزوجية) و (القرابة) و (امللك).
اوالً :نفقة الزوجة:
وهي ما جيب على الزوج إنفاقه على الزوجة بعد عقد الزواج بش ـ ـ ـ ـ ـ ــرط عدم النش ـ ـ ـ ـ ـ ــوز ،وعليه البد من
دراسة شروطها وقدرها.
أ  -شروط النفقة:

جيب توفر شروط أساسية يف نفقة الزوجة وهي:
 .1أن يكون العقد دائماً.
صـل
 .2التمكني التام (وهو التخلية بينها وبينه للوطي وس ـ ـ ـ ــائر اإلس ـ ـ ـ ــتمتاعات ،فلو مل تفعل ذلك مل حي ـ ـ ـ ـ
التمكني الكامل املوجب للنفقة)( ،)5وال اب النفقة ابملتعة وال لغري املمكنة من نفس ـ ــها كل وقت يف
أي موضـ ــع أراد فلو مكنته قبالً ومنعته غريت سـ ــقطت نفقتها وكذا لو مكنته لارا أو ليالً أو يف مكان
دون آخر مما جيوز فيه اإلستمتاع.
 .3بقاء الزوجية :لو إنتفت الزوجة سـ ـ ـ ـ ــقطت نفقتها وكذا لو إرتدت ،فاذا أسـ ـ ـ ـ ــلمت عادت نفقتها عند
إسـ ــالمها .وتسـ ــتحق النفقة الزوجة املسـ ــلمة ،والكتابية ،واألمة إذا أرسـ ــلها موالها ليالً ولاراً ( .)6كما
(تثبت النفقة للمطلقة الرجعية ،كما تثبت للزوجة ،وتسـ ــقط نفقة البائن وسـ ــكناها ،سـ ـواء كانت عن
طالق أو فسـ ـ ـ ـ  .نعم ،لو كانت املطلقة حامالً ،لزم اإلنفاق عليها حىت تض ـ ـ ــع وكذا الس ـ ـ ــكىن) (.)7
وهل النفقة للحمل أو للحامل؟ قال الشي الطوسي (ت460 :هـ) :هي للحمل(.)8
ولو سـ ــافرت الزوجة إبذن زوجها مل تسـ ــقط نفقتها ،سـ ـواء كان سـ ــفرها يف واجب أو مندوب أو مباح.
وكذا لو سـ ــافرت يف واجب بغري إذنه ،كاحلج الواجب .أما لو سـ ــافرت الزوجة بغري إذن زوجها يف مندوب
 -3كتاب العني :ا ليل بن أمحد الفراهيدي.177 /5 ،
 -4كتاب الطهارة :أبو القاسم بن علي أكرب املوسوي ا وئي ،ط 2،1411ه ،املطبعة العلمية -قم.391 / 8 ،
 -5شرائع اإلسالم :احملقق احللي.669 /2 ،
 -6ينظر :إيضاح الفوائد :حممد بن احلسن احللي.268-267-266 /3 ،
 -7شرائع اإلسالم :احملقق احللي.670 /2 ،
 -8ينظر :املبسوط :الشي الطوسي.275 /5 ،
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أو مباح س ـ ـ ـ ــقطت نفقتها .ولو ص ـ ـ ـ ــامت أو ص ـ ـ ـ ــلت أو إعتكفت إبذنه أو يف واجب وإن مل ذن الزوج مل
تس ـ ـ ــقط نفقتها .وكذا لو عملت ش ـ ـ ــيئاً من ذلك ندابً ،ألن له فس ـ ـ ــخه .ولو إس ـ ـ ــتمرت الزوجة خملفة حتقق
النشوز وعندها تسقط النفقة (.)9
ب  -قدر النفقة:

تقدر نفقة الزوجة حبســب احلاجة وقدرة الزوج وشــأن املرأة وعادة إقرالا لذا قدرها بعض الفقهاء بســد
حـ ــاجتهـ ــا إذ قـ ــال :احملقق احللي (ت 676 :ه) :النفقـ ــة( :مـ ــا حتتـ ــاج إليـ ــه املرأة من طعـ ــام ...وأدام...
وكسوة ...وإسكان ...وإخدام ...وآلة األدهان ،تبعا لعادة أمثاهلا من أهل البلد) (.)10
صـر يف ذلك على س ـ ـ ـ ــد ا لة .وهو أش ـ ـ ـ ــبه.
أما اإلطعام ففي تقديرت خالف ،فمنهم من مل يقدر وإقت ـ ـ ـ ـ
ومنهم من قدرت مبد للرفيعة والوضـ ـ ــيعة من املؤسـ ـ ــر واملعسـ ـ ــر .ويف اإلخدام يرجع إىل عاد ا ،فإن كانت من
ذوي اإلخـدام وجـب ،وإن مل تكن كـذلـك خـدمـت نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـا .ويف حـال وجوب ا ـدمـة فـالزوج اب يـار بني
اإلنفاق على خادمها إن كان هلا خادم ،وبني أن يبتاع خادم ،أو يسـ ـ ــتأجرت ،أو ا دمة هلا بنفسـ ـ ــه ،وليس
صـل ا،
للزوجة التخيري .وال يلزمه أكثر من خادم واحد ،وإن كانت من ذوي احلش ـ ـ ـ ــم ،ألن اإلكتفاء حي ـ ـ ـ ـ
ومن اإلعادة هلا ابإلخدام ،خيدمها مع املريف ،نظراً إىل العرف(.)11
ويرجع يف جنس املـأدوم واملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكن وامللبوا إىل عـادة أمثلهـا من أهـل البلـد .وحيق هلـا املطـالبـة ابلتفرد
ابملس ـ ـ ــكن أي :التفرد ابحلجرة أو ابلدار عن مش ـ ـ ــاركة غري الزوج ،والبد يف الكس ـ ـ ــوة من زايدة يف الش ـ ـ ــتاء
للتدثر كاللحاف للنوم واحملشـ ــوة لليقظة .ويرجع يف جنسـ ــه إىل عادة أمثال املرأة .وتزداد الكسـ ــوة إذ كانت
الزوجـة من ذوي التجميـل زايدة على ثيـاب البـذلـة :أي الثيـاب العـاديـة اليت تلبس يف البيـت أو عنـد من ال
حتتشم منه مبا يتحمل أمثاهلا به(.)12
اثنياً :نفقة األقارب
والكالم فيما ينفق عليه وكيفية االنفاق
ا ــب النفق ــة على األبوين وعلى األوالد إمج ــاع ـاً .أم ــا يف وجوب اإلنف ــاق على أابء األبوين وأمه ــا م
فهنــاك تردد أرهرت وجوب اإلنفــاق ،وال اــب النفقــة على غري العمودين من األقــارب كــاألخوة واألخوال
واألعمام وغريهم ولكن تستحب وتتأكد يف الوارب منهم(.)13

كيفية اإلنفاق:

يشـرتط يف وجوب اإلنفاق الفقر .وهل يشـرتط العجز عن االكتسـاب؟ فاألرهر إشـرتاطه ،وذلك ألن؛
صـان ا لقة
صـغر و ومها .وال بنق ـ ـ ـ ـ ـ
صـان احلكم كاجلنون وال ـ ـ ـ ـ ـ
النفقة معونة على سـ ـ ـ ـ ــد ا لة .وال عربة بنق ـ ـ ـ ـ ـ

 -9ينظر :مسالك اإلفهام :الشهيد الثاين.446-445 / 8 ،
 -10شرائع اإلسالم :احملقق احللي.971 / 2 ،
 -11ينظر :مسالك اإلفهام :الشهيد الثاين.457-456 / 8 ،
 -12ينظر :شرائع اإلسالم :احملقق احللي.672 / 2 ،
 -13ينظر :الينابيع الفقهية :علي أصغر مرواريد ،ط1410 ،1ه ،دار الرتاب -بريوت.522/19 ،
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كاإلقعاد ،والعمى و و ذلك مع الفقر ،والعجز .واب النفقة ولو كان كافراً ،أو فاسـ ــقاً وتسـ ــقط إذا كان
مملوكا ،واب على املوىل(.)14
ويشرتط يف املنفق القدرة ،فلو حصل له قدر كفايته ،فيقتصر على نفسه ،أما إن فضل شيء فلزوجته،
فإن فض ـ ـ ـ ــل فلوبوين واألوالد .وال تقدير يف النفقة ،بل الوجب هو قدر الكفاية من الكس ـ ـ ـ ــوة ،واإلطعام،
واملســكن وما حيتاج اليه من زايدة الكســوة يف الشــتاء للتدثر يقظة ونوماً( .)15وال جيب إعفاف :أي تزويج
من اب نفقته ذكراً أو انثى ،أو لليك أمة ،أو حتليلها له وال قض ـ ـ ــاء لنفقة األقارب ،وذلك أللا مواس ـ ـ ــاة
لس ـ ـ ـ ــد احلاجة فال تس ـ ـ ـ ــتقر يف الذمة حىت لو عني احلاكم مقدار النفقة ،لكن لو أمر احلاكم الوالد -مثال-
اإلستدانة على ذمة الولد فإستدان وجب على الولد القضاء له للدين(.)16
اثلثاً :نفقة اململوك:
النفقـة واجبـة على مـا ميلكـه اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان من الرقيق ذكراً وأنثى ويتخري املوىل يف نفقتهم أمـا من مـالـه ،أو
من كسـبهما الن مرها ابإلكتسـاب وأخذ النفقة من كسـبهما .وال يوجد تقدير لنفقتهما بل الواجب قدر
الكفاية من إطعام وإدام وكســوة .ويرجع يف جنس ذلك كله ،إىل عادة مماليك أمثال الســيد من أهل بلدت.
ولو إمتنع عن اإلنفاق جيرب حينها أما على البيع ،أو اإلنفاق ويتس ـ ــوي يف ذلك القن ( ،)17وأم الولد (،)18
واملدبر( )19مجيعاً ( .)20وجيوز للموىل أن خيارج اململوك ابن يض ـ ـ ـ ــرب عليه ض ـ ـ ـ ـريبة ،وجيعل الفاض ـ ـ ـ ــل له إذا
رض ـ ـ ــي ،فإذا كان الفاض ـ ـ ــل قدر كفايته ،وكله اليه ،ولو خارجه ومل يكفيه الفاض ـ ـ ــل فالتمام على املوىل .وال
جيوز املخارجة على أكثر مما يستطيع إكتسابه .واب النفقة ايضاً على ما ميلكه اإلنسان من البهائم سواء
كانت مأكولة أو مل تكن .فالواجب القيام مبا حتتاج اليه ،فإن إجتزأت ابلرعي وإال علفها .فإن إمتنع أجرب
على أحــد األمور أمــا اإلنفــاق ،أو البيع ،أو الــذبح إذا كــانــت من أهلــه ،وإن كــان هلــا ولــد ،وفر عليــه من
لبنها قدر كفايته .أما لو إجتزي بغريت من رعي أو علف ،جاز أخذ اللنب(.)21

 -14ينظر :مسالك اإلفهام :الشهيد الثاين.486-485 /8 ،
 -15ينظر :جواهر الكالم يف شرح شرائع اإلسالم :الشي حممد حسن اجلواهري ،حتقيق وتعليق :حممود الفوجاين؛ تصحيح:
السيد إبراهيم املباجني ،ط1366 ،2ه ،دار الكتب -طهران.376 -374/ 31 ،
 -16ينظر :شرائع اإلسالم :احملقق احللي.676-675 / 2 ،
 -17القن(:هو اململوك احملض ا الص غري املتشبث ابحلرية) شرائع اإلسالم :احملقق احللي.677/2 ،
 -18ام الولد :هي( :العبدت ،أو السريه اذا وطئها سيدها ،ومحلت منه) ،الشيعة يف امليزان :الشي حممد جواد مغنية ،ط،4
1399ه ،دار التعارف للمطبوعات -بريوت.224 ،
 -19املدبر :هو اململوك الذي قال له سيدت انت حر بعد وفاا ،ينظر :شرح رسالة احلقوق" اإلمام زين العابدين" ،- -
حتقيق وشرح :حسن السيد علي القباجني ،ط 1406 ،1ه ،مطبعة امساعيليان -قم.449 -448 ،
 -20ينظر :شرائع اإلسالم:احملقق احللي.677-676 / 2 ،
 -21كتاب النكاح :الشي مرتضى األنصاري :حتقيق :جلنة تراب الشي األعظم ،ط1415 ،1ه ،مطبعة ابقري -قم.488 ،
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المطلب الثاني :اإلستثناءات الشرعية في أحكام النفقات
املقصد االول :ال نفقة يف سفر مندوب أو مباح بغري إذن الزوج

تس ــتثىن الزوجة املس ــافرة بغري إذن زوجها يف س ــفر مندوب أو مباح من النفقة فلو س ــافرت الزوجة بغري
إذن الزوج يف مندوب أو مباح سقطت نفقتها(.)22
التوضيح
لو س ــافرت الزوجة إبذن الزوج فإنه ال خالف يف عدم س ــقوط نفقتها فيما لو فعلت ذلك ،س ـواء كان
صـلحتها،
صـلحته أو م ـ
يف واجب ،أو مندوب ،أو مباح ،كما إنه ال فرق مع س ــفرها إبذنه بني أن يكون مل ـ
ألن اإلذن من الزوج إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقــاط حلقــه ،فيبقى حينئــذ مقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى حقهــا حبــالــه .كمــا أن اإلذن يفيــد عــدم
نشـوزها( .)23وكذا الكالم فيما لو سـافرت الزوجة يف واجب مضـيق بغري إذنه كاحلج الواجب فإلا تسـتحق
صـية ا الق)( ،)24وقد روى أابن عن زرارة عن أيب
النفقة ،لكولا معذرة كما إنه (ال طاعة ملخلوق يف مع ـ ـ ـ ـ ـ
جعفر  - -فقال( :سـ ـ ــألته عن إمرأة هلا زوج وهي صـ ـ ــرورة وال ذن هلا يف احلج ،قال حتج وإن مل ذن
صـرة فيه،
هلا)( )25والرواية صــحيحة ( ،)26فال حق للزوج عليها مع اإلذن أو تضــييق الوجوب كي تكون مق ـ
فتبقى مندرجة يف إطالق أدلة اإلنفاق ،أما لو سـ ــافرت بغري إذنه يف مندوب أو مباح سـ ــقطت نفقتها ألنه
من حقـه عليهـا أن ال يقع ذلـك منهـا إال إبذنـه ،بـل الظـاهر ذلـك وإن مل ينـاف اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمتـاع لغيبـه منهـا أو
غريها ،بل هي من الناشـ ـ ــز ،ال نفقة هلا .بل ال يبعد القول بسـ ـ ــقوط نفقتها أيضـ ـ ـاً يف السـ ـ ــفر بغري إذنه يف
الواجب املوســع ،لتضــييق حقه ،فال يعارضــه املوســع( ،)27وعليه تســتثىن من النفقة الزوجة املســافرة بغري إذن
زوجها يف مندوب أو مباح.
الدليل:
 وعن أهــل البيــت  - -تؤكــد على أمهيــةوردت لنــا الكثري من الرواايت عن النحم حممــد -
حق الزوج على الزوجة ومنها ما روات:
 .1أمحد بن حممد ،عن إبن حمبوب ،عن مالك بن عطية ،عن حممد بن مسـ ـ ـ ــلم ،عن أيب جعفر - -
 فقالت :اي رسـول ما حق الزوج على املرأة؟ فقال هلا :أنقال(( :جاءت إمرأة إىل النحم -
تطيعه وال تعصيه وال تصدق من بيته إال إبذن وال تصوم تطوعاً إال إبذنه ،وال لنعه نفسها وإن كانت
على رهر قتــب( ،)28وال خترج من بيتهــا إال إبذنــه وإن خرجــت من بيتهــا بغري إذنــه لعنتهــا مالئكــة

 -22ينظر :مسالك اإلفهام :الشهيد الثاين.445 / 8 ،
 -23ينظر :جواهر الكالم :الشي اجلواهري؛ ينظر :كلمة التقوى :حممد أمني زين الدين ،ط1413 ،2ه ،مطبعة مهر  -قم،
.150/7
 -24من ال حيضرت الفقيه :الشي الصدوق.621/2 ،
 -25املصدر نفسه.438 / 2 :
 -26ينظر :رجال النجاشي :الشي النجاشي.233 ،
 -27ينظر :جواهر الكالم :الشي اجلواهري.314 / 31 ،
 -28القتب (ما يوضع على سنام البعري ويركب عليه) ،الكايف :الشي الكليين.507/5 ،
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السـ ـ ــماء ومالئكة األريف ومالئكة الغضـ ـ ــب ومالئكة الرمحة حىت ترجع إىل بيتها)) ( )29إال إن سـ ـ ــند
هذت الرواية غري معترب(.)30
( .2روى احلســن بن إبن حمبوب ،عن مالك بن عطية ،عن ســليمان بن خالد ،عن أيب عبد - -
 فقالوا :اي رس ـ ــول إان رأينا أانس ـ ـاً يس ـ ــجد بعض ـ ــهم لبعض فقالأن قوماً أتوا رس ـ ــول -
 :لو أمرت أحداً يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها) ( )31وهذت الروايةرسول -
حسنة (.)32
وغري ذلــك الكثري من األحــاديــث اليت تؤكــد على أمهيــة حق الزوج على زوجتــه ووجوب إطــاعتــه وعــدم
معصـيته وا روج بغري إذنه وان عدم طاعة الزوجة للزوج وعصـيالا له يعد نشـوزاً لقوله تعاىل :ﭧ...
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ( )33ومعىن قوله تعاىل أن الالا ختافون (نشـوزهن)
صـيانكم فعظوهن ابلقول وأن مل تنجح العضـ ـ ـ ــة إهجروهن يف املضـ ـ ـ ــاجع أي:
أي ترفعهن عن طاعتكم وع ـ ـ ـ ـ
حيول رهرت اليها فإن مل ينفع اهلجرة إضـ ـ ـ ـ ـربوهن ضـ ـ ـ ـ ـرابً غري ش ـ ـ ـ ــديد ال يقطع حلماً وال يكس ـ ـ ـ ــر عظماً فإن
أطعنكم فال تبغوا عليهن ابلتوبي واإليذاء إن كان علياً كبرياً فأحذروت (.)34
ومن الرواايت اليت تؤكد على سقوط نفقة الزوجة لو خرجت بغري إذن زوجها ما روات:
 .1حممـد بن يعقوب ،عن علي بن إبراهيم ،عن أبيـه ،عن النوفلي ،عن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوين ،عن أيب عبـد -
 :أميا إمرأة خرجت من بيتها بغري إذن زوجها فال نفقة هلا)) قال(( :قال رسـ ـ ــول -( )35والرواية معتربة (.)36
 ،إنه قال يف خطبة الوداع: .2احلسـ ـ ـ ـ ـ ــن بن علي بن شـ ـ ـ ـ ـ ــعبة يف (حتف العقول) ( )37عن النحم -
((أن لنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائكم عليكم حقـاً ولكم عليهن حقـاً ،وحقكم عليهن أن ال يوطئن فرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكم وال يـدخلن
بيوتكم أحداً تكرهونه إال إبذنكم وأن ال تني بفاحشـ ـ ـ ـ ــة فإن فعلن فإن قد أذن لكم أن تعظوهن

 -29الكايف :الشي الكليين.507-506 / 5 :
 -30ألن مجيع الرواة من الثقاة :ينظر :رجال النجاشي :النجاشي422-324-323 ،؛ ينظر :معجم رجال احلديث :السيد
ا وئي؛  .96/6إال أمحد بن حممد فإنه جمهول حيث ذكر السيد ا وئي انه مل يذكر يف كتب رجال احلديث إال عند الربقي الذي عدت
من أصحاب االمام الصادق  - -ينظر :معجم رجال احلديث :السيد ا وئي.207/2 ،
 -31من ال حيضرت الفقيه :الشي الصدوق.440-439/3 ،
 -32ألن مجيع رواة السند من اإلمامية الثقة ينظر :الفهرست :الشي الطوسي97 ،؛ رجال النجاشي :النجاشي422 ،؛ ماخال
سليمان بن خالد فإنه ممدوح :ينظر :رجال النجاشي :النجاشي.183 ،
 -33سورة النساء :اآلية.34 :
 -34ينظر :األصفى يف تفسري القران :املوىل حممد حمسن الفيض الكاشاين ،حتقيق :مركز األحباب والدراسات اإلسالمية ،ط،1
1418ه ،مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي -قم.208 / 1 ،
 -35الكايف :الشي الكليين514 / 5 ،؛ ذيب األحكام :الشي الطوسي.352/7 ،
 -36ينظر :معجم رجال احلديث :السيد ا وئي.23/4 ،
 -37ينظر :حتف العقول عن ال الرسول :احلسن بن علي بن شعبة احلراين :حتقيق وتصليح وتعليق :علي أكرب الغفاري ،ط،2
1404ه ،مؤسسة النشر اإلسالمي -قم.33 ،
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و جروهن يف املض ـ ــاجع وتضـ ـ ـربوهن ضـ ـ ـرابً غري مربح ،فإذا إنتهني وأطعنكم فعليكم رزقهن وكس ـ ــو ن
ابملعروف)) ( )38والرواية معتربة (.)39
أقوال الفقهاء:
أمجع الفقهاء من اإلمامية وكذا اجلمهور على سـقوط نفقة الزوجة لو سـافرت بغري إذن زوجها يف سـفر
مندوب أو مباح لعدم طاعته فتعد عاصية له ويتحقق النشوز (.)40
صـل النشــوز ســقطت نفقة
صـل به النشــوز ،أي مىت ما ح ـ
وهنا نالحظ أن ســقوط النفقة يتحقق إذ ح ـ
صـياانً ومينع الزوج من حقه يف اإلسـ ـ ـ ــتمتاع يف زوجته .ولذا
الزوجة ،والنشـ ـ ـ ــوز يتحقق لكل سـ ـ ـ ــبب يعد ع ـ ـ ـ ـ
يستثىن من ذلك النفقة.
املقصد الثاني :ال نفقة للصغرية التي لم تبلغ:

تسـتثىن ال صـغرية غري البالغة من النفقة حيث تسـقط نفقتها كما ذكر ذلك الفقهاء فقال الشـهيد الثاين
صـغرية اليت مل تبلغ سـ ــناً جيوز اإلسـ ــتمتاع ا ابجلماع على أشـ ــهر القولني لفقد
(ت  966ه)( :ال نفقة لل ـ ـ
()41
الشرط وهو التمكني من اإلستمتاع) .
التوضيح:
صـغرية ،ألن املناط يف وجوب اإلنفاق على الزوجات التمكني التام املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتند إىل
(ال نفقة للزوجة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـحيح ،وهو غري معلوم الثبوت هنا ،فاذا مل يعلم وجود الســبب مل يعلم وجود مســببه .وأما الزوجة
العقد ال ـ
الكبرية فـإن هلـا النفقـة إذا كـانـت ممكنـة من نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـا وبـذلـت التمكني عنـد احلـاكم وإن كـان الزوج صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغرياً
صـحيح -اثبت هنا،
لوجود املقتضـ ــي السـ ــامل عن املعاريف فإن املقتضـ ــي -وهو لكني املسـ ــتند إىل العقد ال ـ ـ
صـلح للمانعية ،كما يف نفقة األقارب وهي أضـ ـ ــعف ،واذا مل مينع مع ضـ ـ ــعف
صـغري -ال ي ـ ـ ـ
واملانع -وهو ال ـ ـ ـ
()42
السبب فأوىل أال مينع من قوته)  .وعليه تستثى من وجوب النفقة الزوجة إذا كانت صغرية.
الدليل:
صـحيح( ،ومن فروع
إن املنـاط يف وجوب اإلنفـاق على الزوجـة التمكني التـام املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنـد إىل العقـد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
التمكني أن ال تكون صـغرية حيرم وطء مثلها سـواء كان زوجها صـغرياً أو كبرياً ولو أمكن اإلسـتمتاع ا من
 -38وسائل الشيعة :احلر العاملي.208 / 1 ،
 -39ينظر :معجم رجال احلديث :السيد ا وئي.42/6 ،
 -40املبسوط :الشي الطوسي259 / 1 :؛ شرائع اإلسالم :احملقق احللي670 / 2 ،؛ الشرح الكبري :عبد الرمحن بن قدامه
املقدسي ،د.ط1435 ،ه ،دار الكتاب العريب للطباعة والنشر والتوزيع -بريوت260 / 9 ،؛ اإلنصاف يف معرفة الراجح من ا الف:
عالء الدين املرداوي ،حتقيق :حممد حامد الفقي ،ط 1376 ،1ه ،دار إحياء الرتاب العريب -بريوت370 / 8 ،؛ مسالك اإلفهام:
الشهيد الثاين445 / 8 ،؛ كفاية األحكام :احملقق السبزواري298 / 2 ،؛ حترير الوسيلة:السيد ا ميين ،ط1390 ،2ه ،مطبعة
االداب -النجف االشرف314 /2 ،؛ جواهر الكالم :الشي اجلواهري314 / 31 ،؛ هداية العباد :الشي لطف الصايف ،ط،1
1420ه ،مطبعة سيهر -قم473 / 2 ،؛ فقه الصادق :- -السيد حممد صادق الروحاين ،ط1414 ،3ه ،مطبعة فروردين -قم،
243 / 22؛ فقه السنة :الشي سيد سابق ،ط1397 ،3ه ،دار الكتاب العريب ،بريوت172 / 2 ،؛ الينابيع الفقهية :علي أصغر
مرواريد.519 / 19 ،
 -41الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية :الشهيد الثاين.129 / 2 ،
 -42خمتلف الشيعة :العالمة احللي.322 / 7:
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صـرحيها
دون الوطء ألنه إسـ ـ ـ ــتمتاع اندر ال يرغب اليه يف الغالب فال نفقة هلا حينئذ ،ومن غري فرق بني ت ـ ـ ـ ـ
صـدق إنتفاء التمكني الكامل املفرويف
صريح وليها وعدمه ،وال بني صـ ــغر الزوج وكربت ،ل ـ ـ
ببذل نفسـ ــها وت ـ ـ
شرطيته أو كونه جزء السبب)(.)43
أقوال الفقهاء:
إختلفـت أقوال الفقهـاء اإلمـاميـة يف وجوب النفقـة على الزوجـة إذا كـانـت صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغرية أو عـدم وجو ـا إىل
قولني:
صـغرية اليت مل تبلغ س ـ ــناً جيوز اإلس ـ ــتمتاع ا ابجلماع
القول األول :وهو القول املش ـ ــهور النه ال نفقة لل ـ ـ
س ـواء كان الزوج ص ــغرياً أو كبرياً لفقد الش ــرط وهو التمكني من اإلس ــتمتاع وبه قال الش ــي الطوس ــي (ت:
460ه) يف (املبسـ ـ ـ ــوط) ( ،)44و(ا الف) ( )45وتبعه ابلقول إبن الرباج (ت481 :ه) ( )46واحملقق احللي
(ت676 :ه) ( ،)47والشــهيد الثاين (ت965 :ه) ( ،)48والفاضــل اهلندي (ت1137 :ه)( ،)49والســيد
الطباطبائي (ت1231 :ه) ( ،)50والشي اجلواهري (ت1266 :ه) ( ،)51وعلي أصغر مرواريد(.)52
صـغرية إذا كان الزوج كبرياً وهو ما ذهب اليه إبن إدريس (ت)598 :
القول الثاين :وجوب النفقة لل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـغرية ،لعموم وجوب النفقـة على الزوجـة،
حيـث قـال( :إن األوىل عنـدي أن على الكبري النفقـة لزوجتـه ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ودخوله مع العلم حباهلا ،وهذت ليسـ ـ ــت انشـ ـ ــز ،واإلمجاع منعقد على وجوب نفقة الزوجات ،فليتأمل ذلك
وإن كاان صغريين ال نفقة هلا) (.)53
صـغرية
أمــا ابلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة لفقهــاء اجلمهور فــذهــب أبو حنيفــة ومــالــك إىل القول النــه ال نفقــة للزوجــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وللشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافعي قوالن أوهلمـا :إن ال نفقـة هلـا ( ،)54والثـاين إن هلـا النفقـة أللـا عويف عن امللـك عنـدت كمـا هو
احلال يف اململوكة مبلك ميني(.)55
صـغرية اليت مل تبلغ سـ ــناً جيوز
القول الراجح :إن الراجح ما ذهب إليه القول املشـ ــهور من أنه ال نفقة لل ـ ـ
اإلستمتاع ا ابجلماع لفقد الشرط وهو التمكني من اإلستمتاع.
 -43جواهر الكالم :الشي اجلواهري.309 / 31 ،
 -44ينظر :املبسوط :الشي الطوسي.13-12 / 6 ،
 -45ا الف :الشي حممد بن احلسن الطوسي ،حتقيق :السيد علي ا رسان؛ السيد جواد الشهرستاين؛ الشي مهدي جنف،
اشراف :الشي جمتىب العراقي ،ط1420 ،2ه ،مؤسسة النشر اإلسالمي -قم.113 / 5 ،
 -46ينظر :املهذب:القاضي إبن الرباج.347 /2 ،
 -47ينظر :شرائع اإلسالم :احملقق احللي.670 /2 ،
 -48ينظر :اللمعة الدمشقية :الشهيد الثاين.129 /2 ،
 -49كشف اللثام عن قواعد األحكام :اء الدين حممد الفاضل اهلندي ،حتقيق :مؤسسة النشر اإلسالمي ،ط1420 ،1ه،
مؤسسة النشر اإلسالمي -قم.561 / 7 ،
 -50ينظر :راييف املسائل :السيد الطباطبائي.532 /10 ،
 -51ينظر :جواهر الكالم :الشي اجلواهري.309 /31 ،
 -52ينظر :الينابيع الفقهية :علي أصغر مرواريد.690 /19 ،
 -53السرائر :إبن إدريس احللي.655 /2 ،
 -54جواهر العقود ومعني القضاء واملوقعني والشهود :مشس الدين املنهاجي االسيوطي ،حتقيق :مسعد عبد احلميد حممد السعدين،
ط1417 ،1ه ،دار الكتب العلمية -بريوت.174-173 / 2 ،
 -55البحر الرائق شرح كنز الدقائق :زين الدين ابن جنيم احللي ،حتقيق :الشي زكراي عمريات ،ط1418 ،1ه ،دار الكتب
العلمية -بريوت.305 /4 ،
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املقصد الثالث:الحامل املتوفى زوجها:

إن يف نفقة احلامل اليت توىف عنها زوجها روايتان ،أشـ ـ ـ ــهرها :أنه ال نفقة هلا ،والثانية :ينفق عليها لكن
من نصيب ولدها(...)56
التوضيح:
ال نفقــة للمتوىف عنهــا زوجهــا إذا كــانــت حــائالً بال خالف أللــا من مجلــة البــائنــات ،فال نفقــة هلــا مع
احليلولــة إمجــاعـاً .أمــا إذا كــانــت حــامالً ففي وجوب النفقــة هلــا مــذهبــان .األول :وهو عــدم وجوب النفقــة
للمتوىف عنها زوجها وإن كانت حامالً ،والثاين :أوجب هلا النفقة من نصـيب ولدها( .)57والقول االول هو
صـيب
األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهر يف عدم وجوب النفقة على املتوىف عنها زوجها وإن كانت حامالً وال ينفق عليها من ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ولدها وذلك ألن اإلنفاق حكم ش ــرعي حيتاج إىل دليل واألص ــل إن ال إنفاق فان كان على املس ــألة إمجاع
منعقد من أص ـ ــحا ا قلنا به ،وإال بقينا على نفي األحكام الش ـ ــرعي إال الدلة ش ـ ــرعية .كما إن الولد الذي
يف بطنهـا إمنـا يكون لـه مـال عنـد خروجـه إىل األريف حيـاً ،أمـا وهو جنني ال يعرف لـه موت من حيـاة ،فال
مرياب لـه وال مـال على اإلنفـاق فكيف ينفق عليهـا وهي حـامـل من مـال من ال مـال لـه؟ ( .)58وعليـه أن
احلامل املتوىف عنها زوجها مستثناة من حكم اإلنفاق.
الدليل:
إسـتدل أصـحاب املذهب األول بعدم وجوب النفقة على الزوجة املتوىف عنها زوجها وإن كانت حامالً
ابألدلة االتية:

اوالً :الرواايت الواردة عن أهل البيت -

 -ومنها-:

-

 -إنــه قــال يف

 ...( .1عن علي عن أبيــه عن إبن أيب عمري عن محــاد عن احللحم عن أيب عبــد
احلبلى املتوىف عنها زوجها أنه :ال نفقة هلا)()59والرواية حسنة (.)60
صـر ،عن مثىن احلناط ،عن زرارة ،عن أيب عبد
( .2عدت من أصــحابنا ،عن ســهل بن زايد ،عن إبن أيب ن ـ
()62
()61
  -يف املرأة احلامل املتوىف عنها زوجها هل هلا نفقة؟ قال :ال) والرواية صحيحة . .3ما روات (أمحد بن حممد بن عيســى عن احلســن بن علي بن فضــال عن املفضــل بن صــايب عن زيد أيب
()63
أس ـ ــامة قال :س ـ ــألت أاب عبد  - -عن احلبلى املتوىف عنها زوجها هل هلا نفقة؟ فقال :ال)
والرواية غري معتربة (.)64
 -56مسالك اإلفهام :الشهيد الثاين.453 /8 ،
 -57ينظر :املهذب البارع :إبن فهد احللي.332-431-430 /3 ،
 -58ينظر :السرائر :إبن إدريس احللي.738 /2 ،
 -59اإلستبصار :الشي الطوسي.3453 / 3 ،
 -60إن مجيع رجال الرواية هم من اإلمامية الثقاة :ينظر :رجال النجاشي :النجاشي ،326-260-142،إالعبيد بن علي
احللحم فإنه ممدوح ينظر :الفهرست :الشي الطوسي.174 ،
 -61الكايف :الشي الكليين.115 / 6 ،
 -62ينظر :رجال النجاشي :النجاشي.233 ،
 -63اإلستبصار :الشي الطوسي.345 / 3 ،
 -64إن مجيع رواة السند من الرواة اإلمامية الثقاة ينظر :الفهرست :الشي الطوسي129 ،؛ معجم رجال احلديث :السيد
ا وئي .85/3،ماعدا احلسن بن علي بن فضالة فإنه ليس إبمامي إال إنه ثقة ينظر :الفهرست :الشي الطوسي98-97 ،؛ واملفضل
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النفقة واإلستثناءات الشرعية فيها
()65

صـيب
وإسـ ـ ــتدل أصـ ـ ــحاب املذهب الثاين :وهو وجوب اإلنفاق على احلامل املتوىف عنها زوجها من ن ـ ـ ـ
ولدها ابلرواية االتية:
 حممد بن حيىي ،عن أمحد بن حممد ،عن حممد بن إمساعيل بن بزيع ،عن حممد بن الفضـ ـ ـ ـ ــيل ،عن أيبصــباح الكناين ،عن ايب عبد  - -قال((:املرأة احلبلى املتوىف عنها زوجها ،ينفق عليها من مال
ولدها الذي يف بطنها)) ( )66والرواية ضعيفة (.)67
أقوال الفقهاء:
أختلفت أقوال الفقهاء يف نفقة احلامل املتوىف عنها زوجها إىل قولني كما ذكران:
القول األول :ال نفقة للحامل املتوىف عنها زوجها وهو القول املشـ ــهور وبه قال الشـ ــي الطوسـ ــي (ت:
460ه) يف (ا الف)( )68وتبعــه القول إبن إدريس (( )69ت ،)598 :وإبن العالمــة(( )70ت770 :ه)،
()73
وإبن فهد احللي (( )71ت841 :ه) ،والفاض ـ ـ ـ ــل اهلندي (( )72ت1137 :ه) ،والس ـ ـ ـ ــيد الطباطبائي
(ت2131 :ه) ،والسيد ا ميين (( )74ت1409 :ه ) ،والسيد السيستاين( )75وغريهم.
()76
صـالح
صـيب ولدها وبه قال أبو ال ـ ـ ـ
القول الثاين :إن احلامل املتوىف عنها زوجها ينفق عليها من ن ـ ـ ـ
()78
(ت447 :ه) ،والش ــي الطوس ــي (( )77ت460 :ه) ووافقهم القول إبن الرباج (ت 481ه) ،وإبن
محزة ( )79وغريهم.
القول الراجح :هو القول الذي ذهب اليه املشـ ـ ــهور يف عدم وجوب النفقة للحامل املتوىف عنها زوجها
وذلك للرواايت اليت تناولنا ذكرها مضافاً إىل األصل وهو براءة الذمة من اإلنفاق.

بن صايب فإنه جمهول ينظر :الرجال إلبن الغضائري :أمحد بن احلسني الغضائري الواسطي البغدادي ،حتقيق :السيد حممد رضا اجلالل،
ط 1380 ،1ش1422 -ه ،مطبعة سرور -قم.88 ،
 -65ينظر :ا الف :الشي الطوسي.69 / 5 ،
 -66الكايف :الشي الكليين.115 / 6 ،
 -67إن مجيع رجال السند من الثقاة ينظر :رجال النجاشي :النجاشي ،353-330-19 ،معجم رجال احلديث :السيد ا وئي،
 ،154/18ما خال أمحد بن حممد فهو جمهول ينظر :معجم رجال احلديث السيد ا وئي.207/2 ،
 -68ينظر :ا الف :الشي الطوسي.68 / 5 ،
 -69ينظر :السرائر :إبن إدريس احللي.738 / 2 ،
 -70ينظر :إيضاح الفوائد :حممد بن احلسن احللي.278 / 3 ،
 -71ينظر :املهذب البارع :إبن فهد احللي.432 / 3 ،
 -72ينظر :كشف اللثام :الفاضل اهلندي.584 / 7 ،
 -73ينظر :راييف املسائل :السيد الطباطبائي.539 / 10 ،
 -74ينظر :حترير الوسيلة :السيد ا ميين.315 / 2 ،
 -75منهاج الصاحلني :السيد علي احلسيين السيستاين ،ط1416 ،1ه ،مطبعة ستارت -قم.125 / 3،
 -76الكايف يف الفقه :تقي الدين بن جنم الدين أبو صالح احللحم ،حتقيق :رضا استادي ،د.ط1435 ،ه ،مكتبة اإلمام امري
املؤمنني  - -العامة -طهران.313 ،
 -77ينظر :النهاية :الشي الطوسي.537 ،
 -78ينظر :املهذب :القاضي إبن الرباج.319 / 2 ،
 -79ينظر :الوسيلة :إبن محزة الطوسي.329 ،
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املقصد الرابع :مالعنة الحامل:

إذا العن الزوج زوجته وابنت منه وكانت حامالً فال نفقة هلا وذلك إلنتفاء الولد ،وكذا احلكم بسقوط
النفقة فيما لو طلقها مث رهر ا محل فأنكرت الزوج والعنها (.)80
التوضيح:
إن البــائنــة ابللعــان إن كــان لعــالــا لغريف نفي الولــد فال نفقــة هلــا يف العــدة على القولني وذلــك ألل ـا
صـارت هنا كاحلائل ،وإن كان لعالا لغريف القذف مع إعرتافه
ص ـ ــارت أجنبية وإنتفى احلمل عن الزوج ،ف ـ ـ
بولـدهـا فينبغي بنـاعت على القولني ،فـإذا قلنـا إن النفقـة للحمـل وجبـت هنـا لقولـه تعـاىل ... :ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭞ ..ﭥ ( )81بوجوب اإلنفـاق على الولـد ،وإن قلنـا إلـا للحـامـل
فال اب النفقة ،أللا صــارت أجنبية ( .)82وكذا لو طلقها مث رهر ا بعد ذلك محل فأنكرت والعنها فإلا
وإن كانت مطلقة إال إلا صـ ـ ـ ـ ــارت كاحلائل ابلنسـ ـ ـ ـ ــبة اليه بعد نفي الولد ابللعان ،فحينئذ ال نفقة هلا على
القولني أيضاً (.)83
الدليل:
املطلقة الرجعية تستحق السكىن كما تستحق النفقة لقوله تعاىل :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ..
وقوله تعاىل :ﭞ..ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ...ﭪ ( )85واملراد بيو ن
يف قوله تعاىل هو بيوت أزواجهن فال جيوز للزوج أن خيرجها من بيته أي إلا تستحق السكىن( )86ال البائن
وذلـك لوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ولقولـه تعـاىل ... :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ( )87أي الرجعـة الن يغري الزوج رأيـه يف
الطالق ويرجع زوجته(.)88
كما دل على عدم وجوب النفقة على البائن األخبار الواردة عن أهل البيت  - -ومنها ما روات:
( .1حممد بن حيىي ،عن أمحد بن حممد ،عن إبن حمبوب ،عن سعد بن أيب خلف قال :سألت أاب احلسن
موسـ ـ ـ ـ ـ ــى بن جعفر  - -عن شـ ـ ـ ـ ـ ــيء من الطالق فقال :إذا طلق الرجل إمرأته طالقاً ال ميلك فيه
الرجعة فقد ابنت منه س ــاعة طلقها وملكته نفس ــها وال س ــبيل له عليها وتعتد حيث ش ــاءت وال نفقة
هلــا ،قــال :قلــت :أليس عز وجــل يقول :ﭞ ..ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
()84

 -80شرائع اإلسالم :احملقق احللي.674 / 2 ،
 -81سورة الطالق :اآلية.4 :
 -82ينظر :مسالك اإلفهام :الشهيد الثاين.476 / 8 ،
 -83ينظر :جواهر الكالم :الشي اجلواهري.360 / 31 ،
 -84سورة الطالق :اآلية.6 :
 -85سورة الطالق :اآلية.1 :
 -86جممع البيان يف تفسري القران :الفضل بن احلسن الطربسي ،حتقيق وتعليق :جلنة من العلماء واحملققني ،ط1415 ،1ه،
مؤسسة األعلمي للمطبوعات -بريوت.40 /10 ،
 -87سورة الطالق :اآلية.1 :
 -88ينظر :جممع البيان يف تفسري القران :الشي الطربسي.40 /10 ،
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ﭨ ﭩ ﭪ : ..فقـال إمنـا عين بـذلـك اليت تطلق تطليقـة بعـد تطليقـة فتلـك اليت ال خترج وال خترج
حىت تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد ابنت منه وال نفقة هلا )89( )...والرواية ضعيفة (.)90
 .2وروى حممد بن حيىي ،عن أمحد بن حممد ،عن علي بن احلكم ،عن موسـ ـ ـ ـ ــى بن بكر ،عن زرارة ،عن
أيب جعفر  - -ق ــال(( :املطلق ــة ثالاثً ليس هل ــا نفق ــة على زوجه ــا إمن ــا ذل ــك لليت لزوجه ــا عليه ــا
رجعة)) ( )91والرواية صحيحة (.)92
 .3كمـا روى موسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى بن بكر ،عن زررة ،عن أيب جعفر  - -قـال((:إن املطلقـة ثالاثً ليس هلـا نفقـة
على زوجها إمنا هي لليت لزوجها عليها رجعة)) ( )93والرواية صحيحة(.)94
أقوال الفقهاء:
إن الظاهر من إس ـ ـ ـ ـ ـ ــتنطاق أقوال الفقهاء ،إن البائنة ابللعان ال نفقة هلا يف العدة إذا كان لعالا لغريف
نفي الولد لكولا صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت أجنبية وإنتفى احلمل عنه ،أما إذا كان اللعان لقذفها مع اإلعرتاف ابلولد إاه
بن ــاء نفقته ــا على قولني ف ــإن قلن ــا :إل ــا للحم ــل وجب ــت هن ــا وذل ــك لوجوب اإلنف ــاق على الول ــد وعمالً
ابلدوران وجوداً أو عدماً كالزوجية .وإن قلنا إلا للحامل س ـ ـ ــقطت إللا ص ـ ـ ــارت أجنبية .وكذا ال نفقة هلا
لو طلقها مث رهر محل فأنكرت والعنها إللا صارت كاحلائل بعد نفي الولد ابللعان(.)95
الخاتمة
احلمـد رب العـاملني الـذي وفقنـا إللـام هـذا البحـث بعـد رحلـة من البحـث والتفكر واملثـابرة من أجـل
اإلرتقاء مبوضــوعنا (النفقة واإلســتثناءات الشــرعية فيها) إلخراجه ابملســتوى املرجو واملطلوب إن لكل بداية
لاية ،وخري األعمال حسن خواتيمها ،فأختتم جهدي املتواضع الهم النتائج اليت توصلنا اليها-:
 .1إن اإلسالم إهتم ابلزواج وإعتىن به عناية خاصة لكونه السبيل لبقاء االنسان وإستمرار النوع االنساين
واحلجر األساا الذي يقوم عليه بناء األسرة وتكوين اجملتمع.
 .2إن االس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم رتب على الزواج حقوقاً وواجبات على كال الزوجني ،وجيب عليهما مراعا ا ملا هلا من
دور كبري يف تقوية رابطة الزوجية وإسـتقرار وإسـتقامة احلياة األسـرية ومن تلك احلقوق حق النفقة وهو
احلق الواجب للزوجة على زوجها.
 .3إن النفقـة اـب الحـد األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـاب الثالثـة (الزوجيـة) و (القرابـة) و (امللـك) وجيـب يف نفقـة الزوجـة أن
يكون العقد دائماً ،والتمكني التام وبقاء الزوجية .وتقدر نفقتها بسد حاجة الزوجة من إطعام وكسوة
 -89الكايف :الشي الكليين .90/6
 -90وذلك ألن امحد بن حممد املذكور يف سند الرواية جمهول حيث ذكر السيد ا وئي إنه مل يرد له ذكر يف كتب الرجال ماعدا
الربقي الذي قال إنه من أصحاب اإلمام الصادق  - -ينظر :معجم رجال احلديث :السيد ا وئي.207/2 ،
 -91الكايف :الشي الكليين.104/ 4 ،
 -92ينظر :رجال النجاشي :النجاشي.233 ،
 -93ذيب األحكام :الشي الطوسي.133/8 ،
 -94ينظر :رجال النجاشي :النجاشي.233 ،
 -95ينظر :املبسوط :الشي الطوسي 275 / 5؛ املهذب :القاضي إبن الرباج 348 / 2؛ الوسيلة :إبن محزة الطوسي ص328؛
خمتلف الشيعة :العالمة احللي495 / 7 ،؛ إيضاح الفوائد :حممد بن احلسن احللي148 368 / 3 ،؛ مسالك اإلفهام :الشهيد الثاين،
476 / 8؛ جواهر الكالم :الشي اجلواهري360 / 31 ،؛ الينابيع الفقهية :علي أصغر مرواريد.521 / 19 ،
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وإدام وغريهـا ويشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتط يف نفقـة األقـارب الفقر ويف املنفق القـدرة .أمـا يف نفقـة الرقيق فـاملوىل خمري من
اإلنفاق عليهم من ماله أو من كسبهما.
 .4إن اإلســتثناءات يف أحكام االنفاق ال تعين خروج املســتثىن عن دائرة احلكم بل إلا تكون يف حاالت
وموارد خـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال جيري فيهـا التمكن من تطبيق احلكم الـذي يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـل نظـائرهـا ،فجعـل هلـذت املوارد
إستثناءاً خاصاً ،من أجل املصلحة ا اصة او العامة أو كالمها.
المصادر والمراجع
 القران الكري .1االستبصار فيما اختلف من األخبار :الشي حممد بن احلسن الطوسي(ت460 :ه) ،حتقيق :حسن
املوسوي ا رسان ،ط ،4دار األضواء للطباعة والنشر والتوزيع -بريوت1336 ،ش1404 -ه.
 .2األصـ ـ ـ ــفى يف تفسـ ـ ـ ــري القرآن :املوىل حممد حمسـ ـ ـ ــن الفيض الكاشـ ـ ـ ــاين(ت 1091 :ه) ،حتقيق :مركز
األحباب والدراسات اإلسالمية ،ط ،1مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي -قم1418 ،ه.
صـاف يف معرفة الراجح من ا الف :عالء الدين املرداوي (ت 815 :ه) ،حتقيق :حممد حامد
 .3اإلن ـ ـ ـ
الفقي ،ط ،1دار أحياء الرتاب العريب -بريوت1376 ،ه.
 .4إيضـ ـ ـ ــاح الفوائد :حممد بن احلسـ ـ ـ ــن احللي(ت 771:ه) ،حتقيق وتعليق :السـ ـ ـ ــيد حسـ ـ ـ ــني املوسـ ـ ـ ــوي
الكرماين؛ الش ـ ــي علي بنات االش ـ ــتهاري ،الش ـ ــي عبد الرحيم الربوجردي ،ط ،1املطبعة العلمية -قم،
1387ه1389 -ه.
صـري(ت970 :ه) ،حتقيق :الش ـ ـ ـ ـ ــي زكراي
 .5البحر الرائق ش ـ ـ ـ ـ ــرح كنز الدقائق :زين الدين بن جنيم امل ـ ـ ـ ـ ـ
عمريات ،ط ،1دار الكتب العلمية -بريوت1418 ،ه.
صـطفى بن أمحد ا ميين(ت1409 :ه) ،ط ،2مطبعة اآلداب -النجف
 .6حترير الوس ـ ـ ــيلة :الس ـ ـ ــيد م ـ ـ ـ
األشرف1390 ،ه.
صـحيح
 .7حتف العقول عن آل الرس ـ ـ ــول :احلس ـ ـ ــن بن علي بن ش ـ ـ ــعبة احلراين(ت 336:ه) ،حتقيق وت ـ ـ ـ
وتعليق :علي أكرب الغفاري ،ط ،2مؤسسة النشر اإلسالمي -قم1363 ،ش 1404 -ه.
 .8ذيب األحكام :الشـي حممد بن احلسـن الطوسـي ،حتقيق وتعليق :السـيد حسـن املوسـوي ا رسـان،
ط ،4مطبعة خورشيد  -طهران1365 ،ش 1406 -ه.
 .9جواهر العقود ومعني القضـ ـ ــاة واملوقعني والشـ ـ ــهود :مشس الدين املنهاجي األسـ ـ ــيوطي(ت 880:ه)،
حتقيق :مسعد عبد احلميد حممد السعدين ،ط ،1دار الكتب العلمية -بريوت1417 ،ه.
 .10جواهر الكالم يف شـ ـ ـ ــرح شـ ـ ـ ـرائع اإلسـ ـ ـ ــالم :الشـ ـ ـ ــي حممد حسـ ـ ـ ــن اجلواهري(ت1266:ه) ،حتقيق
صـحيح :السـ ــيد إبراهيم املياجني ،ط1363 ،2ه /
صـحيح :حممود الفوجاين ،رضـ ــا األسـ ــتادي ،ت ـ ـ
وت ـ ـ
ط1366 ،2ه ،ط1367 ،3ه ،ط1368 ،3ه ،دار الكتب اإلسالمية -طهران.
 .11ا الف :الش ـ ــي حممد بن احلس ـ ــن الطوس ـ ــي(ت 460:ه) ،حتقيق :الس ـ ــيد علي ا راس ـ ــاين؛ الس ـ ــيد
جواد الشـ ـ ــهرسـ ـ ــتاين ،الشـ ـ ــي مهدي جنف ،إشـ ـ ـراف :السـ ـ ــيد جمتىب العراقي ،ط ،2مؤسـ ـ ـسـ ـ ــة النشـ ـ ــر
اإلسالمي -قم1420 ،ه.
22

النفقة واإلستثناءات الشرعية فيها

 .12رجال النجاشي :أمحد بن علي النجاشي ،ط ،5مؤسسة النشر اإلسالمي -قم1416 ،ه.
 .13الرجال البن الغضـ ـ ــائري :أمحد بن احلسـ ـ ــني الغضـ ـ ــائري الواسـ ـ ــطي البغدادي (ت 450:ه) ،حتقيق:
السيد حممد رضا اجلالل ،ط ،1مطبعة سرور -قم1380 ،ش 1422 -ه.
 .14الروضـ ــة البهية يف شـ ــرح اللمعة الدمشـ ــقية :الشـ ــي زين الدين العاملي(ت 965:ه) ،ط ،1مؤسـ ـس ــة
أحياء الكتب اإلسالمية -قم1428 ، .ه.
 .15راييف املسـ ـ ـ ــائل يف بيان احكام الشـ ـ ـ ــرع ابلدالئل :السـ ـ ـ ــيد علي الطباطبائي (ت1231:ه) :حتقيق:
مؤسسة النشر االسالمي ،ط ،1مؤسسة النشر اإلسالمي -قم1420 ،ه 1422 -ه.
 .16الس ـرائر :ابن إدريس احللي(ت 598:ه) ،حتقيق :جلنة التحقيق ،ط ،1مؤس ـس ــة النش ــر اإلس ــالمي-
قم1410 ،ه.
 .17شرائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام :احملقق جنم الدين جعفر احللي(ت 676:ه) ،تعليق :السيد
صادق احلسيين الشريازي ،ط ،4دار العلوم -بريوت1436 ،ه.
 .18الشـ ـ ـ ـ ــرح الكبري :عبد الرمحن بن حممد بن قدامة املقدسـ ـ ـ ـ ــي(ت 682:ه) ،د.ط ،دار الكتاب العريب
للطباعة والنشر والتوزيع -بريوت1435 ،ه.
 .19شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح رس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـة احلقوق لإلمـام زين العـابـدين  :- -السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـد حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـد علي القبـاجني
(ت1411:ه) ،ط ،2مطبعة إمساعيليان  -قم1406 ،ه.
 .20الش ـ ـ ـ ـ ــيعة يف امليزان :الش ـ ـ ـ ـ ــي حممد جواد مغنية(ت 1400:ه) ،ط ، ،4دار التعارف للمطبوعات-
بريوت1399 ،ه.
 .21فقه السنة :الشي سيد سابق(ت 1420:ه) ،ط ،3دار الكتاب العريب -بريوت1397 ،ه.
صـادق :- -الس ـ ــيد حممد ص ـ ــادق الروحاين ،ط ،3مطبعة فروردين -قم ،املطبعة العلمية -
 .22فقه ال ـ ـ
قم1414 ،ه.
 .23الفهرس ــت :الش ــي حممد بن احلس ــن الطوس ــي(ت460 :ه) ،حتقيق :الش ــي جواد القيومي ،ط، ،1
مؤسسة النشر اإلسالمي -قم1417 ،ه.
 .24الكايف يف الفقه :تقي الدين بن جنم الدين أبو صـ ــالح احللحم(ت 447:ه) ،حتقيق :رضـ ــا أسـ ــتادي،
د.ط ،مكتبة اإلمام أمري املؤمنني  - -العامة  -أصفهان1435 ،ه.
صـحيح وتعليق :علي أكرب
 .25الك ــايف :الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حمم ــد بن يعقوب الكليين(ت 329:ه) ،حتقيق وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـف ـ ـ ــاري ،ط1367 ،3ش1415 -ه  /ط1365 ،4ش1413 -ه  /ط1363 ،5ش-
1411ه ،مطبعة حيدري -طهران.
 .26كتاب الطهارة :السـ ـ ـ ــيد أبو القاسـ ـ ـ ــم بن علي أكرب املوسـ ـ ـ ــوي ا وئي(ت1413 :ه) ،ط ،2املطبعة
العلمية -قم1411 ،ه.
 .27كتاب العني :ا ليل بن أمحد الفراهيدي(ت 173:ه) ،ط ،1مؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األعلمي للمطبوعات-
بريوت1408 ،ه.
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العدد27 :

 .28كتاب النكاح :الشـي مرتضـى األن صـاري(ت 1214:ه) ،حتقيق :جلنة حتقيق تراب الشـي األعظم،
ط ،1مطبعة ابقري -قم1415 ،ه.
 .29كشــف اللثام عن قواعد األحكام :اء الدين حممد فاضــل اهلندي(ت1135 :ه) ،حتقيق :مؤسـســة
النشر اإلسالمي ،ط ،1مؤسسة النشر اإلسالمي -قم1420 ،ه.
 .30كفاية األحكام :احملقق حممد ابقر الس ـ ـ ـ ـ ــبزواري(ت 1090:ه) ،حتقيق :الش ـ ـ ـ ـ ــي مرتض ـ ـ ـ ـ ــى الواعظي
اآلراكي ،ط ،1مؤسسة النشر اإلسالمي -قم1423 ،ه.
 .31كلمـ ــة التقوى :الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حممـ ــد أمني زين الـ ــدين(ت1419 :ه) ،ط ،2ط ،3مطبعـ ــة مهر -قم،
1413ه.
صـحيح وتعليق :حممد ابقر
 .32املبس ـ ـ ــوط :الش ـ ـ ــي حممد بن احلس ـ ـ ــن الطوس ـ ـ ــي(ت 460:ه) ،حتقيق وت ـ ـ ـ
البهبودي ،ط ،2املطبعة احليدرية -طهران1388 ،ش1430 -ه.
 .33جممع البيان يف تفسـري القرآن :الشـي الفضـل بن احلسـن الطربسـي(ت 548:ه) ،حتقيق وتعليق :جلنة
من العلماء واحملققني ،ط ،1مؤسسة األعلمي للمطبوعات -بريوت1415 ،ه.
 .34خمتلف الشــيعة يف أحكام الشـريعة :العالمة احلســن بن يوســف احللي(ت726 :ه) ،حتقيق :مؤسـســة
النشر اإلسالمي ،ط ،1مؤسسة النشر اإلسالمي -قم1415 ،ه 1418 -ه 1419 -ه.
 .35مسـالك اإلفهام إىل تنقيح شـرائع اإلسـالم :الشـي زين الدين العاملي(ت 965:ه) ،حتقيق :مؤسـسـة
املعارف اإلسالمي ،ط  ،1مؤسسة ابسدار إسالم -قم1416 ،ه 1418 -ه.
صـيل طبقات الرواة :الســيد أبو القاســم بن علي أكرب املوســوي ا وئي(ت:
 .36معجم رجال احلديث وتف ـ
1413ه) ،ط ،5مؤسسة اإلمام ا وئي اإلسالمية -النجف األشرف1413 ،ه.
صـدوق(ت 381:ه) ،حتقيق :علي أكرب
 .37من ال حيضـ ــرت الفقيه :الشـ ــي حممد بن علي بن احلسـ ــني ال ـ ـ
الغفاري ،ط ،2مؤسسة النشر اإلسالمي جلماعة املدرسني يف احلوزة العلمية -قم1404 ،ه.
 .38منهاج الصاحلني :السيد علي احلسيين السيستاين ،ط ،،1مطبعة ستارة -قم 1416ه.
صـر النافع :مجال الدين بن فهد احللي(ت1325 :ه) ،حتقيق :الشـ ــي
 .39املهذب البارع يف شـ ــرح املخت ـ ـ
جمتىب العراقي ،د.ط ،مؤسسة النشر اإلسالمي -قم1411 ،ه.
 .40املهذب :عبد العزيز بن الرباج ،د.ط ،مؤسسة النشر اإلسالمي -قم1406 ،ه.
 .41النهاية يف جمرد الفقه والفتاوى :الشي حممد بن احلسن الطوسي(ت460 :ه) ،حتقيق :املؤرخ الشي
آغا بزرك الطهراين ،د.ط ،د.ت ،مطبعة قدا حممدي -قم.
 .42هداية العباد :الشي لطف الصايف ،ط ،،1مطبعة سبهر -ق 1420،ه م.
 .43وسـائل الشـيعة إىل حتصـيل مسـائل الشـريعة :حممد بن احلسـن احلر العاملي ،حتقيق :مؤسـسـة آل البيت
  -ألحياء الرتاب ،ط ،2مطبعة مهر -قم12414 ،ه. .44الوسـ ـ ـ ــيلة إىل نيل الفضـ ـ ـ ــيلة :حممد بن علي بن محزة الطوسـ ـ ـ ــي(ت580 :ه) ،حتقيق :الشـ ـ ـ ــي حممد
احلسون ،إشراف :السيد حممد املرعشي ،ط ،1مطبعة ا يام -قم1408 ،ه.
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 .45الينابيع الفقهية :علي أص ـ ـ ـ ــغر مرواريد ،حتقيق وإش ـ ـ ـ ـراف:علي أص ـ ـ ـ ــغر مرواريد ،ط1410 ،1ه ،دار
الرتاب -بريوت ،ط ،1مؤسسة فقه الشيعة -بريوت1413 ،ه.
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Legitimate Purposes in Imams doctorine
)(status and opinions

أ.م.د حسين كاظم عزيز

()1

Assist. Prof. Hussain Kadhim Aziz

الملخص
صـطلح (املقاص ـ ــد الش ـ ــرعية) ،بل َمن س ـ ــاهم يف بس ـ ــطه فيها،
ال أكون واحداً ممن انفرد يف ايض ـ ــاح امل ـ ـ
صـطلح ،لكين جهدت أن اعرض ـ ـ ـ ـ ــه مبا رأته
مس ـ ـ ـ ـ ــاحة اختلفت فيها اآلراء وتوزعت يف مناحيها دقائق امل ـ ـ ـ ـ ـ
صـنفا ا ،مث اوض ــحت درجة اإلعرايف عنه
املدرس ــة االص ـولية االمامية فحفظت هلا قوام التأص ــيل ض ــمن م ـ
ضمن معايري تتناول ا طاب الشرعي للمدرسة.
ومل اغفل من الوجهة الرتاثية التجديدية الن الكتاابت املعرفية هلذا االفق العلمي ق ـ ـ ـ ـصـرت يف أن تعطي
حقه مبا يضـ ــمن امهيته من اجلانب التشـ ـريعي ،لقد كان التطرف املوضـ ــوعي هلذا اجلانب املعريف سـ ـواء على
مس ـ ـ ـ ـ ــتوى التأس ـ ـ ـ ـ ــيس او التقنني الذي أخذ على عاتقه تعوي الرتاكمات املعرفية لالس ـ ـ ـ ـ ــتدالل الفقهي عند
مذهب او أكثر ،يف حال كانت اقدم اترخياً وخلصيال.
صـطلح وهذا ما يكون مودعا يف فكر كثري من
وحاولت صـ ـراحة أن الفكر االمامي مل حيتج اىل هذا امل ـ ـ
الباحثني ،لذا اردت توريف اصالته يف املدرسة االمامية ومن ضمن مرتاكمها املعريف.
Abstract
I am not one of the only ones to clarify the term (legitimate purposes), but
who contributed.
In the spread of it, an area in which opinions differed and were distributed
in the dimensions of the term of the term, but I tried to show him what the
school saw the fundamentalist front and preserved the root of the rooting
 -1كلية العلوم اإلسالمية /جامعة كربالء.
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within the work, and then clarified the degree of disobedience within the
criteria dealing with the legitimate discourse of the school.
I have not neglected from the point of view of the innovative heritage that
the knowledge literature of this scientific horizon has failed to give its right to
ensure its importance from the legislative aspect. The objective extremism
of this aspect was the knowledge of both the level of establishment or
codification, which undertook to float the cognitive accumulations of the
jurisprudential inflexibility of one or more denominations, In the case of the
oldest date and originality.
I tried explicitly that the frontal thought did not invoke this term and this is
enshrined in the thought of many researchers, so I wanted to employ its
authenticity in the front school and within the accumulation of knowledge

المقدمة
صـطلح (املقاصـ ـ ــد الشـ ـ ــرعية) بل َمن سـ ـ ــاهم يف بسـ ـ ــطه فيها،
ال أكون واحداً ممن انفرد يف ايضـ ـ ــاح امل ـ ـ ـ
صـطلح ،لكين جهدت أن اعرض ـ ـ ـ ـ ــه مبا رأته
مس ـ ـ ـ ـ ــاحة اختلفت فيها اآلراء وتوزعت يف مناحيها دقائق امل ـ ـ ـ ـ ـ
صـنفا ا ،مث اوض ــحت درجة اإلعرايف عنه
املدرس ــة االص ـولية االمامية فحفظت هلا قوام التأص ــيل ض ــمن م ـ
ضمن معايري تتناول ا طاب الشرعي للمدرسة.
ومل اغفل من الوجهة الرتاثية التجديدية الن الكتاابت املعرفية هلذا االفق العلمي ق ـ ـ ـ ـصـرت يف أن تعطي
حقه مبا يضـ ــمن امهيته من اجلانب التشـ ـريعي ،لقد كان التطرف املوضـ ــوعي هلذا اجلانب املعريف سـ ـواء على
مس ـ ـ ـ ـ ــتوى التأس ـ ـ ـ ـ ــيس او التقنني الذي أخذ على عاتقه تعوي الرتاكمات املعرفية لالس ـ ـ ـ ـ ــتدالل الفقهي عند
مذهب او أكثر ،يف حال كانت اقدم اترخياً وخلصيال.
ونقول صـ ـراحة إن الفكر االمامي مل حيتج اىل نظرية املقاصـ ــد -وهذا ما يكون مودعا يف فكر كثري من
صـر النص اليت
البـاحثني -وان اخـذانت حبثـا فال خيلو من حـالـة عريف واتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـل ،الن االمـاميـة يف فرتة ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
طالت ثالثة قرون وربع القرن ونيف ،اسـ ـ ـ ـ ــتثمرت املسـ ـ ـ ـ ــاحة الزمنية الطويلة مبا وصـ ـ ـ ـ ــلت من رواايت مثلت
صـلح واملفاسـ ـ ــد من جهة واخرى مل حتتج
حتليال م  - -يف النظر اىل مالكات االحكام وارتباطا ا ابمل ـ ـ ـ
صـايب املؤس ـ ــلة
اىل ادلة كوس ـ ــائل تلجأ اليها لض ـ ــبط معيارية الدليل حىت تذهب مرة اىل القياا ومرة اىل امل ـ ـ
صـحايبّ ،فوفرت املدرســة االمامية ادلة تلك املالكات حســب
ومرة اىل ســد الذرائع وفتحها ومرة اىل قول ال ـ
حركية الزمان واملكان من مصادر التشريع حىت ادلة االصول العملية النتاج الوريفة الشرعية املؤمنة.
صـطلح من خالل اصـ ـ ــالته يف املدرسـ ـ ــة االمامية ولكن تراكم املدرسـ ـ ــة
ونؤكد ذلك ،اردان ان ّنورف امل ـ ـ ـ
صـطلح ابملعىن العام املذهحم ،ولكنه يف حبث مالكات االحكام ولكني اكتشـ ـ ـ ــافها
املعريف يف غىن عنه كم ـ ـ ـ ـ
هو عند املدرس ـ ـ ــة االمامية كمنهج موجود ويبحث عنه يف س ـ ـ ــياقات املس ـ ـ ــائل الفقهية ابلش ـ ـ ــكل الذي

حيرم اسـ ـ ــتعماله اذا
يتسـ ـ ــاوق مع مفاهيم املدرسـ ـ ــة ال اكثر من ذلك ولتأصـ ـ ــيله من جانب اخر ،وال ّ
فهمنا مساحته االصطالحية ضمن معامل املدرسة.
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ومن خالل التـاري املقـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي تنـاولـت رصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداً لـه يف فكر بعض املـذاهـب يف مراحـل زمنيـة متفـاوتـة
اعتماداً على منهجية اجلويين (ت  478ه) الذي كان سـ ـ ـ ـ ــبّاقاً يف تقسـ ـ ـ ـ ــيمه الثالثي ،وعند ايب اسـ ـ ـ ـ ــحاق
تفرق عند غريت وما تراكم عند ســابقيه يف موافقاته ،ومن مث ما انطوى
الشــاطحم (ت790ه) الذي مجع ما ّ
عليه التوجه املقاص ـ ـ ـ ـ ــدي عند حممد الطاهر بن عاش ـ ـ ـ ـ ــور(ت  879ه) من وعي نقدي اراد من خالله ان
يثبت للشـ ـ ـريعة مقاص ـ ــداً تقلّل من االختالف ومن كثرة اآلراء والفتاوى املتض ـ ــاربة اليت من ش ـ ــألا ان حترك
العقل املقاصدي يف غري اااهاته.
املدرسـة االمامية وجدت خلطاً متعافياً يف امل صـطلح يف اكتسـابه املبادئ االشـعرية ،و ذا تكون االخرية
قد فقدت التس ـ ـ ـ ـ ـ ــليم لقدرة العقل ،وما ارادته املدرس ـ ـ ـ ـ ـ ــة ان ال تقع يف حيز التناقض عند عدم قبول قاعدة
احلسـن والقبح العقلية كما هي لدى الفكر االشـعري ،ويضـاف اىل رصـدها ان املصـطلح ابسـتعماالته ابتعد
عن االعتماد على منهجية االستقراء الشرعي للتوصل اىل حتديد عدد من املقاصد اليت قد ال تبدو واضحة
من النص ا اص وهذا ما الفوت علماء املقاصد مبتعدين بذلك عن قرارات الوجدان العقلي.
ومثل هذين االعتبارين وابتعاد نظرية املقاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عنهما جعلت النظرية عاجزة عن مقاومة النهج احلريف
صـوص اليت تبعـث على التعبـد خالفـاً للنهج الوقـائعي الـذي تبعـث طبيعتـه على توخيهـا ،بينمـا اخـذت
للن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
املدرسـ ــة جماالً اوسـ ــع يف بيان املقاصـ ــد واحلكم من اسـ ــتعماالت اخرى حتقيقاً ملناطا ا وما تبتغيه من مثرات
التعرف على مقاصدها.
وما امثرته مساحة البحث فيه تناولت يف مباحثه:
املبحث األول :االص ـ ـ ــالة والتطور ،ويف املبحث الثاين :التعريف واملكانة ،ويف املبحث الثالث :من آراء
املدرسة األمامية.
المبحث األول :االصالة والتطور وفيه:
أوالً :املسار والتميّز:

ا ويف يف نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء املـدرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة قـد يتطلـب االحـاطـة والعمق للظروف الـدقيقـة احلـامسـة اليت مرت عليهـا
بداايت النشأة مبقامها املرتبط بتاري (170ه) فتوافد عليها طالب العلم من مجيع االمصار ،حينذاك بدأ
املكون املعريف مس ــجدايً ومس ــايرة نظمها دوراً بعد دور حلركة االبداع والتطور س ــعياً لكماهلا املرحلي يف كل
ّ
زمان ،وصارت لكل دور هلا طريقتها ا اصة وابعادها الفكرية املختصة ا(.)2
وملكانة املدرسـ ــة وما يرتبط ا من تطور علمي يف الفقه واصـ ـوله خاصـ ــة ،ولشـ ــأنية هذت العلوم وجالل
قدرها صـ ــار هلا دورها الذي يتج ّس ـ ـم لية هذت العلوم يف تتبع حركية االسـ ــتنباط اليت َتعد اداته الرئيسـ ــة مبا
حتمل من ممارسة عملية لعملية االجتهاد اليت دف اىل فهم الدين.

 -2اليعقويب :البلدان.309 :
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فالكالم يف بداايت النش ـ ـ ـ ـ ـ ــأة وتطورها العلمي يعتمد عليهما تطور املدرس ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف مس ـ ـ ـ ـ ـ ــارها من خالل
صـنيف والتدوين ،وان كانت املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرية االجتهادية لثل املكانة املهمة يف طابع املدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العلمي ويف
الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مصنفا ا االصولية والفقهية (.)3
فبعد اس ـ ــتقرار الش ـ ــي الطوس ـ ــي (ت 460ه) مدينة النجف (448ه) ،حاول تقعيد املدرس ـ ــة بركائز
منهجيته وعلميته ،صـ ـ ـ ـ ـ ــار حيسـ ـ ـ ـ ـ ــب لنشـ ـ ـ ـ ـ ــاطها الفكري يف التأليف والبحث الفقهي واالصـ ـ ـ ـ ـ ــول وتدوين
االحاديث ،فخلّفت ثروة فكرية ضـ ـ ـ ـ ــخمة ،لذا فاقت يف الوصـ ـ ـ ـ ــف مبا للكه اقرالا من اتري وعلمية ،وما
فلسـفة ابن سـينا ومنهجها ومعاملها إال معلماً علمياً وفكراي انفردت به املدرسـة ( ،)4فقد شـهدت يف العقود
االخرية دعوات لتطوير طرائقها التدريسية مع حتديث مناهجها ،لثلت ابحلركات االصالحية العلمية(.)5
فال ختلو املدرس ـ ـ ـ ــة من منطية النقد ،فس ـ ـ ـ ــارعت إبص ـ ـ ـ ــالح ما طاله النقد من الغمويف واال ام وفرتات
الدراس ـ ـ ـ ـ ــة الطويلة بتطعيم معارفها مبا جد من ثقافات ومعارف هلا ارتباطها الوثيق برس ـ ـ ـ ـ ــالة العامل الديين يف
عصر تسارعت فيه املستجدات فاحتاج اىل خطاب يتماشى ومتطلبات العصر.
ثانياً :امليزات واملالمح:

 .1امليزات:
ليزت املدرسة بكل مراحلها مبا ا:
أ .حرية اختيار املناهج بني الطالب واستاذ احللقة الدراسية.
ب .من مرحلة املقدمات اىل مرحلة الس ــطوح ،اهتمت بدراس ــة الكتب االس ــتداللية االص ـولية والفقهية مما
اعطت للطالب منهجية تتسم ابلدقة املوضوعية.
ج .مرحلة البحث ا ارج اليت اتسمت:
* رعاية العلماء لتلك احللقات.
* السلوب املناقشة واملقارنة وموازنة اآلراء.
* يتسم استاذ البحث ابلشهرة العلمية والبيان يف العريف والسعة(.)6
يهيئ هذا االعداد البلوغ اىل جمد االجتهاد واملتقدم رتبة علمية مبعرفة الشـريعة االسـالمية اصـوالً وفروعاً
اعله من جهة مهيئاً ملواجهة املستجدات وأخرى فهو مطالب إبحياء احلياة الروحية يف اجملتمع االسالمي،
وهذا اهم مقاصد الدراسة(.)7
 .2املالمح
أ -شـ ـ ـ ـ ــهدت املدرسـ ـ ـ ـ ــة تطوراً علمياً وفكرايً وثقافياً منها احلركات االصـ ـ ـ ـ ــالحية يف املنحى التدريسـ ـ ـ ـ ــي
واملنهجي وحىت النظام الداخلي هلا.
 -3حممد ابقر الصدر :املعامل اجلديدة لالصول.29 :
 -4حممد الغروي :احلوزة العلمية يف النجف.258 :
 -5جعفر الدجيلي :موسوعة النجف االشرف.35 /9 :
 -6جملة فقه اهل البيت  - -من مقال اساليب الدراسة يف احلوزة العلمية العدد .35
 -7حممد الغروي :احلوزة العلمية يف النجف االشرف.258 -251 :
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ب -شهدت تيارات فكرية وعقائدية عنيفة خاصة يف.الشأن الكالمي.
ج -كانت وال تزال تتميز بنهضتها التجديدية يف القطاع االصول والفقهي خاصة.
د -هلا رصانتها العلمية فلم يتأثر فكر املدرسة رغم الصراعات الفكرية اليت اصابتها.
ه -تولت تدريس املادة الفقهية واالصولية طوال اترخيها.
()8
و -يف كل دور مرت به املدرسة هلا أعالمها من املبدعني واجملددين .
كل تلك امليزات واملالمح جعلتها ان تتخلق يف فضـ ـ ـ ـ ـ ــائها عملية التحديث فهي يف واقعها ألي والدة
حتديثية ال تكون غريبة على سياقا ا الثقافية و التارخيية هلا ومنها:
أ -النزعة العقالئية.
ب -شيوع دراسة العرفان النظري فيها.
ج -انفتاحها على اجلامعات احلديثة وخاصة االكادميية.
د -لازجها مع روافد ثقافية من مواطن جغرافية خمتلفة مما يعطي للمدرس ـ ـ ـ ــة تراكماً ثقافياً عالياً يتعامل
مع ثقافات اجلميع.
ثالثاً :تطور علم االصول يف املدرسة االمامية:

املدرسـ ــة وليدة تراكم معريف كان له جذورت وامتداداته يف حسـ ــاب املقارابت الوريفية والتارخيية ألصـ ــالة
مرجعيتهـا مبـا فيهـا من توزيع املفـاهيم والتوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـات واالوامر واالحكـام والتكـاليف مبـا تتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل يف حميطهـا
صـومة اليت كانت تورّف مهام املكون وتطبيقاته على تلك
املعريف (ابألص ـ ــول االربعمائة)( ،)9فاملرجعية املع ـ ـ
احلقبة حىت السـ ـ ـ ـ ــفراء االربعة واليت كانت مهامهم لثل اعداد نقلة وريفية للغيبة الكربى لارسـ ـ ـ ـ ــها املرجعية
االجتهـاديـة حيـث يتوىل هرم القيـادة فيهـا العلمـاء واجملتهـدون بغيـة نقـل املعرفـة الـدينيـة اىل االجيـال الالحقـة
(تش ــكيالت املدرس ــة العلمية) اليت اص ــبحت تتبىن االختالفات الدينية والس ــياس ــية احملبوكة هد ممنهج من
صـال االموي والعباسـ ــي من أهم ورائف
صـمود قبال االسـ ــتئ ـ ـ
املكون ،فكان التحدي وال ـ ـ
نتاج معاريف هلذا ّ
املرجعية محاية من تعسف السلطة وهجمات ا صوم.
املكون االهم الذي ش ــكل مع املنهج الفقهي اهتمام املدرس ــة العلمية بش ــكل كبري
فكان علم االص ــول ّ
صـرة يف س ــلوكيات املنهج الفقهي س ـواء كانت على ص ــعيد الفرد او
اليت كانت بداايته كنظرية اص ـولية منح ـ
اجملتمع متمثله ابلبنية الفكرية هلذا العلم ونتاجاً من نتاجات احللقات الدراسـية اليت حتمل املرتاكمات االوىل
ط املرجعيـة املنتج مث تطورت تلـك التطبيقـات العلميـة على أثر التطورات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوكيـة على ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء منهج
املدرسة االمامية ،فأخذ تطورت خطني مها:
األول :ما قبل انتهاء عصر النص:
صـر االول من النص وحسـ ـ ــحم الا كانت البداايت
الكثري من الظروف السـ ـ ــياسـ ـ ــية واالجتماعية يف الع ـ ـ ـ
()10
الفــاعلــة حلركــة املعــارض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ويؤيــد ذلــك النص النبوي "من كــذب علي فليتبوأ مقعــدت من النــار"  .وفيــه
 -8االمني :اعيان الشيعة.104 /41 :
 -9الفيضي الكاشاين :الوايف.22 :
 -10ابن ادريس احللي :السرائر.29 / 2 :
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صـدايت اليت قامت على حس ـ ــاابت املعارض ـ ــة ( ،)11حيث الزم ذلك الظرف انش ـ ــغال
دعوى واض ـ ــحة للت ـ ـ
االمة ابلفتوحات اليت س ـ ــامهت إبقالل فرص التعليم والتعلم ،وهذا ّبرز واض ـ ــحاً يف رل تلك الظروف زالة
العالقة بني العلماء والسلطة ،فضعفت ابلتال عملية التواصل بني املركز االداري واحلركة العلمية.
أهتزت بني املنع واالذن نتيجــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـصـراعــات الــداخليــة اليت أثّرت على حركــة
امــا حركــة التــدوين فقــد ّ
التـدوين ومنهـا تـدوين اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الفقـه الـذي هـدفـه برجمـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوكيـات العمليـة بقواعـد كليـة وحتـديـد املوقف
العملي الشرعي من خالل املضامني الفقهية حتديداً استداللياً(.)12
ومكولا العلمي رغم املعارضـ ـ ـ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ـ ـ ــديدة اليت
واسـ ـ ـ ـ ـ ــتمرت االيعازات اىل التدوين حلفظ تراب االمة ّ
مارستها السياسات السلطوية ابنعطافا ا القسرية يف القتل والقمع.
صـر حركـة االخبـار الكـاذبـة ومـا يتبعهـا من جهـل النـاقلني يف معرفـة الكثري من
لقـد راجـت يف هـذا الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـوص واملنطوق واملفهوم والناس ـ ـ ـ ـ ـ ـ واملنسـ ـ ـ ـ ـ ــوخ واملطلق واملقيد والتعادل والرتاجيح
املفاهيم فالعموم وا ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـوص الكتاب ،ســببه التشــظي يف متاهات املعارضــة واجلري وراء املنافع
وتعاريف االخبار وحىت يف أصــل ن ـ
()13
السلطوية مما سبب ايضاً ابتعادهم عن اخذ االخبار من منابعها املستفادة من املرجعية االصل .
فنقول إن بوادر علم اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الفقـه مرتبط ابسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقرار علم الفقـه ارتبـاطـاً وثيقـاً بـدقـه الرواايت ومـدركهـا
واس ــانيدها وهذا ما اش ــارت اليه اغلب الدراس ــات التارخيية هلذا العلم وعند التعريف جندت يرتبط ابلكش ــف
عن العناصر املشرتكة يف عملية استنباط احلكم الشرعي(.)14
يعدها من املس ــلمات وان تعريف هلا
فاألص ــول ال يبحث يف االدلة من حيث ثبو ا ووص ــوهلا الينا ،بل َ
من قبيــل املــداخــل واملقــدمــات ،فقــد عىن بعوارضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه على احوال خمتلفــة كــاألمر والنهي والعموم وغريهــا،
مستعيناً ايضاً ببحثه يف علوم اللغة بغية التوصل اىل القواعد الكلية (.)15
صـادق " :- -علينا القاء
وعند التعريف اىل بداايته يف النص جند خلصـ ـ ـ ـ ـ ــيله بقول االمام جعفر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ
االصــول وعليكم التفريع" ،وهذت خ صــوصــية اعطت االشــارة اىل العمل ابلقواعد الكلية ،فقد صــنف هشــام
بن احلكم (ت 179ه) كتاابً يف االلفاظ ومباحثها ،وص ـ ـ ـ ـ ـ ــنف يونس بن عبد الرمحن كتاابً مسات "اختالف
صـوصــيا ا هيأت وضــع الركائز
احلديث ومســائله" ،ولذلك جند ان املرجعية املســتثناة من التاري املرجعي ي ـ
صـحيح فهي مـا ارادتـه من نقلـه نوعيـة للوعي الفكري والـديين اىل املرجعيـة االجتهـاديـة
العـامـة لالجتهـاد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـنفـات "اختالف احلـديثني" و
اليت ـدف من هـذا التبين اىل حركيـة الـدفـاع عن مقومـات منهجهـا كم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
"ابطال القياا"()16وغريها.

 -11الكليين :الكايف 47 /1 :ج.6
 -12حممد ابقر الصدر :دروا يف علم االصول36 :
 -13االصفهاين :لاية الدراية يف شرح الكفاية.3 :
 -14حممد ابقر الصدر :دروا يف علم االصول :احللقة االوىل .36 /
 -15مصطفى سعيد ا ن ،دراسة اترخيية للفقه واصوله.149 :
 -16الشريف املرتضى :رسائل الشريف املرتضى.14 /1 :
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الثاين :ما بعد انتهاء عصر النص:
صـر برز الفكر االصـ ـ ــول إبمكاانته املنهجية والعلمية منتقالً من دور الرواية واسـ ـ ــانيدها اىل
يف هذا الع ـ ـ ـ
التمحيص و االســتدالل واالســتناد اىل قواعد اصــول الفقه يف مقام االســتنباط ،واول من اعتمد هذا النهج
هو الشـ ـ ــي اجلليل احلسـ ـ ــن بن علي بن ايب عقيل صـ ـ ــاحب كتاب "املسـ ـ ــتمسـ ـ ــك حببل ال الرسـ ـ ــول" ومن
املهذبني لعلم الفقه آنذاك ،واقتفى اثرت ابن اجلنيد املعروف ابإلســكايف صــاحب املوافقات الروحية ملضــامني
الشريعة يف حركة القياا آنذاك(.)17
واس ـ ــتمرت الكتابة ذا الفن عند الش ـ ــي املفيد (ت 413ه) برس ـ ــالته "التذكرة ابص ـ ــول الفقه" ،وقال
صـار يف كتابه "كنز الفوائد" الذي اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمل على لام املباحث
النجاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ان الكراجكي ادرجها ابخت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
االصـ ـ ـ ـولية ،وكتب بعدت تلميذت علم اهلدى السـ ـ ـ ــيد املرتضـ ـ ـ ــى (ت 436ه) كتابه يف "الذريعة اىل اصـ ـ ـ ــول
صـنيف العلمي نقلت فيها اراء الفقهاء من املذاهب بني
الش ـ ـ ـ ـ ـريعة" ،تلك اجلهود كانت بداايت ط الت ـ ـ ـ ـ ـ
مناقش وانقد ،قَبل ال صـحيح ورد ما مل ي صـح عندت ،كل ذلك ضـمن مدرسـة اصـولية ذات اصـالة واسـتقالل
وليس على الكتـاب من اثر التقليـد والتبعيـة ،وهو امر ملفـت للنظر يف اول جهـد فكري اـديـدي الحتوائـه
صـل مس ــائل اص ــول الفقه عن مس ــائل "الكالم" يالف من س ــبقه كالقاض ــي عبد اجلبار املعتزل يف
على ف ـ
()18
املغين ونظائرت .
وبدأ بعدهم "يف عهد الشي الطوسي" دور رائد يف بلورة املفاهيم االصولية وتطويرها حيث فيه مالمح
النض ـ ــج هلذا الفكر يف كتابه "العدة يف اص ـ ــول الفقه" الذي اس ـ ــتحق تقديراً كثرياً من الباحثني االص ـ ـوليني،
فقد حدد فيه بشــكل دقيق مهمة هذا العلم وعنايته ،وفرق فيه بني املســألة االص ـولية والفقهية وبقيت اراءت
ونظرايتـه ال يعـدوهـا احـد من معـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريـه وال من اجبـال الفقهـاء املتعـاقبـة الكثر من قرن من الزمن احرتامـاً
ملكانته العلمية ( .)19واسـتمرت احلال حىت عصـر ابن ادريس احللي (ت 598ه) الذي وضـع اقوال الشـي
الطوس ـ ـ ــي واجتهاداته موض ـ ـ ــع الدراس ـ ـ ــة والنقد العلمي ،فكان اكثر معاص ـ ـ ـريه جرأة( ،)20وألفت الكثري من
الكتب االصولية واالستداللية بني الذريعة والعدة.
واســتمر التطور االصــول حىت رهور احملقق احللي (ت 676ه) يف كتابه "املعارج" حيث املنهج والدقة
املعرفية املقارنة يف تنقيح الكثري من قواعدت(.)21
واخذ ذلك اجلهد يف تطور وس ـ ـ ـ ـ ــعة وعمق اايم العالَمة (ت 726ه) ،إذ مؤلفاته االص ـ ـ ـ ـ ـولية والفقهية
صـارت غاية املدرســة وقتئذ ان اعل قوابل التطور فاعلة ألي
حمط انظار العلماء ومدار البحث والتدقيق ،ف ـ
منهج اــد فيــه التقنيــة املنهجيــة كمــا يف مؤلفــات احملقق والعالمــة ،فنــدرك جيــداً ان اجلهود اليت بــذلــت يف
الســعي لتطوير هذا العلم كلها قد صــبت يف رافد املدرســة وابلتال اصــبحت هي املرجعية من حيث املقارنة
واملوازنة والنقاش لكل ما اخضـ ـ ــعته اقوال العلماء ومفكريها على بسـ ـ ــاطها العلمي كمناقشـ ـ ــا ا يف مسـ ـ ــائل
 -17االخوند ا راساين :كفاية االصول.7 /1 :
 -18السيد املرتضى :الذريعة اىل اصول الشريعة.3 -2:
 -19الشي الطوسي :التبيان يف تفسري القرآن :املقدمة للشي اغا برزك الطهراين.8 /1 :
 -20السيد ا وئي :معجم رجال احلديث.66 /16 :
 -21حممد ابقر الصدر :املعامل اجلديدة لالصول.76 :
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القياا واالدلة التبعية ( .)22اص ــالة الرض ــية املدرس ــة االص ـولية العلمية يف كل مراحلها التارخيية ،وعلى هذا
صـحيح الل ــا ب ــه ّامن ــت خلود ال ــدين حبقلي ــه العق ــائ ــدي
االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا اليقيين ركزت دع ــائم االجته ــاد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
والتشريعي(.)23
وبثمرة جهود الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهيـد االول (ت 786ه) دونـت القواعـد الفقهيـة اليت كـانـت هلـا امهيتهـا يف جمـاالت
االســتنباط واملمارســة االســتداللية يف املنحىن االجتهادي( .)24يضــاف دور احملقق الكركي يف كتاب "جامع
املقاص ــد" الذي كان رافداً له ثقله العلمي واملنهجي يف املقاص ــد الش ــرعية ،وهذا مما يسـ ـتدعينا ان نقول ان
حركة االزدهار الفقهي واالص ـ ـ ـ ـ ـ ــول متواص ـ ـ ـ ـ ـ ــلة يف جهود احملققني األعالم كالش ـ ـ ـ ـ ـ ــهيد الثاين (ت 965ه)
وص ــاحب املعامل جنل الش ــهيد الثاين (ت 1011ه) والفاض ــل التوين (ت 1071ه) ص ــاحب الوافية (.)25
لقد اهتموا يف تنقيح مباحث علم االصـ ـ ـ ــول وتوريفها يف حركة االسـ ـ ـ ــتنباط اىل التشـ ـ ـ ــدد يف قبول االخبار
املنقولــة يف كتــب احلــديــث ،ومــا رــاهرة تربيع االحــاديــث اال إيــذاانً بتطوير ملحوظ يف مقــام العمــل الخبــار
اآلحاد.
ويف خضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم هـذت الفرتة نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأت احلركـة االخبـاريـة وازدهرت يف كربالء ،وبـدااي ـا لتـد اىل القرن الرابع
صـدوقني والقدميني ،ملا كان يتمتع من
اهلجري ،وما فعلَه الشـ ـ ـ ـ ــي املفيد من دور الوسـ ـ ـ ـ ــيط ليجمع بني ال ـ ـ ـ ـ ـ
شخصية علمية عالية ومنزلة قيادية مرموقة(.)26
ومثل هذت احلركة اليت اسـ ــتعادت نشـ ــاطها يف القرن احلادي عشـ ــر اهلجري على يد االمني االسـ ــرتابدي
(ت 1033ه) صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـب كتـاب الفوائـد املـدنيـة ،والفيض الكـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين(ت 1091ه) واحلر العـاملي (ت
1104ه) والشي يوسف البحراين (ت 1186ه) وامثاهلم(.)27
صـدر للقاعدة االص ـ ـ ـولية ،ومل تكن املدرس ـ ـ ــة االص ـ ـ ـولية
ومن مهام هذت احلركة ان تلغي دور العقل كم ـ ـ ـ
بعيدة عن خلثريا ا ،بل كانت يف صـ ـ ـ ـ ـ ــميم حلقا ا العلمية ونتاجا ا ،فتمكن من شـ ـ ـ ـ ـ ـ َـق املدرسـ ـ ـ ـ ـ ــة الفقهية
()28
مهد هذا االاات رهور مدرس ــة جديدة قبال املدرس ــة
واالصـ ـولية واض ــعاف حركة االجتهاد فيها  ،فقد ّ
االخبــاريــة تزعمهــا الوحيــد البهبهــاين (ت 1206ه) يف فوائــدت احلــائريــة اليت امثرت جهودت وتالمــذتــه اىل
صـياغة والعريف لوفكار والقواعد
تض ـ ـ ـ ــاعل النش ـ ـ ـ ــاط االخباري واعادت احلياة اىل االجتهاد من حيث ال ـ ـ ـ ـ
االص ـولية ،وعلى اثرها ح َددت معامل الفكر االصــول واتســعت آفاقه ( ،)29وال تغفل جهود اقطاب مدرســة
االجتهاد منهم:
أ -السيد حممد مهدي حبر العلوم ت 1212ه.
ب -السيد جواد العاملي ت 1226ه.
 -22احملقق احللي :املعارج.88 :
 -23السماعي :تذكرة االعيان.334 :
 -24الشهيد االول :كتاب نضد القواعد الفقهيه.
 -25الطهراين :الذريعة.15 / 6 :
 -26عبد اهلادي الفضلي :دروا يف فقه االمامية.62 :
 -27علي الطباطبائي :راييف املسائل.104 / 1 :
 -28حممد حبر العلوم :االخبارية اصوهلا وتطورها.24 -21 ،
 -29الشي االنصاري :كتاب املكاسب :املقدمة.16 /1 :
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ح -الشي جعفر الكبري كاشف الغطاء ت 1228ه.
فكانت هلم فاعليتهم يف توسيع املباحث االصولية والفقه االجتهادي حىت جميء الشي االنصاري (ت
1281ه) ،فهو الرائـد هلـذا احلقـل يف املنهجيـة متميزاً إببـداعـاتـه الفقهيـة واالصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوليـة( ،)30ففي عهـدت قطع
الفقه االستدالل شوطاً كبرياً حىت اخذت الرسائل العملية كواحدة سبيل ذلك التجديد(.)31
واستمر التطور هلذا العلم فكراً وتصنيفاً حىت زمن صاحب الكفاية األخوند ا راساين (ت 1329ه)،
إذ ادخل مس ــائله الكالمية والفلس ــفية يف منهجه ،ونش ــطت تلك املدخوالت يف هذا الفن خاص ــة يف زمن
الشـ ــي حممد حسـ ــني االصـ ــفهاين (ت 1316ه) ،والشـ ــي حممد حسـ ــني النائيين (ت  1355ه) حيث
التأثر الواضح يف الفلسفة والفكر الكالمي واملنطقي.
ورداً هلذا االغراق ،قامت حماوالت اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحية اات املناهج وتطويرها ومن ابرز روادها الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حممد
حس ــني كاش ــف الغطاء والش ــي حممد رض ــا املظفر ومعاص ـريه يف مجعية املنتدى ،والس ــيد حممد تقي احلكيم
يف كتابه "االصول العامة للفقه املقارن" ،وتنظريات السيد حممد ابقر الصدر يف احللقات(.)32
وما ابدعه فكر السيد ا وئي يف التطورات الفقهيه واالصولية والرجالية(.)33
طورته االحباب العلمية مبا يتناسب مع املستجدات ووقائع احلياة املعاصرة (.)34
وما ّ
فكان من الطبيعي ان تنجز العملية االجتهادية تطوراً مهماً يف طبيعة املستوى العلمي الذي تفاعل مع
التطور الفقهي من خالل ما استحدثه العقل من وسائل جديدة لفهم النص.
فمهمة التجارب اليت وردت يف تطوير املدرس ــة ان يلفت االصـ ـوليون الباحث والدارا اىل اعادة النظر
يف الكتب املقروءة عما اعتادت يف مقررات الدرا االصـ ـ ـ ـ ــول والعلوم االخرى للمدرسـ ـ ـ ـ ــة اليت ما زالت لثل
الثروة العلمية يف جهادها العلمي يف امليادين كلها بنظامها وحلقا ا الدرسـية واسـاتذ ا لتكون اب ى حلتها
املعرفية.
المبحث الثاني :المقاصد الشرعية :التعريف والمكانة
اوالً :مراجعة تعريفية وتاريخية:

من الوجهــة الرتاثيــة التجــديــديــة مل تعط الكتــاابت املعرفيــة حقهــا يف افق علمي لــه أمهيتــه يف اجلــانــب
التشـريعي ،ولو مســحنا غبار التكاســل عن بعض األدلة يف الفرتات الزمنية لكانت جهود العقل االســالمي
صـف ابلتنامي اسـ ـ ــتجابة لتحدايت احلياة يف مسـ ـ ــتحداث ا ،ال
واضـ ـ ــحه يف خط ادراكاته وتقعيداته اليت تت ـ ـ ـ
اقول قد اغفلت تلك الكتاابت عنه ،وامنا كان التطرف املوض ــوعي هلذا اجلانب املعريف س ـواء على مس ــتوى
صـطلح العام هلذا املنحى
التأس ـ ـ ــيس او التقنني متمس ـ ـ ــكاً بعرى مذهبية ورّفت اس ـ ـ ــتفاد ا ابس ـ ـ ــتعماهلا امل ـ ـ ـ

 -30املصدر نفسه.
 -31االنصاري :كتاب الكاسب.21 /1 :
 -32عدانن فرحان :ادوار االجتهاد.333 :
 -33عبد اهلادي الفضلي :دروا يف فقه االمامية.86 :
 -34لالطالع انظر اسحاق الفيايف :املسائل املستحدثة.
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املقاصـ ــدي ،فأخذت على عاتقها تعوي املرتاكمات املعرفية لالسـ ــتدالل الفقهي اليت هي بناءات خلسـ ــيسـ ــه
اقدم تشريعاً واترخياً وعلى اية حال نسري وفق ا ط العام لنشأة املنحىن املقاصدي يف اداءات الشريعة.

التعريف للمقاصد:
لغة :مجع مقصد ،مشتق من الفعل قصد قصداً ويراد به االستقامة او التوجه و الشيء(.)35
عربوا عن املقاص ــد اللفاظ
اص ــطالحاً :تعددت تعريفات العلماء املهتمني به ومل حيددوا املعىن،كما الم ّ
خمتلفة ،لذا مل جند تعريفاً حمدداً او دقيقاً للمقاصد حيظى ابلقبول واالتفاق من قبل العلماء كافة او اغلبهم،
صـل عند قدامي املقاص ـ ـ ـ ـ ــديني من املذاهب االخرى ومنهم اجلويين (ت 478ه) والغزال (ت
هذا ما ح ـ ـ ـ ـ ـ
505ه) ،والشاطحم (790ه)(.)36
امـا عنـد معـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريهم فقـد ذكروا تعريفـات تتقـارب يف مجلتهـا من حيـث الـداللـة على معىن املقـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
صـر ال
صـايب ا لق( ،)37وعلى هذا احل ـ
صـود الوحي وم ـ
صـرها على :مراد الش ــارع ومق ـ
ومس ــماها ،وميكن ح ـ
زال املعىن غري جامع وال مانع وابلتال يكون التعريف غري حمدد وغري دقيق ،ومنهم:
أ -تعريف حممد الطاهر بن عاش ـ ـ ـ ـ ــور بقوله":مقاص ـ ـ ـ ـ ــد التش ـ ـ ـ ـ ـريع العامة :هي املعاين واحلكم امللحورة
للشـارع يف مجيع احوال التشـريع او معظمها ،حبيث ال ختتص مالحظتها ابلكون يف نوع خاص من احكام
الشريعة(.)38
عرفها بقوله "املراد مبقاص ــد الش ـريعة :الغاية منها ،واالس ـرار اليت وض ــعها الش ــارع
ب -وعالل الفاس ــي َ
عند كل حكم من احكامها( )39ويقرتب منه تعريف الزحيلي(.)40
فعرفها ابلا" :الغاايت اليت وضعت الشريعة الجل حتقيقها ملصلحة العباد"(.)41
ج -اما امحد الريسوين ّ
ولو عاملناها بقانون املوازنة عند مجع اآلراء لوجدان ان املعىن فعالً غري منحصر وغري حمدد ،وان تقارب
عند بعضهم ،فلكل تعبريت.
ويبد ومن تعبريات الكتب املقاصدية ان تعريف عالل الفاسي وابن عاشور ملقاصد الشريعة يعد مرجعاً
الغلب التعريفات املتداولة بعدمها فيما كتب يف االحباب املقاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدية املعاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة كالتعريف الذي اخذ به
الريسـ ـ ــوين( ،)42وعمر اجليدي( )43الذي كان عياالً يف تعريفه على عالل الفاسـ ـ ــي ،ومنهم ايضـ ـ ـاً نور الدين
ا ادمي الذي اختار تعريفاً له مل خيرج فيه عن مس ــار تعريفات من س ــبقه اذ قال" :هي املعاين امللحورة يف
صـايب كلية ام مسات امجاليه،
االحكام الشـ ــرعية واملرتتبة عليها سـ ـواء اكانت تلك املعاين ح َكماً جزئيه ام م ـ ـ

 -35ابن منظور :لسان العرب.353 /3 :
 -36نور الدين ا ادمي :علم املقاصد الشرعية.165 :
 -37نور الدين ا ادمي :االجتهاد و املقاصدي.48 /1 :
 -38ابن عاشور :مقاصد الشريعة.51 :
 -39عالل الفاسي :مقاصد الشريعة االسالمية ومكارمها.3:
 -40وهبة الزجيلي :اصول الفقه.1017 / 2 :
 -41امحد الريسوين :نظرية املقاصد عند الشاطحم.7 :
 -42املصدر نفسه.7 -6 :
 -43عمر اجليدي :التشريع مع االسالمي (اصول مقاصدت).242 :

35

العدد27 :

وهي تتجمع ضـمن هدف واحد هو تقرير عبودية ومصـلحه االنسـان يف الدارين( ،)44يبدو انه اطال يف
التعريف عـابراً رمسـه وح َـدت املنطقي هـذا من جهـة ومن جهـة اخرى نلمس ان التعريفـات كلهـا  -من يطلع
صـايب والغاايت واحلكم ،ولكنها اختلفت عند كل ابحث يف
صـادرها -قد احتدت يف مضـ ــامني امل ـ ـ
عليها مب ـ ـ
التحديد االصـ ـ ـ ـ ــطالحي هلا ،ولذلك مل خيرت الباحث تعريفاً قد يكون غري اتم عند ابحث اخر اضـ ـ ـ ـ ــافة اىل
صفـة االحكـام الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعيـة غـايـة وهـدفـاً من
وجود النقـد الـذي ورّف حول منهجيتهـا ،ومنهم من اتبعهـا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
خالل التطبيقات االستداللية هلا.
فمن خالل املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامهـات التـارخييـة للمقـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يفهم من الـا رلـت يهيمن عليهـا النظر الكالمي اجملرد
واالختالف يف التعليل والغائية (.)45
هذا يف التعريف ولكننا ميكن رصـ ــد التاري املقاصـ ــدي يف فكر بعض املذاهب من خالل مراحل زمنية
متفاوتة:
أ .امام احلرمني اجلويين (ت 478ه).
ب .ابو اسحاق الشاطحم (ت  790ه).
ج .حممد الطاهر بن عاشور (ت  879ه).
وال خيلو التاري من ان يضــم اشــارات واضــحه هلا ،كما وردت يف كتاب ابن القفال (ت  365ه) يف
كتابه (حماسن الشريعة)(.)46
وكذلك ما ورد عن ايب احلسـ ـ ــن العامري (ت 381ه) من اعالم الفكر املقاصـ ـ ــدي الذي اتسـ ـ ــم فكرت
ابلنزوع و الرعية الكلية واالستنتاجات العامة.
()47
الذي يذكر ابن الضرورات ا مس حمور الكالم يف مقاصد الشريعة .
أ -اجلويين يف مقاصدت:
َعـدت املعنيون يف اتري هـذا الفكر من العلمـاء الـذين لـه ليز يف كتـاابتـه وخـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف قواعـد مقـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
الش ـريعة واقس ــامها ،فقد كان س ــباقاً يف التقس ــيم الثالثي هلا (الض ــرورات ،واحلاجيات والتحس ــينات) ،ويعد
الغزال (ت  505ه) مديناً له يف منهجيته (.)48
ب -املقاصد عند الشاطحم:
كان له اثرت يف هذا الفكر ،هذا ما رهر يف كتاابت معاصـ ـ ـريه ومن بعدت ،فقد مجع ما تفرق عند غريت
صـص منها كتااب حتت
وما تراكم عند سـ ــابقيه بشـ ــكل منسـ ــق يف كتابه (املوافقات يف اصـ ــول الشـ ـريعة) وخ ـ ـ
عنوان (املقاصد الشرعية) (.)49

 -44نور الدين ا ادمي :االجتهاد واملقاصدي (حجيته) ،ضوابطه ،جماالته.53 -52 :
 -45طه جابر العلواين :من التعليل اىل املقاصد.46 :
 -46مراجعة امحد الريسوين يف حبثه املقدم اىل مؤسسة الفرقان بلندن اتري  2005 /5 /1بعنوان البحث يف مقاصد الشريعة.
 -47ابو احلسن العامري :االعالم مبناقب االسالم.125 :
 -48رحيانه اليندوزي :حماضرات يف املقاصد الشرعية.10 :
 -49الشاطحم :املوافقات يف اصول الشريعة :اجلزاء الثاين.

36

مصطلح املقاصد الشرعية عند املدرسة االمامية (املكانة واآلراء)

ومبزيد من البيان والتوس ـ ـ ـ ـ ــعة والتنظيم ليخرجه على ش ـ ـ ـ ـ ــكل نظرية تناولت تلك االاثر من تقس ـ ـ ـ ـ ــيما ا
ا مسة ،حىت خال بعض الناا ان الشاطحم ابتدع هذا العلم .فقد قسمه اىل:
أوهلما :ما يرجع اىل قصد الشارع.
اثنيها :ما يرجع اىل قصد املكلف.
ومبوجب هذا التقسـ ـ ــيم أسـ ـ ــس تعريفاته وبناءاته املقاصـ ـ ــدية -حسـ ـ ــب منهجيته -من تفعيل واسـ ـ ــتثمار
صـلحة وسـ ــد الذرائع ويرى انه حسـ ـم ا الفات النظرية
بعض االدلة املشـ ــكوكة املقبولية كاالسـ ــتحسـ ــان وامل ـ ـ
حول مفهومها وحجيتها من اس ــتثمارها يف فقه تنزيل االحكام على واقع الناا ،لكن دعوى انس ــداد ابب
االجتهاد يف ذلك الزمن واسـتحكام التقليد ،كان هلذين العاملني ومجلة العوامل امل صـاحبة هلما ،اثر يف غلق
خلثريات الشـاطحم يف اسـتثمار صـياغته مما ادى عدم اخذ معاصـرية ومن بعدت خلصـيل ما شـرع به بشـكل ما
كان يقصدت وينظم له(.)50
ويف قبال ذلك عدّ الكثريون من بعدهم ان مقاص ـ ـ ــد الش ـ ـ ــاطحم قفزة نوعية فتحت الباب واس ـ ـ ــعاً امام
العقل االسـ ـ ـ ـ ـ ــالمي ليس للتنظري يف الواقع الفقهي فحسـ ـ ـ ـ ـ ــب بل وامنا للتنظري يف كل ما يقتضـ ـ ـ ـ ـ ــيه التفاعل
االنساين مع احلياة ومتطلبا ا (.)51
ح -حممد الطاهر بن عاشور يف مقاصدت:
انطوى التوجه املقاص ـ ـ ـ ــدي عند ابن عاش ـ ـ ـ ــور على وعي نقدي لوس ـ ـ ـ ــس اليت بىن عليها العقل الفقهي
القدي ،وعلى هاجس تطوير البناء الفكري للمنظومة التش ـريعية اإلس ــالمية بنحو جيعل مبا يش ــري يف كتاابته
من التشريع -عامل تنشيط للحركة احلضارية.صـرح يف اكثر من موقع ابنه افاد من جهود الس ـ ــابقني الذين راموا خلس ـ ــيس مجلة من االص ـ ــول
كما وي ـ ـ
القطعية للتفقه متأثراً مبنهجية الشـ ــاطحم بشـ ــكل أكرب( .)52واجلديد يف بنائه املقاصـ ــدي يتمثل يف كونه طرح
منوذجاً تطبيقياً (علم املقاصد)(.)53
فقرر ان للشـريعة مقاصـد وغاايت جيب مالحظتها واعتبارها عند النظر يف مسـتحداثت االمور ،وابداء
الرأي فيما يعريف على نظر الفقية من قضــااي البداء الرأي فيها .فأراد ان يثبت للش ـريعة مقاصــد تقلل من
االختالف ومن كثرة اآلراء والفتاوى املتضـ ـ ـ ـ ـ ــاربة واليت من شـ ـ ـ ـ ـ ــألا ان حترك العقل العامي يف غري اااهاته،
صـورت مبا يؤول اليه الوضـ ــع االسـ ــالمي من انفالت يف الفكر نتيجة الدعوة امللحة اىل فتح
اضـ ــافه اىل ما يت ـ ـ
ابب االجتهاد ،وسـ ــوف لن يكون مقيداً ابلشـ ــروط اليت وضـ ــعها العلماء ،وسـ ــيلج هذا امليدان من هو اهله
صـرت ابلم كـانوا جيتهـدون ال حمـالـة مع التمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
ومن هو من غري اهلـه ،كمـا يـذكر ممجـداً الفقهـاء يف ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ابلضوابط اليت ح ّددوها مع يب وعدم جرأة ولسك الفقيه ابملذهب الفقهي الذي ينتمي اليه(.)54
 -50رحيانه الينروزي :حماضرت يف املقاصد الشرعية.14 :
 -51امحد ابقادر :االسالم والنثروبولوجيا.4 :
 -52حممد الطاهر بن عاشور :بني علمي اصول الفقه واملفاصلة.15 :
 -53جملة إسالمية املعرفة ،العدد 5/من مقال " بلقاسم حممد الغال".
 -54حممد الطاهر بن عاشور :مقاصد الشريعة االسالمية.99 -97 :
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ومن مقرراته ان معظم مسـ ــائل اصـ ــول الفقه ال ترجع اىل حكمة الش ـ ـريعة ومقاصـ ــدها جاعال مقاصـ ــد
الشريعة الثابتة بطرق يقينيه احرى من القضااي االصولية ابلوصف ابلقطعية(.)55
و ـذا نقول ال يظن ابحـث ان هـذا البـاب البحثي من نتـاج مـذهـب معني بـل ان خلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيالتـه ومكوانتـه
موجودة بوجود الكتـاب الكري والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة النبويـة ،ومـا تلـك إال آراء للبـاحثني يف هـذا املنحىن املقـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي،
اسـ ـ ــتثمرت من خالل حسـ ـ ــاابت التطوير واملعاجلة وال الو كبشـ ـ ــر من االشـ ـ ــتبات او املبالغة او عريف الرأي
بطريقة او أخرى.
تعقيب:
أوالً :بتتبع الباحث عن اهلرمية اهليكلية العامة للمقاصـ ـ ـ ـ ــد الشـ ـ ـ ـ ــرعية "مبراد املذاهب" جيد واضـ ـ ـ ـ ــحاً ان
فكر ا تعود ابلنشـ ـ ـ ــأة اىل االشـ ـ ـ ــاعرة ،فأول َمن طالعنا ابلبحث عنها هو االمام اجلويين و حبك شـ ـ ـ ـواردها
االمام الغزال حىت اشبعها حبثاً إبسلوبه وصياغته ابو اسحاق الشاطحم فاقرتن امسه ا ،ومل ت من يضيف
اليها شيئاً بعدت (.)56
فاالشـاعرة مل يعطوا سـلطة للعقل( ،)57لذا كانت املقاصـد العامة للشـريعة مفتوحة االبواب ،فقد دخلتها
الكثري من النقـائض والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوائـب الغريبـة اليت اثّرت على نقـاء النص وثوابتـه وقطعيتـه ،حىت بـدأت قـدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة
صـوص تفقد تفاعلها وتطبيقا ا يف ا طاابت املعاصــرة ،وخاصــة يف خطاابت احلداثة ،ومن هنا مل خلخذ
الن ـ
بعض املدارا االص ـ ـ ـولية والفقهية -اليت تم بقدسـ ـ ــية النص للكتاب الكري وابحلديث الش ـ ـ ـريف حبثاً عن
سندت وداللته ذا املنحىن تسمية وحبثاً حىت ال تقع يف حفرايت تلك النظرية وثغرا ا.
ثانياً :الفكر املقاصدي عند االمامية:

صـوص
بقي ان نتلمس حركة الفكر املقاص ــدي عند االمامية ،فمن الوجهة العامة ،ان القرآن الكري ون ـ
صـادر االوىل يف عريف وتبيان مقاصـ ــد الشـ ـريعة ،ومن الوجهة االخرى تبقى من
اهل البيت - -هي امل ـ ـ
اهم االشـ ـ ـ ــكاليات يف اطار فلسـ ـ ـ ــفة الفقه ،سـ ـ ـ ـواء كانت يف جمال اهداف الدين او مقاصـ ـ ـ ــد الشـ ـ ـ ـريعة او
مالكات االحكام.
لقد ازدهرت املقاصـد يف الفكر االمامي عند اواخر القرن الثالث اهلجري حسـب ما اسـسـت له الروافد
الببليوغرافية ،ومن يومها اخذت عنوان "كتاب العلل" منها:
أ .كتاب العلل لعلي بن ايب سهل القزويين ت311ه.
ب .كتاب العلل لعلي بن احلسن بن فضال ،من علماء القرن الثالث.
ج .كتاب العلل للفضل بن شاذان (ت  260ه).
د .كتاب العلل حملمد بن امحد القمي (ت  368ه).
()58
ه .كتاب العلل ليونس بن عبد الرمحن (ت208ه) .
 -55حممد احلبيب ابن ا وجه :حممد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة االسالمية.10 :
 -56الشاطحم :املوافقات :املقدمة (عبد دراز).8 -6 /1 :
 -57اجلويين :الربهان يف اصول الفقه.13 :
 -58الطهراين :الذريعة اىل تصانيف الشيعة.314 -312 / 15 :
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صـدوق (ت 381ه)
وان اقدم الكتب املوجودة بني ايدينا هو (علل الشـ ـ ـ ـرايع واالحكام) للشـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ
()59
ومنها علل الصوم اليب علي القمي ،وعلل الفرائض حملمد بن احلسن اجلعفري وامثاهلا مما وصلت الينا .
واس ــتمرت احلال إلش ــارات مقتض ــبه يف مداخل كتب الفقه حىت الش ــهيد االول (ت 786ه) يف كتابه
صـر ان احلكم
"القواعد والفوائد" ،ورهر تركيزت واض ـ ــحاً يف املقاص ـ ــد الش ـ ــرعية يف قواعدت ،بقوله "ووجه احل ـ ـ
الشرعي :أما ان تكون غايته االخرة او الغريف االهم منه الدنيا.)60()....
واش ـ ـ ــار املقداد الس ـ ـ ــيوري (ت 826ه) بش ـ ـ ــكل واض ـ ـ ــح اىل املس ـ ـ ــمى املقاص ـ ـ ــدي( ،)61وما عدا تلك
الدراس ـ ــات ال توجد اعمال او كتاابت تتطرق الهداف الفقه ومقاص ـ ــد الش ـ ـريعة مبعىن مشول ومس ـ ــتوعب،
لكنها اشـ ـ ــارات فرعيه حتت عنواانت تنقيح املناط او مالك احلكم ،وهذت متوزعة يف كتب االصـ ـ ــول والفقه
منها:
صـرت الوحيد البهبهاين (ت  1206ه) ابلفائدة احلادية عشـ ــرة يف كتابه (الفوائد احلائرية) واسـ ــبغ
ما ح ـ ـ
عليها عنوان "تنقيح املناط وحجية القياا املنصوص العلة( .)62وتعامل املال مهدي النراقي (ت 1209ه)
مع تنقيح املناط ببحثه املوجز يف كتابه (حترير االص ــول)( ،)63و ذا الش ــأن كانت مس ــامهات املال نظر علي
الطالقاين (ت 1306ه) خطوة كبرية على ص ــعيد املقاص ــد وبناء النظم الفقهية يف كتابه "مناط االحكام"
الذي يوصــف بعرضــه اجليد واســلوبه الرائع ،وبنفس املنحى املوضــوعي جندت يف كتاب "االرائك" ملهدي بن
حممد علي االصـفهاين( ،)64والعالمة الشـعراين يف كتابه "املدخل اىل عذب املنهل" ببحثه املوسـع يف ا روج
عن النص وتنقيح املناط ومنصوص العلة(.)65
ويسـتدل من كالم االصـوليني عن مربرات الكشـف عن املالك واملناط يعطي ثبواتً ان لالحكام م صـايب
ومفاسـ ـ ـ ـ ـ ــد ،ومبا ان لوفعال قبحاً وحسـ ـ ـ ـ ـ ــناً ذاتيني -مالكا احلكم الشـ ـ ـ ـ ـ ــرعي -يكون إبمكان العقل ادراك
املالكات ،واليه ذهب االص ـ ـ ـ ـ ـوليون من االمامية اىل مالزمة احلكم العقلي حلكم الش ـ ـ ـ ـ ــرع( ،)66و ذا تكون
صـل عند علماء
صـل التناقض كما ح ـ ـ ـ
االحكام الش ـ ـ ــرعية عندهم معلومة ملص ـ ـ ــايب واقعية(،)67وحىت ال حي ـ ـ ـ
املقاصـد يف املذاهب االخرى حينما آمنو ابحلكم االشـعري ال سـلطة للعقل مع كون امكانيته ابدراك بعض
املالكات لالحكام.
ثالثا :مكانة املنحى املقاصدي عند املدرسة االمامية

بعد ان شـ ّخصـنا املسـار التارخيي هلذا املنحى بشـكله العام ،صـار ابلود ان نبحث قوابل مكانته يف فكر
املدرسـ ـ ـ ـ ــة االمامية -وسـ ـ ـ ـ ــبق ان اجرى ابحثوها مما يؤشـ ـ ـ ـ ــر اجلانب الببليوغرايف وتراكمات املعرفة وما للفقه
 -59املصدر نفسه.324 -313 / 15 :
 -60الشهيد األول :القواعد والفوائد.30 /1 :
 -61املقداد السيوري :التنقيح الرائع ملختصر الشرايع.15 / 1 :
 -62الوحيد البهباين :الفوائد احلائرية.151 -145 :
 -63املال مهدي النراقي :اريد االصول.99 :
 -64مهدي االصفهاين :االرائك.135 :
 -65الشعراين :املدخل اىل عندي املنهل.188 -174 :
 -66حممد رضا املظفر :اصول الفقه.301 / 2 :
 -67اجلواهري :جواهر الكالم.130 /2 :
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االسـ ــالمي من االصـ ــالة والفكر ،جند ان هلذا الفكر تشـ ـريعاته واهدافه وغاايته اليت تتحرك ضـ ــمن مسـ ــاحة
الدين "بفهم املدرسة" ومالحات االحكام.
صـطلح العام -ال تعرف حضــوراً حقيقياً يف الوســط االمامي
صـوص امل ـ
فاملقاصــد الشــرعية ابعتبارها -ي ـ
كمـا َبرز ـا املـذاهـب االخرى يف كتـااب ـا وحبوثهـا ،وان اغلـب علمـاء االمـاميـة مل يتعرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا هلـا ابلبحـث اىل
قريب من اترخينا احلاضـر ،ولو تتبعنا املنهج االجتهادي جندت ال خيلو يف دراسـاته من اعتبارات ملاآلت هذت
النظريـة خـاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف العقود االخرية ،لكن تلـك االعتبـارات وامليول ال تنم عن توجـه حقيقي ال عـادة بنينـة
االجتهاد الش ــرعي على اص ــول املدرس ــة املقاص ــدية مبا ترمسه منهجية املدرس ــة ،ويتض ــح ذلك يف التطبيقات
لبعض الباحثني ضـمن موضـوعات فقهية معينه ،ولو تفح صـناها مل جند نزعة املقاصـد حتكم حركة االجتهاد
حىت عند اكثر القائلني بضرورة حتديث االجتهاد الفقهي يف املؤسسة الدينية.
صراحة املنهج العلمي الدقيق ال اريد -كواحد -من الباحثني ان نغفل هذا املنحىن مبا
ولكن اقوهلا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حيمل معنات االصطالحي وتقوميه ضمن دائرة االجتهاد االمامي ،ملست ان هناك الكثري من الفقهاء لديهم
امليول له ،لكن ال اس ـ ـ ــتطيع ان انس ـ ـ ــب الحد منهم تبين مثل هذا املش ـ ـ ــروع ،فهذا من االخطاء اليت يبتعد
عنها الباحث ،فلديهم قبول ولديهم تطبيقات مقاصـ ـ ـ ـ ــدية يف بعض العمليات االجتهادية ،وليسـ ـ ـ ـ ــت لدينا
صـوص
امكانية االس ـ ــتطاعة ان نض ـ ــيف هذا الفقيه او ذاك على املدرس ـ ــة املقاص ـ ــدية ،ولكين عثرت على ن ـ ـ
م ّكنتين على ان اقول واش ـ ــد اثبااتً لتلك امليول حديثاً( ،)68من خالل تطبيقا م منهم الش ـ ــي حس ـ ــني علي
صـانعي
املنتظري ،والش ــي حممد مهدي مشس الدين ،والس ــيد حممد حس ــني فض ــل  ،والش ــي يوس ــف ال ـ
والشي إبراهيم اجلنّاا وغريهم من املباركني من األعالم(.)69
وبعد تلك االعمال مل تظهر اعمال ذات امهية على مستوى الصعيد املقاصدي سوى اشارات مقتضبة
يف مداخل كتب الفقه وقد سبق ان اشران اليها.
فال توجد يف املدرس ــة االمامية كتاابت ص ــرحية تتطرق الهداف الفقه ومقاص ــد الش ـريعة مبعىن مشول -
قد تكون الســباب مدروســة يف حيثيات املدرســة االصـولية االمامية ،قد تطرقنا اىل بعضــها وما زلنا يف بيان
البعض األخر-اال الا ال ختلو -من الا ضـمنّت الدراسـات الفقهية واالصـولية اشـارات فرعية حتت عناوين
تنقيح املناط او مالك احلكم متوزعة يف حبوب تلك الدراسات.
كما وقد اشـران فيما اشـتهر عند البعض ان الشـاطحم االندلسـي ( 780 -720ه) هو اول من توسـع
يف دائرته .وحينما نس ـ ـ ـ ــتدرج التاري االمامي جند القرن الثالث اهلجري حيمل اقدم اثر معروف هلذا املنحىن
للفقيه املتكلم االمامي الشـهري الفضـل بن شـاذان يف رسـالته التعليلية اليت نقلها الشـي الصـدوق (ت 381
ه) يف كتابه (علل الشـ ـ ـرائع) ،وما جهدت اال بلورة لعلم املقاصـ ـ ــد يف منطق عقلي وعريف يقول ابن شـ ـ ــاذان
"ان سأل سائل فقال :اخربين هل جيوز ان يكلف احلكيم عبدت فعالً من االفاعيل بغري علة وال معىن؟ قيل
له :ال جيوز ذلك ،النه حكيم غري عابث وال جاهل"(.)70
 -68اثبات امليول املقاصدية تعين ابملضامني روحاً وأداءًا للمنهج االمامي.
 -69حماضرة للشي حيدر حسب بعنوان (هل دخلت نظرية املقاصدية حيز التنفيذ) يف .2014 /5 /12
 -70الصدوق :علل الشرائع.254 /1 :
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واس ــتمر ا ط التعليلي لوحكام عند االمامية اىل اواخر القرن الثالث والرابع اهلجريني من امثال يونس
صـدوق (ت 381ه)
بن عبد الرمحن (ت  208ه) فهو من اص ــحاب االمام الرض ــا  ،- -والش ــي ال ـ
وله يف ذلك "علل الشـ ـ ـ ـ ـرائع واالحكام" و "كتاب العلل" و "علل احلجج" و "علل الوضـ ـ ـ ـ ــوء" وبني تلك
الشـخصـيتني كثريون من طرقوا موضـوع العلل الذي ميثل مقاصـد الشـريعة مثل حممد بن خالد الربقي ،وعلي
بن احلسـ ـ ــني بن فضـ ـ ــال ،وحممد بن امحد بن داود القمي ،ويف الوقت نفسـ ـ ــه ما توفر عند االمامية مل يتوفر
عند غريهم من منابع التاصيل للنصوص(.)71
فمحور املقاصـ ـ ــد هو اسـ ـ ــتخراج علل االحكام ومناطا ا ،وعند االسـ ـ ــتقراء تكون التعليالت الواردة يف
الن صـوص هي معايري يسـتطيع ان ينطلق منها الفقيه يف حركة االسـتدالل الفقهي يف اجلزيئات اليت تتشـعبها
صـلحة يف مالكها
احلياة مبختلف بيئا ا طاملا اريد احلفاظ والدوران حول تلك العلة اليت للك املرغوبية وامل ـ ـ
صـايب
يف عامل اجلعل عند املوىل سـ ـ ــبحانه ،وهذا ما تؤيدت املقولة االصـ ـ ـولية ابن "االحكام الشـ ـ ــرعية تتبع امل ـ ـ ـ
واملفاسـ ـ ـ ـ ــد الواقعية ،وكل املنطلقات التشـ ـ ـ ـ ـريعية مما تضـ ـ ـ ـ ــمنته النظرية املقاصـ ـ ـ ـ ــدية من "حفظ النظام العام"
املؤمن لتحقيق روح احلكم.
واملصلحة "العامة" ،هي من الدالالت للمدرسة االمامية لفقه املقاصد َ
 عن ذبحفمن تطبيقات ذلك ما ورد يف تفسري االمام الباقر  - -الصحابه يف لي النحم -
صـلحة اجتماعية قائمة يف بقائها ،وميكن ان
احلمر االهلية ،اللا محولة الناا خيشـ ـ ـ ــى على فنائها والن م ـ ـ ـ ـ
 هو اجراء معني اختـذت يف تلـك احلـالـة والفرتة ،مبـا انـه ول االمر املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤول عنيكون لي النحم -
()72
 هو حاكم املسلمني .رعاية مصايب املسلمني ،وحينئذ يكون النهي لياً والئياً مبا انه -
كما جند يف حركة الرواية يف ص ـ ـ ـ ــحيحة حممد بن مس ـ ـ ـ ــلم وزرارة التنبيه من االمام الباقر  - -حيث
 عن اكلها يوم خيرب ،وامنا لى عنسـ ــأالت عن اكل حلوم احلمر االهلية ،فقال" :لى رسـ ــول -
صـد قد خيفى
اكلها يف ذلك الوقت أللا كانت محولة الناا ،وامنا احلرام ما حرم يف القرآن" ( .)73فاملق ـ ـ
على العقل العادي لكوننا لسـ ـ ـ ــنا اصـ ـ ـ ــحاب اختصـ ـ ـ ــاص يف املوازين بني الكائنات وحركة الكون يف اتزان
املنظومة الكونية او النظام احلاجياا العام للمجتمع ،اما دور ذلك العقل البشـ ــري ،القيام بتنقيح املناط يف
عمليات االستنباط ألحكامه ،ومن امثال ذلك ما جيري يف منع االحتكار او يف النهي عن الراب.
فـالكتـاابت املعرفيـة اليت للـك الوجهـة الـذاتيـة التجـديـديـة قـد رّكزت يف مطلع هـذا القرن على بلورة افق
هام يف عامل التشـ ـريع الذي هو يف فضـ ــاء حركة املتغريات يف واقع الناا ،وميثل الغاايت مبثابة الكليات اليت
يعرفها احد املعاصرين من الباحثني يف هذا اجملال ابلا "هي احلكم
تعلو هرم التشـريع الرابين للواقع ،او كما ّ
صـوص قد
صـودة للشـ ــارع يف مجيع احوال التشـ ـريع او مبا يسـ ــمى "مقاصـ ــد الشـ ـريعة" مشـ ـرياً اىل ان الن ـ ـ
املق ـ ـ
تتوقف يف حاالت كثرية من الوقائع املسـ ــتجدة ضـ ــمن فعاليات احلياة "وجزئيا ا وفروعها او مل يعها اجملتمع
ومل تعاجلها االدلة التش ـريعية االربعة (الكتاب والســنة والمجاع والعقل وال االصــول العلمية) فهنا يعذر العبد
يف عمله ويكون للمقاصد دورها يف معاجلة تلك احلوادب بصياغة احكامها (.)74
 -71الصدوق :عيون اخبار الرضا.19 -10 :- -
 -72حسن اجلواهري :حبوب يف الفقه املعاصر.384 /1 :
 -73احلر العاملي :وسائل الشيعة ،16 :ابب  4من ابواب االطعمة احملرمة ،ج.1
 -74محادي العبيدي :الشاطحم ملقاصد الشرعية.129 -120 :
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صـوص يف معاجلة تلك احلوادب املسـ ـ ـ ــتجدة فالزم االصـ ـ ـ ــول العملية اجياد وريفة
واحلق اذا توقفت الن ـ ـ ـ ـ
عملية حتدد املوقف العملي اات الشـريعة ،ولو حبثنا يف م صـنفات الفقهاء جند الكثري من العبارات من قبيل
ال يتفق او ال يتوافق مع قواعد الشـريعة وكليا ا وهذت خلسـيسـات ط معريف اسـتدالل يعني وجهة املق صـد
من ذلك اال الم مل يعطوت استقالليته او الرعاية الكاملة يف متابعة حثيياته التقوميية واملوضوعية.
ومن هنـا نقول إن املنحى املقـاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي موجود يف ذهنيـة الفقهـاء منـذ القرون االوىل ،وهو عينـه الـذي
صـاص ،واخرجته املذاهب االخرى إبطارة املعروف اليوم مبا يف
ابتدأوا يف خلس ـ ـ ــيس ـ ـ ــاته املنهجية ذوي االخت ـ ـ ـ
مصطلحه ومعنات.
ومن االمر البـديهي ان يكون لكـل حكيم غـايـة يف كـل مـا يرد من أمر او لي يف منهجيـة دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتورت او
صـد اىل اجلمع البشــري ،فكيف بســيد العقالء وشــؤونه يف آايت خلقه،
نظامه الذي هدفه يوصــل ذلك املق ـ
يف ان تكون له غاايته يف كل ما شـ ـ ـ ّـرع ،وحاشـ ـ ــات ان ختلو منظومته التشـ ـ ـريعية من مقاصـ ـ ــد للشـ ـ ـريعة تدور
االحكام مدارها وحتقيق لتلك املقاصــد مدار االســتقرار للنظام العام لإلنســان ،وهذا الثبات اشــار اليه قوله
وحا (.)75
ع لَكم ّم َن ّ
تعاىلَ :شَر َ
الدين َما َوص ٰى به ن ً
ني يَ َديه م َن ٱلكتَـٰـ ـ ـ ـ ـب َوم َهيمنًا َعلَيه فََحكم
َنزلنَآ إلَي َ
ص ّد َقًا لّ َما بَ َ
وقوله تعاىلَ :وأ َ
ب بَحلَ ّق م َ
ك ٱلكتَـٰـ ـ ـ ـ ـ َ
ٍّۢ
بـَيـنَـهم مبَآ أ َ
َنزَل ٱَّلل َوَال تَـتبع أَه َوآءَهم َعما َجآءَ َك م َن ٱحلَ ّق ۚ ل يك ّل َج َعلنَا منكم ش ـ ـ ـر َع َةً َومنـ َه ًَ
اجا ۚ َولَو َش ـ ـ ـآءَ
ٱَّلل َجلََعلَكم أم َةً َٰوح َد َةً َولَٰـ ـ ـكن لّيَـبـل َوكم ىف َمآ ءَاتَكم فََستَبقوا ٱ َٰ َريت ۚ إ َىل ٱَّلل َمرجعكم َمج ًَيعا فَـيـنَـبّئكم مبَا
كنتم فيه َختتَلفو َن ( ،)76س ـ ــبيالً وطريقاً ليكون اداة معرفية س ـ ــلوكية للوص ـ ــول اىل املقاص ـ ــد االعلى اليت

تكمن فيها مصايب العباد.

ومن هنا نقول ان امكانية تشـ ـ ـ ـ ــخيص مسـ ـ ـ ـ ــالة املقاصـ ـ ـ ـ ــد يف فكر املدرسـ ـ ـ ـ ــة االمامية له جذورت النظرية
العقدية ،وما جاء بفكر التشريع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق مصايب العباد ،ومن قبليات هذا التشخيص:
أ -االميان بوجود مصايب ومفاسد وراء تشريع االحكام.
صـايب ومفاسـ ـ ــد ثبواتً ،لن
ب -امكانية اكتشـ ـ ــاف واسـ ـ ــتنباط مالك االحكام الشـ ـ ــرعية ،فما مل تكن م ـ ـ ـ
يكون هناك مربر للكشف عن املالك او املناط(.)77
صـايب اليت يريد الشـ ـ ـ ـ ـ ــارع حتقيقها ،اليت
ففقهاء االمامية يعدون االحكام مقيدة واتبعة جملموعة من امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ينهى عنها ،و ذا يكون للعقل امكانية ادراك املالكات ض ـ ـ ــمن دائرته ،واليه ذهب االص ـ ـ ـوليون اىل مالزمة
احلكم العقلي للحكم الشـ ـ ــرعي( ،)78فعندهم اكتشـ ـ ــاف املالك وتنقيح املناط مرتبط مبا ينبغي ان ينتهي اىل
العلم اليقيين العقالئي بقرائنــه اليت تؤيــد للفقهــاء هــذا االطمئنــان ،ال ان يؤخــذ ابحلــاالت املزاجيــة كطريق
االسـ ـ ــتحسـ ـ ــان او القياا املذمومان ،فالش ـ ـ ـريعة اسـ ـ ــاس ـ ـ ـاً ارتكزت على مبدأ التعقل والتفكري لبيان ما وراء
االحكام من علل واسباب ،مهها معرفة الناا ألهداف الشريعة(.)79
 -75من سورة الشورى :اآلية.13 :
 -76من سورة املائدة :اآلية.48 :
 -77حسن اجلواهري :جواهر الكالم.129 /2 :
 -78حممد رضا املظفر :اصول الفقه.301 / 1 :
 -79جملة رسالة التقريب :العدد  :48ص .123
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لــذا كــان الفكر االمــامي مهتمـاً بتنقيح املنــاط يف جراين العمليــة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنبــاطيــة للفقهــاء ،الن امهيتهــا
صـر امهية
كمقاص ـ ــد ال تكمن يف تعريفها اص ـ ــطالحياً للكش ـ ــف عن املعىن الش ـ ــرعي فحس ـ ــب ،بل وال تقت ـ ـ
الكش ــف عن املقاص ــد يف حمور التأص ــيل النظري ،وامنا لتد ملنهج اىل مس ــتوى التطبيق ،وحتويل فهم احكام
صـبح حركة االنسـ ــان فرداً واسـ ــرة وجمتمعاً طبقاً ملراد يف امرت
الشـ ــرع اىل واقع يتكيف السـ ــلوك به حىت ت ـ ـ
وليه وهي غاية التكليف ومثرته ،وهذا ما افرزته املدرسة االمامية يف كتااب ا االوىل اتصيالً.
إذن :يتحتم علينا الوصــول اىل تلك املرادات ومثر ا مبراعاة مقاصــد الشـريعة الذي هو امر ضــروري عند
الفقهاء واجملتهدين ومع تغري الظروف واملالبس ـ ـ ـ ـ ـ ــات واالحوال تاج اىل قراءة جديدة تنطلق من اس ـ ـ ـ ـ ـ ــاا
اثبت هو املقصـد اجلوهري للشـريعة( .)80وان القراءة اجلديدة للنص ليسـت وليدة السـاعة ،بل كان انصـارها
قدمياً وهي اليوم يف حاجة اىل دفع ونفس جديدين( ،)81وبعضـهم اكد على ان مراعاة مقاصـد الشـريعة هو
صـد عند النظر اىل القران وكيفية
االسـ ــاا يف فهم النص الديين ابنه منهج مرتكز على احلكمة والغاية واملق ـ ـ
تطبيقه ( ،)82ال ابلفكر الذي يفهمه ويفســرت العلمانيون او اصــحاب الفكر احلداثي الذي مييل بوجهه عن
صـوص الدينية اليت تبين ركيز ا على الكتاب الكري والسـ ـ ــنة املطهرة ،وما يقوله الشـ ـ ــريف مثالً،
خطاابت الن ـ ـ ـ
صـائص البحث عن معان متجددة للنص ،مالئمة لظروف احلياة املتجددة وهي كذلك ،على
من ابرز خ ـ ـ ـ ـ ـ
صـر اىل
اس ـ ــاا ان الكتاب عند رهورت قد تدرج ض ـ ــمن اس ـ ــتمرارية ثقافية وانه احدب قطيعة مع ثقافة الع ـ ـ
قوله فتكون هذت ا اصية دعوة اىل قراءة جديدة مل يثرها النص يف املاضي ..ويقول ايضاً "ويف كل احلاالت
فينبغي ان تقرأ االحكام يف االلزام ا او عدم االلزام قراءة حتقق مقاصـ ـ ـ ـ ـ ــدها دون االلتفاف اليها يف ذا ا،
ولذلك فأنه على س ـ ـ ــبيل املثال فيما يتعلق حب ّد الس ـ ـ ــرقة "ال حرج البتة يف التخلي عنه واس ـ ـ ــتبداله بعقوابت
أخري تتماشــى واالوضــاع اليت تعيشــها اجملتمعات االســالمية احلديثة طاملا ميكن حتقيق الغريف منه بوســائل
اخرى"(.)83
ويرد احد املعاصرين على ذلك:
اوالً :إن مراعاة تلك املقاصـ ـ ـ ــد امنا تعرف ابلعقل املهتدي بنور الشـ ـ ـ ــرع وال تسـ ـ ـ ــري ابلعقل احملض الذي
يراعى فيه التاري واربة البشر.
اثنياً :من الذي يدلنا على ان الغريف من حد السـ ـ ـ ـ ــرقة يتحقق بغريت؟ أليس الذي يدلنا على ذلك هو
الش ــرع نفس ــه ،فهل اص ــحاب القراءات هم مش ــرعون على االمور احلالية واملس ــتقبلية حىت حيزموا ان مق صــد
احلكم قد حتقق بغري احلكم الذي ذكرته الشريعة؟
صـد
اثلثاً :ينبغي ان يلتفت اىل ان الشـ ـ ــارع قد اوجد احكاماً تقضـ ـ ــي اىل املقاصـ ـ ــد ،فهو يريد منا املق ـ ـ ـ
الذي حي صـل من حكمه الشـرعي ،فهو مل يرد منا املقاصـد ابي صـورة ح صـلت .وابي مربر نلغي احلكم اذا
صـد للش ـ ــارع هو اس ـ ــتمرار التناس ـ ــل
صـل مق ـصـدت لنا بغري احلكم الذي ش ـ ــرعه النص؟ث ،فمثالً :ان املق ـ ـ
ح ــ
 -80نصر ابو زيد :دوائر ا وف.69 :
 -81حممد الظاملي :عيال .143 -142 :
 -82حممد سلمان غامن :من حقائق القرآن.58 :
 -83عبد اجمليد الشريف :االسالم بني الرسالة والتاري .42 :
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البشـري ب صـورته ال صـحيحة من طريق الزواج الشـرعي ،فال ميكن احل صـول عليه من الزان مثالً ،فالشـارع يريد
احلكم الذي يفضي اىل مقصد معني ،وال جييز من الوصول اىل املقصد بدون احلكم الشرعي(.)84
فتقول إن روح الش ـ ـريعة وغريف الش ـ ــارع هي عبارة عن املقاص ـ ــد والغاايت واالهداف اليت يراد حتقيقها
والوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول اليهــا ،وهــذا ال يكون بتقنني وتنظري خمــالف ،فــان العــاقــل ال خيــالف اهــدافــه وال يهوي التنــازل
والتخلي عنها ،فكيف بشريعة من خلقه واهدات.
واشـران ان الفقهاء ليسـوا مبع صـومني فقد تكون اسـتدالال م يف امكانية اكتشـاف املالك يشـو ا ا طأ،
صـل ذلك ،ولتاليف االخطاء عند كش ـ ـ ـ ــف املقاص ـ ـ ـ ــد والتقليل منها
ولكن ليس يف اغلب احلاالت ،بل حي ـ ـ ـ ـ
تقنني هذت العملية واجتناب القياسات املذمومة واالستحساانت القائمة على املزاج والرأي الفردي.
كما ورّكزت املدرس ــة االمامية على تبيان ما وراء االحكام من علل واس ــباب (ض ــمن دائرة الكش ــف)،
اهل ــدف من ذل ــك ح ــث الن ــاا على فهم اه ــداف الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريع ــة بكشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفهم مالك ــات احك ــامه ــا :بقول ــه
ني للناا َما نـّزَل إلَيهم َولَ َعلهم يـَتَـ َفكرو َن (.)85
تعاىل :ابلبَـيّنَات َو ُّ
َنزلنَا إلَي َ
ك ال ّذكَر لتـبَ ّ َ
الزبر َوأ َ
()86
اان .
ين إ َذا ذ ّكروا َايت َرّ م َمل َخيُّروا َعلَيـ َها ص ًّما َوعميَ ً
وقوله سبحانه تعاىلَ :والذ َ
وتطبيقاً لذلك ما نالحظه يف الكثري من الرواايت واالحاديث منها ،عن االمام ال ـ ـ ـ ـصــادق  - -انه
صـلي يف قميص متوشـ ـ ـ ــحاً؟ فقال لعلة التكرب يف موضـ ـ ـ ــع االسـ ـ ـ ــتكانة
سـ ـ ـ ــئل ما العلة اليت من اجلها ال ي ـ ـ ـ ـ
والذل"(.)87
صـني
وعن االمام الرض ـ ـ ــا  - -يف جواب حممد بن س ـ ـ ــنان يف علة الزكاة فألا من قوت الفقراء وحت ـ ـ ـ
اموال االغنياء مع ما فيها من الزايدة والرأفة والرمحة ألهل الض ــعف والعطف على اهل املس ــكنة واحلث هلم
على املواساة ،وتقوية الفقراء واملعونة هلم على امر الدين.)88("...
وغريها من الرواايت على ان البحث عن مقاصد الشريعة له اولوايته يف املناهج الفقهية االمامية(.)89
صـوص لثل اسـ ـ ـ ـ ـ ــاا االجتهاد يف الفقه االمامي ،فهو منهج
فاالسـ ـ ـ ـ ـ ــتدالل العقلي يف اطار تلك الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـوري املتض ــمن للحجة القاطعة يالف التمثيل املنطقي ،فهوا اس ــلوب رين يبتين
االس ــتدالل يف املنطق ال ـ
على الكشـ ــف االحتمال يف علل االحكام ويسـ ــمى يف الفقه "قياسـ ـاً" ولذا كان مرفوضـ ـاً يف بناءات الفقه
صـورة
االس ـ ـ ـ ـ ــالمي االمامي منذ القرن الثاين اهلجري ،إال يف حاالت الكش ـ ـ ـ ـ ــف عن مالكات االحكام ب ـ ـ ـ ـ ـ
قطعية ،عد هذا الكشـ ــف مبا يفيد االطمئنان حجة معتربة ميكن االسـ ــتدالل ا وضـ ــمن التوافقات الروحية
لوصول االسالمية.
وعليـه كـان الفقهـاء االوائـل منـذ القرون االوىل وحىت القرن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادا اهلجري يعـدون االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدالالت
العقلية من قبيل القياسات الفقهية بتعميم من اصحاب احلديث يف الرواايت الناهية عن القياا على مجيع
 -84حسن اجلواهري :حبوب يف الفقه املعاصر.34 /4 :
 -85من سورة النحل :اآلية.44 :
 -86من سورة الفرقان :اآلية.73 :
 -87احلر العاملي :وسائل الشيعة ،289 / 3 :ح.11
 -88احلر العاملي :وسائل الشيعة ،12 / 9 :ابب ما اب فيه الزكاة ،ج.7
 -89جملة قضااي اسالمية معاصرة العدد  13سنة  ،2000ص .229 -228
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صـي ،وهذا ما جندت يف كتب كثري من الكالميني
تلك االســتدالالت العقلية اليت تنهى عن االجتهاد الشــخ ـ
من االمامية ،ولو دققنا النظر لكان االجتهاد مبعنات االسـ ـ ـ ـ ــتدالل التحليلي العقلي الذي شـ ـ ـ ـ ــاع بني علماء
االمامية يف القرن الثاين ،ويف اواخر القرن الرابع الذي غدا عندهم اس ـ ـ ـ ـ ـ ــلوابً فريداً يف املباحث الفقهية تلك
حولت مناهج االسـتدالل
النظرة اليت انوءت اسـتخدام العقليات يف الفقه االسـالمي -ال اقف انقداً -اليت ّ
صـفون
خالل تلـك القرون اىل نوع من العمـل ابلرأي والقيـاا ،وا م الكثري ـا من فقهـاء االمـاميـة ممن يت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ابالس ـ ـ ــتدالل الفقهي الدقيق كالفض ـ ـ ــل عن ش ـ ـ ــاذان النيش ـ ـ ــابوري الفقيه واملتكلم االمامي ،ويونس بن عبد
الرمحن ،وزرارة بن اعني الكويف ،ومجيــل بن دراج ،وعبــد بن بكري .يف حني الم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعملوا يف فقههم
االساليب االستداللية التحليلية دون اسلوب القياا املعروف لدى املذاهب العامة(.)90
الذي تتبع حركة الفقه االمامي يف عصر اهل البيت - -جيد نوعني من احلركة االستداللية:
االول :حركة اســتدالل العقل يف املســائل الفقهية اليت خلخذ ابالجتهاد املســتند اىل الضـوابط واالحكام
يف القرآن والسنة.
الثاين :احلركة التقليدية املتشددة يف انب االجتهاد.
وبـذلـك تـدل االاثر الواردة يف متون فقهـاء اهـل البيـت - -على أن العمليـة االجتهـاديـة بـدأت منـذ
اواخر القرن الثاين اهلجري خالفاً ملا هو املشهور حول اتري عملية االجتهاد(.)91
وبناء على ذلك تكون الرواايت الواردة يف ذم القياا( ،)92فهي ال ختص كش ـ ــف املقاص ـ ــد واملالكات،
وامنا ختص احلاالت اآلتية:
 -1االمور التعبدية احملضة.
 -2كشف املالك على اساا الظن واحلدا الشخصي.
 -3كشف املالك بدون ضوابط وادلة.
صـيص ،بل هي مطلقة وعامة وحتكم مجيع
فتكون املقاصـ ــد يف نظر الفقهاء غري قابله للتقييد وال للتخ ـ ـ
مطلقات وعمومات الشـ ـ ـ ـريعة االسـ ـ ـ ــالمية ،فقد ابدى فقهاء الشـ ـ ـ ـريعة مالحظا م مبوجب التطبيقات اليت
تقض ــي ابعادة النظر يف منهج االجتهاد الفقهي والبد من النظر اىل الش ـريعة حبس ــب مقاص ــدها ،وهذا مما
تقتضي دائرة البحث فيها -خارج دائرة العبادات -على اساا املقاصد الشرعية.
المبحثث الثثالثث :من اراء المثدرسثثثثة االمثاميثة في المقثاصثثثثد الشثثثثرعيثة
(المصطلح العام)
 .1محمد حسني فضل اهلل:

تتبني نظرته من خالل احملاور اآلتية:

 -90احملقق الكركي :جامع املقاصد.11 /1:
 -91مدخل اىل فقه الشيعة.37 -34 :
 -92احملاسن  ،214 /1ظ وسائل الشيعة.25 /18 :
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 .1إن املقـاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعيـة أوقعـت خلطـاً متعـافيـاً بني مـا هو جزئي ومـا هو كلي وبني املتغري والثـابـت،
فتغلب ــت يف الكثري من املوارد اجلزيئ ــات على الكلي ــات واملتغريات على الثواب ــت ،وه ــذا مؤدات خم ــالف ــة
املنهج الفقهي من جهـة ومن جهـة اخرى يؤدي اىل غيـاب الرعيـة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــموليـة ملنـاهج الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـة(،)93
وابلتال عدم وعي مقاصدها ،واهدافها العامة.
وهذا مما يؤشـ ــر خلثريات ذلك على املرتكزات املنهجية لبناء فقه االولوايت وقد رهر واضـ ــحاً يف املنهج
صـنفاته اليت رّكزت على املس ــائل الفرعية اجلزئية ،و ذا تكون قد ابتعدت عن اس ــلوب التأكيد
التقليدي وم ـ
على القواعـد العـامـة اليت حتكم التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريع يف مفرداتـه والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـب ان املـدارا الفقهيـة آنـذاك كـانـت تتلقى
االحاديث كأجوبة ألسـ ـ ــئلة جزئية يف املوضـ ـ ــوعات املسـ ـ ــتجدة ،مما ادى اىل غياب النظرة املوضـ ـ ــوعية لدى
الفقهاء ،فجاءت خلكيدات فضـ ـ ــل على ضـ ـ ــرورة اديد املنهج الذي يسـ ـ ــتثمر اكرب مسـ ـ ــاحة يف جماالته
للموضوعات املستحدثة اضافة اىل حتررت من املوضوعات امليتة والبعيدة عن املتطلبات املعاصرة.
صـطلح يف مس ــاحاته اليت اس ــتهدف فيها االس ــتغراق لعملية االس ــتنباط الفقهي
 .2فهو ينتقد مثل هذا امل ـ
غري املتوافق للمنهج املقاصدي مع النظرة التجديدية ،وهذا ادى اىل ابتعاد حركة االستنباط عن الفهم
العريف املرتكز على املداليل اللغوية.
 .3ا ضـ ــوع لقداسـ ــة املشـ ــهور يف موقف الفقهاء املتأخرين -واالسـ ــتغراق االسـ ــتنباطي الفقهي للجزيئات
صـطلح دون
غري املتوافق مع املتطلب احلاضـ ـ ـ ــر جعل الكثري من رواد املدرسـ ـ ـ ــة االبتعاد عن راهرة امل ـ ـ ـ ـ
صـيه واديدت وهذا مما يسـ ــبب اعاقة يف النمو الفقهي ووفائه ملسـ ــتحداثت
التمعن يف دراسـ ــته وتشـ ــخ ـ ـ
املعاصرة.
صـادية واالجتماعية واالخالقية اليت اســتثمرت فقه احليل الشــرعية من خالل
 .4التأثريات الســياســية واالقت ـ
صـية" ادى ذلك اىل خلق معاانة يف الكثري من االحكام التشـريعية ،فظهرت
امليوالت والرغبات الشــخ ـ
()94
نتائجه يف فتاوى ال تنسجم مع روح الشريعة .
 .2الشيخ محمد مهدي شمس الدين

ويلحظ الشـ ــي حممد مهدي مشس الدين ابن اصـ ــول الشـ ـريعة تلتقي برافدها معارف العلماء وتتهذب
ا ،ولذا تكون مدخالت وخمرجات اراءهم اراء مشـ ـ ـ ــرتكة تسـ ـ ـ ــتقي روافدها من املنبع الثر اترخياً وخلصـ ـ ـ ــيالً
صـومة) ،فكان يش ــرتك مع غريت من العلماء يف هذا املض ــمار مبعاانة الفقه التقليدي من حيث
(املرجعية املع ـ
االستغراق مبنهج االستنباط من نواح عدة:
أ .النظرة الفردية التجزيئية اليت يعانيها املنهج الفقهي.
ب .اعتبار الشريعة مشروعاً اخروايً مما يضيق ذلك الفكر التشريعي.
ج .عدم التفاعل مع الطبيعة ومع الواقع املوضوعي املتغري.
د .عدم مالحظة مقاصد الشريعة يف الكثري من جماالت الفقه.
 -93الصدوق :اهلداية :املقدمة .17 /
 -94جملة قضااي معاصرة :العدد الثامن من سنة  ،1420ص .12
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ويتابع مجلة ارائه منها :ان نزعة نشـ ــأت عند بعض الفقهاء مؤداها ااوز الشـ ـريعة نفسـ ــها بذريعة حتري
مقاصــد الش ـريعة و احلداثة مبعناها املادي ،وذلك بتحليل ما حرم وحتري ما احله ،وهذا يســتدعي من
الفقهاء اليوم وضـ ـ ـ ــع القواعد املنهجية بغية سـ ـ ـ ــالمة سـ ـ ـ ــياقات االسـ ـ ـ ــتنباط الفقهي املرتكز على رعية الواقع
وتدبرت.
ويلتقي مشس الدين بنفس ا ط املعريف لرواد املدرس ــة االص ـولية يف امكانية الكش ــف يف معرفة مقاص ــد
الشـريعة يف غري العبادات بقوله " :والتعبد يف العبادات احملضــة امر ال ريب فيه ومســلم به ،واما يف جماالت
اجملتمع فيما نس ـ ـ ـ ـ ــميه ابلفقه ا اص يف ابب االس ـ ـ ـ ـ ــرة ،واملكاس ـ ـ ـ ـ ــب الفردية مثالً ( .)95فالبد من مالحظة
القواعد العامة حىت فظ للشريعة منهجها واداءها.
 .3الشيخ محمد جواد مغنية:

صـلحـة منهـا قـابلـة لالدراك ،وبيـان ذلـك بقولـه:
ويـذهـب يف رأيـه انـه ال تعبـد يف املعـامالت فغـايتهـا وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـلحتهـا رـاهرة يف الغـالـب ...وابلتـال فـان اجلمود على حرفيـة النص
(الن املعـامالت ال تعبـد فيهـا ،وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـلحة ام مل نعرف اما يف املعامالت فينبغي التوفيق القريب بني النص
جيب يف العبادات سـ ـ ـ ـ ـ ـواء عرفنا امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـدي للكالم يف مس ـ ــائل دينية
صـلحة املعلومة)( ،)96فهو قد اعترب التعبدية احملض ـ ــة يف العبادات ،فاملت ـ ـ
وامل ـ ـ
صـاب ابلعقول بل عليه ان يرجع اىل
وشــرعية ان ال يعتمد على جمرد ادراكة وفهمه وذلك الن دين ال ي ـ
مصادر الدين والشريعة ويستنطقها مبعرفة وروية(.)97
 .4الشيخ محمد هادي معرفة:

واب ط نفس ـه يلتقي الش ــي حممد هادي معرفة ،فهو من الفقهاء الذين يؤكدون أن مالكات االحكام
غري العبادية ممكنه املعرفة لوضـ ـ ـ ـ ـ ــوحها اما العبادات فتكون احكامها غري بيّنة وال يسـ ـ ـ ـ ـ ــتطيع احد االحاطة
عربت عنه واقعية الرعية الفقهية للفقهاء املعاصـ ـ ـ ـ ـرين
الدقيقة ميع اسـ ـ ـ ـ ـرار املمارسـ ـ ـ ـ ــات العبادية ،وهذا ما ّ
وجيدولا من ا صـائص املدهشـة يف فقه الدين االسـالمي االصـيل ،رعيته ونزعته الواقعية وهذا ما بنت عليه
صـايب الواقعية :ولذلك قيل (االحكام الش ــرعية
التأس ــيس ــات الفقهة االوىل ابن االحكام الش ــرعية اتبعة للم ـ
()98
الطاف يف االحكام العقلية) فهو هنا ذا القول يؤكد على وحدة التطابق بني العقل والشرع .
صـلحة وجب االخذ ا
صـلحة وحىت علمنا بوجود امل ـ
وقوله واان على يقني من مقاص ــد الش ـريعة هي امل ـ
()99
وهذا ليس اجتهاداً يف قبال النص بل عمل ابلنص ،اذ العلم ابملقصد الشرعي لاماً كالعلم ابلنص .

 .5الشيخ عبد الهادي الفضلي

وقد التقي ابلكثري من الروافد مع اشارته اىل مجلة من االضافات منها:
أ .اعادة النظر يف فهمنا للواقع
 -95عبد اجلبار الرفاعي  /كتاب املقاصد .24 /
 -96حممد جواد مغنية :فقه االمام الصادق.157 /3 :
 -97املصدر نفسه.244 /1 :
 -98جملة عامل الفكر :العدد .40 / 29
 -99حممد جواد مغنية :الفقه على املذاهب ا مسة.633 / 2 :
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ب .ا روج من اطار الفردية اليت اشار اليها سابقيه من املعاصرين اىل اطار احلياة االجتماعية.
ج .كما ان الشـ ـ ـ ــي اكد على دراسـ ـ ـ ــة بنية النص وتركيبه من خالل القواعد اليت وضـ ـ ـ ــعها العلماء لذلك
كقواعد النحو والصرف والبالغة والرجوع اىل املعاجم اللغوية.
د .على الفقية ان يكون سـ ـ ـ ــريت املنهجي معتمداً على امناط سـ ـ ـ ــلوكية تتحرك يف الواقع وتتفاعل معه حىت
صـد يف بيان احكامه ،فمن اهم مقاص ـ ــد الش ـ ـريعة حتقيق العدل االجتماعي
يكون قريباً من حركة املق ـ ـ
بني الناا ،فكل االراء متفقه على ان مقاص ـ ـ ـ ـ ــد الش ـ ـ ـ ـ ـريعة هي االطار العام للفقه ،فالتحايل على
النظام واحليل الش ـ ـ ــرعية والرواايت اليت حيتج ا على هكذا رخص تولد ش ـ ـ ــلالً للنظام االجتماعي وال
الزام ا (.)100
صـوص ليات فلسـ ـ ــفية
ويلحظ الفضـ ـ ــلي ان اااهاً نشـ ـ ــأ يف الوسـ ـ ــط العلمي الديين مييل اىل قراءة الن ـ ـ ـ
تســرب القواعد الفلســفية وادوا ا اىل املتون الفقهية واالصـولية ،وهذا يســجل اختالقاً جوهرايً بني املتأخرين
واملتقدمني ،مما سعى اىل اخالق منهجه العلمي يف مصنفاته بغية السعي اىل التفكري يف دائرة التشريع.
 .6الشيخ جعفر السبحاني

الشي السبحاين يلتقي عموماً مع اراء العلماء الذين تكلموا عن املقاصد الشرعية يف املدرسة االصولية
صـطلح من بداايته وســائديته يف املرحلة االوىل عند االشــاعرة الذين قالوا :إن
االمامية إال أنه عاجل مســار امل ـ
افعال ال تكون معللة ابألغرايف واملقاص ــد مس ــتدلني النه لو كان فعله خاض ــعاً للغريف لكان انق صـاً يف
ذاتـه ،مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتكمالً بتح ـ ـ ـ ـ ـ ـصـيـل ذلـك الغريف( ،)101إال ألم خلطوا بني الغريف العـائـد اىل الفـاعـل والغريف
املرتتـب على الفعـل ،فكونـه غنيـاً غري حمتـاج اىل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيء وكونـه حكيمـاً منزهـاً عن العبـث واللغو ،التحقيق
صـايب ترجع اىل العباد ال اىل وجودت وذاته ،كما ّبني القرآن الكري يف عدة
ابش ـ ـ ــتمال افعاله على حكم وم ـ ـ ـ
آايت جيل ان تكون افعاله الكونية عبثاً بال غريف وسـ ــدى بال غاية الن العبث يضـ ــاد كونه حكيماً يضـ ــع
االمور مواضعها.
كقوله سبحانه :أَفَ َحسبـتم أَمنَا َخلَقنَاكم َعبَـثًا َوأَنكم إلَيـنَا َال تـر َجعو َن املؤمنون 115 /
فكان االص ــل املعروف عند االش ــاعرة هو خلو فعله س ــبحانه يف جمال التكوين والتشـ ـريع عن اي غاية
وغريف ،ولكن رهر يف القرن ا امس والسـ ـ ـ ـ ــادا رجال من االشـ ـ ـ ـ ــاعرة انكروا هذا االصـ ـ ـ ـ ــل وقالوا بنظرية
"مقاصــد الشـرائع االســالمية" وقالوا إ ّن لتشـريعات القرآن والســنة غاايت واغراضـاً ،منهم ابو املعال اجلويين
(ت 478ه) ،وحممد الغزال(ت 505ه) ،وابو اس ـ ـ ـ ـحاق الش ـ ـ ـ ــاطحم (ت 790ه) اال أن فرتة من الركود
صـطلح حىت اعيدت احلياة له يف زمن حممد عبدت(1323 -126ه) بنقد شــيوخ االزهر الذين
اصــابت امل ـ
تزمتوا يف الدين وكونه ال خيضع للعقل ابداً ،فكرا دعوته يف التأليف والتصنيف فيه وحىت وقتنا احلاضر.
فمث ــل ه ــذت االهتزازات واجلمود والتحجر ال ــذي جيع ــل من ال ــدين ال يواك ــب متطلب ــات احلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
صـطلح من فوض ـ ــى خلقته ش ـ ــعاب االش ـ ــعرية ومن يطهم ،وهذا
ومتغريات الزمان اض ـ ــافة اىل ما اعرتى امل ـ ـ
 -100حممد احلسيين :االجتهاد واحلياة.21 :
 -101اآلجيي:املواقف.231 :
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عكس ما اكدوا عليه االمامية على ان االحكام اتبعة للمقاصـ ـ ــد واالغرايف ،وان للتش ـ ـ ـريع نظاماً ال تعرتيه
الفوضى (.)102
مث بني أن مقاصد الشريعة غري املصايب املرسلة االستصالح مبيناً وقوع ا لط يف نتاج املقصد مستعرضاً
حتليل تلك املصطلحات اليت يبتعد بعضها عن املقصد التشريعي الدقيق.
واراد يف بيانه للتقس ـ ـ ــيمات الثالثة من ض ـ ـ ــرورية وحاجيه وحتس ـ ـ ــينه ومابنوا عليها متقدميهم ومتاخريهم،
كانت غااي م واهدافهم االرتكاز على اس ــتقراء االحكام الش ــرعية وعللها يف خمتلف االبواب يكش ــف عن
ان اهلدف من التشريع هو حفظ ضرورايت الناا وحاجيا م وحتسينا م (.)103
ولكن (يف رأي الس ــبحاين) ان هذا التقس ــيم ص ــحيح بقوله " اذا نظران اىل الش ـريعة من منظار التجزئة،
صـد االســىن للوحي احملمدي-
اما اذا نظران اىل جمموع الداينة االســالمية عقيدة وشـريعة وقيماً فاملق ـ
صـايب على و يكون موجوداً مثالياً ميثل امساء
صـحيحة والعمل ال ـ
وهو تربية االنس ــان يف رل العقيدة ال ـ
وصفاته"(.)104
النتائج:
 .1ما نش ـ ـ ـ ـ ــأت املدرس ـ ـ ـ ـ ــة االمامية إالّ يف رروف تكاد تكون يف خماض ـ ـ ـ ـ ــات اجتماعية وعقائدية تتطلب
االحاطة والعمق ملسارها الدقيق رغم ابعادها الفكرية والعلمية املتجسمة لية علومها.
 .2املتمحص لكل مراحلها اليت تدأب حلالة الكمال جيدها غنية ابلعناصر املوروثة اليت تتفاعل يف حميطها
املعريف مهيأة الن تتخلق يف فض ـ ـ ـ ــائها عملية التحديث ض ـ ـ ـ ــمن س ـ ـ ـ ــياقا ا الثقافية والتارخيية متمثلة يف
علومه ــا العقلي ــة ورواف ــده ــا العلمي ــة مم ــا انتج تراكم ـاً ثق ــافي ـاً ع ــالي ـاً يتع ــام ــل مع ثق ــاف ــات اجلميع رغم
االقصاءات الفكرية والعلمية والدينية اليت مرت ا.
 .3كانت سـياقا ا املقاصدية هلا من التأصيل والتارخيية مبا ركزت عليه قوة املصنفات املن ّقحة خلقت جواً
حبثياً من االبداعات الفقهية واالصولية والرسائل العملية كواحدة سبيل ذلك التجديد.
 .4املدرسـ ـ ـ ـ ـ ــة مل مل من الوجهة الرتاثية التجديدية امهية االفق املقاصـ ـ ـ ـ ـ ــدي للجانب التشـ ـ ـ ـ ـ ـريعي اال ان
التحديد االصـطالحي يتلف فيه هذا من جهة وللتطرف املوضـوعي مبا قد اسـتهلك او خسـر خطوة
القبول من القبول به على مستوى التأسيس والتقنني يف املدرسة االصولية االمامية.
صـيها رلت
صـطلح مما يفهم من خالل متق ـ ـ
 .5الحظت املدرس ـ ــة من خالل املس ـ ــامهات التارخيية هلذا امل ـ ـ
يهمني عليها النظر الكالمي اجملرد واالختالف الذي حصل يف طول مسارة يف التعليل والغائية.
صـطلح (املقاص ـ ـ ـ ــدي) من نتاج مذهب معني بل
 .6ان ال يظن الباحث يف اس ـ ـ ـ ــتفراغ جهدت ان افق امل ـ ـ ـ ـ
اتصـ ـ ــيالته ومكوانته موجودة بوجود الكتاب الكري والسـ ـ ــنة النبوية ،اال ان ما اشـ ـ ــار اليه اجلويين (ت
صـطلح وما احتوات يف ا اص كانت ابعادت التأسـ ــيسـ ــه اشـ ــعرية مما جعل املدرسـ ــة
478ه) ابن هذا امل ـ ـ
االمامية ان تبعد خلصـيال ا من حيث التسـويق اىل م صـنفا ا ،مما جعل هذا امل صـطلح يعيش مجلة من
 -102السبحاين:اصول الفقه فيما ال نص فيه.263-253:
 -103عبد الوهاب خالّف :علم اصول الفقه.199 :
 -104السبحاين :املصدر السابق.354 :
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النقائض والشـوائب الغريبة نتيجة ابتعادهم عن سـلطة العقل وآاثر ذلك على نقاء النص وثوابته ،ومن
هنا اهابت املدارا االص ـولية االمامية ان ال اتخذ ذا املنحىن تس ــمية وحبثاً حىت ال تقع يف حفرايت
تلك النظرية (املقاصدية) وثغرا ا.
صـدوق (ت 381ه) واىل
صـنفات االصـولية والفقهية من اشــارات مراجعها منذ الشــي ال ـ
 .7فال ختلو امل ـ
صـطلحات عدة منها
يومنا من الرتكيز الواض ــح اىل املقاص ــد الش ــرعية لكن اش ــارات فرعية لثلت يف م ـ
صـاحلا
صـوص العلة مما يعطي ثبواتً ان لالحكام م ـ ـ ـ ـ
(تنقيح املناط او مالك احلكم ،حجية القياا املن ـ ـ ـ ـ
ومفاسدا وإبمكان العقل ادراك مالكاته فتكون االحكام الشرعية عند االمامية معلومة ملصايب واقعية.
وحىت ال حيصل التناقض كما حصل عند علماء املقاصد الذين وقعوا يف شباك االشعرية.
روافد البحث
اآلخوند ا راسـاين :حممد كارم( ،ت  1329ه) ،كفاية االصـول ،حتقيق ونشـر :مؤسـسـة آل
-1
البيت - -إلحياء الرتاب ،ط ،1قم 1409 ،ه.
اجلويين( :ت 487ه)،عبد امللك بن عبد (ابو املعال) ،الربهان يف اصول الفقه،حتقيق:عبد
-10
حممود الديب،نشر :الوفاء ،املنصورة ،ط1418/ 4ه ،مصر.
ا ادمي ،نور الدين بن خمتار ،علم املقاص ـ ـ ــد الش ـ ـ ــرعية مكتبة العبيكان الراييف اململكة العربية
-11
السعودية الطبعة االوىل .2001
صـيل طبقات الرواة ،نش ـ ـ ـ ــر:
ا وئي :أبو القاس ـ ـ ـ ــم(،ت1411ه) ،معجم رجال احلديث وتف ـ ـ ـ ـ
-12
مؤسسة الفقاهة اإلسالمية ط ،5قم 1413 ،ه.
الزبيدي :حممد مرتض ـ ـ ـ ــى احلنفي( ،ت  1205ه) ،اتج العروا من جواهر القاموا نش ـ ـ ـ ــر:
-13
دار الفكر ،ط ،1بريوت 1994 ،م.
الزحيلي(وهبة) ،معاصر :اصول الفقه االسالمي ،دار الفكر ،ط1406 ،1ه ،دمشق.
-14
صـر الشـ ـرائع،حتقيق ،عبد اللطيف احلسـ ــيين،نشـ ــر
السـ ــيوري( ،ت826ه) ،التنقيح الرائع ملخت ـ ـ
-15
مكتبة املرعشـ ـ ـ ــي،مطبعة ا يام 1404/ه ،قم .نضـ ـ ـ ــد القواعد الفقهية ،نشـ ـ ـ ــر :مكتب آية املرعشـ ـ ـ ــي،
حتقيق عبد اللطيف الكوهكمري ،املطبعة:ا يام ،قم1403 ،ه.
الش ـ ـ ـ ــاطحم (إبراهيم بن موس ـ ـ ـ ــى التميمي) ت 790ه ،املوافقات على أص ـ ـ ـ ــول الفقه ،نش ـ ـ ـ ــر:
-17
داراملعرفه ،حتقيق :عبد دراز ،بريوت -لبنان.
الش ـ ـ ـ ـ ــهيد األول (حممد بن علي العاملي) ت 786ه :القواعد والفوائد ،نش ـ ـ ـ ـ ــر مكتبة املفيد،
-18
حتقيق :عبد اهلادي احلكيم ،قم -إيران.
صـدر (حممد ابقر)( ،ت 1400ه) :املعامل اجلديدة لوصـ ـ ـ ـ ـ ــول ،دار التعارف للمطبوعات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ
-19
(د.ط) ،بريوت1410 ،ه.
األردبيلي (حممد بن علي الغروي)ت 1101ه :جامع الرواة ،نشــر :مكتبة آية املرعشــي،
-2
ط1403 ،1ه ،قم ،أيران.
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صـانيف الش ـ ـ ــيعة ،نش ـ ـ ــر :دار االض ـ ـ ـواء،
الطهراين :آقا بزرك( ،ت  1389ه) ،الذريعة إىل ت ـ ـ ـ
-22
ط ،3بريوت 1403 ،ه.
صـري
الطوسـ ـ ــي(حممد بن احلسـ ـ ــن)ت460ه :التبيان يف تفسـ ـ ــري القران ،حتقيق:امحد حبيب ق ـ ـ ـ
-23
العاملي ،مكتب االعالم االسالمي ،دار احياء الرتاب العريب ،ط ،1مطبعة رمضان املبارك.
الكاش ـ ــاين (حمس ـ ــن بن مرتض ـ ــى املال حمس ـ ــن) 1090ه :الوايف ،مكتبة أمري املؤمنني ،- -
-24
ط1412 ،1ه ،أصفهان.
احملقق الكركي (علي بن احلسـني)ت 940ه ،جامع املقاصـد يف شـرح القواعد ،حتقيق مؤسـسـة
-25
أهل البيت  - -ألحياء الرتاب ،نشر املؤسسة ،قم1408 ،ه.
الكليين :أبو جعفر حممــد بن يعقوب بن اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــاق الرازي( ،ت  329ه) ،الكــايف ،حتقيق:
-26
علي اكرب غفاري ،دار الكتب االسالمية ،ط ،5طهران 1363 ،ه.
ّ
االص ـ ــفهاين :حممد حس ـ ــني الغروي( ،ت 1361ه) ،لاية الدراية يف ش ـ ــرح الكفاية ،حتقيق:
-3
مهدي احدي امري :نشر :انتشارات سيد الشهداء ،ط ،1قم 1374 ،ش.
االمني :حمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن( ،ت  1371ه) ،اعيـان الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيعـة ،حتقيق :حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن االمني ،دار التعـارف
-4
للمطبوعات( ،د.ط) (ب.ت) بريوت -لبنان.
صـاري :مرتضــى بن حممد امني( ،ت  1281ه) ،كتاب املكاســب ،حتقيق :تراب الشــي
االن ـ
-5
صـاري ،املطبعة :ابقري ،ط ،1قم،
االعظم ،نشـ ـ ـ ـ ــر املؤلر العاملي للذكرى املئوية الثانية مليالد الشـ ـ ـ ـ ــي االن ـ ـ ـ ـ ـ
 1415ه.
احلر العاملي :حممد بن احلسـن( ،ت  1104ه) وسـائل الشـيعة (آل البيت) ،حتقيق :مؤسسة
-6
آل البيت  - -الحياء الرتاب ،ط ،2املطبعة :مهر ،قم 1414 ،ه.
 -7احللي( ،جعفر بن احلس ــن)ت 676ه :معارج األص ــول ،نش ــر :مؤس ـس ــة آل البيت  ،- -حتقيق
حممد حسني الرضوي ،مطبعة سيد الشهداء  ،- -ط ،1قم1403 ،ه.
صـور بن امحد بن ادريس احللي( ،ت  598ه) ،الس ـرائر حتقيق :مؤس ـس ــة
احللي :حممد بن من ـ
-8
النشر االسالمي ،نشر وطبع :مؤسسة نشر االسالمي التابعة جلماعة املدرسني ط ،2قم 1410 ،ه.
اجلواهري :حممـد حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الفيض( ،ت 1266ه) ،جواهر الكالم ،حتقيق :عبـاا القوجـاين،
-9
نشر :دار الكتب اإلسالمية املطبعة خورشيد ،ط ،2طهران 1367 ،ه.
ابن منظور :حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري( ،ت  711ه) ،لسان العرب حتقيق:
-27
عامر امحد ،نشر دار الكتب العلمية ،ط ،1بريوت 1426ه.
صـادق،- -
الس ـ ــبحاين(جعفر) ،اص ـ ــول الفقه فيما ال نص فيه ،نش ـ ــر مؤسـ ـ ـس ـ ــة االمام ال ـ ـ
-16
املطبعة :مؤسسة االمام الصادق ،- -ط1425،1ه.
الطاهر ،حممد ابن عاش ـ ـ ــور :مقاص ـ ـ ــد الش ـ ـ ـريعة اإلس ـ ـ ــالمية ،حتقيق :حممد الطاهر امليس ـ ـ ــاوي،
-20
عمان :دار النفائس1432 ،ه2011/م.
ط3:؛ ّ
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علي( ،ت  1231ه) ،راييف املسـ ــائل يف بيان أحكام الشـ ــرع ابلدالئل،
-21
الطباطبائي :السـ ــيد ّ
حتقيق :النشر االسالمي ،نشر املؤسسة ط ،1قم 1412 ،ه.
املرتض ـ ــى (علي بن احلس ـ ــني) ،ت436ه :رس ـ ــائل املرتض ـ ــى ،نش ـ ــر :دار القران الكري ،مطبعة
-28
سيد الشهداء و 1405 ،ه ،قم -ايران
املظفر :حممد رض ــا( ،ت  1388ه) ،اص ــول الفقه ،مطبعة دار النعمان يف النجف -العراق،
-29
ط 1386 ،2ه.
مغنية :حممد جواد ،معاصـ ـ ـ ــر ،الفقه على املذاهب ا مسـ ـ ـ ــة دار اجلواد ،ط ،8بريوت 1404
-30
ه1984 -م.
الوحيد البهبهاين حممد ابقر بن حممد أكمل«،الفوائد احلائريّة» ،،جممع الفكر اإلسـ ــالمي ،قم،
-31
.1415
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الملخص
يعـاجل هـذا البحـث املثـل والقيم العليـا يف لج البالغـة الـذي كـان ومـا يزال نبعـاً ّثراً ورافـداً غزيراً من روافـد
.ً وما أعظمه سـ ـ ـ ـ ــفرا،ً تراب ما أجلّه قدرا، فهو انفذة ألفكاران وثقافتنا املكنوزة،الرتاب العريب واإلسـ ـ ـ ـ ــالمي
،األمر الذي كان مدعاة ألن ندرا تلك القيم اليت تســتند إىل اســاا معريف انبع من القرآن والســنة النبوية
. وهو جزء مما أسفرت عنه نتائج هذا البحث،والساعية إىل إصالح الفرد واجملتمع
Abstract
This research deals with the values and ideals in "Peak of Eloquence"
which is considered an abundant tributary of Islamic and Arabic heritage. It
is an approach to our thought and culture; It is a highly appreciated heritage;
It is an immortal book – and that is why we study such values which are
based on epistemological ground stemming from Qua'ran and phrophetic
Sunnah trying to reform the individual and society.
That is part of the findings which the research reached to.

. كلية اآلداب/- -  جامعة اهل البيت-1
. املديرية العامة لرتبية كربالء املقدسة-2
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المقدمة
يشـ ــري مفهوم القيمة إىل كل صـ ــفة ذات أمهية العتبارات اجتماعية أو اخالقية ،أو نفسـ ــية ،أو مجالية.
فالقيم هي ت صـور عام جمرد للسـلوك ،يشـعر أعضـاء اجلماعة االجتماعية وت ابرتباط انفعال شـديد ،ويتيح
صـفة اجلماعية يف التبين ،ولثل
صـف القيم ب ـ ـ ـ ـ ـ
هلم مسـ ـ ـ ـ ــتوى احلكم على االفعال واالهداف ا اصـ ـ ـ ـ ــة .وتت ـ ـ ـ ـ ـ
املوجهات العامة للس ــلوك ،مبعىن آخر أن جمموعة القيم اليت يدين ا ش ــخص أو مجاعة هي اليت حتركه و
السـ ـ ــلوك أو الفعل ،وتدفعه و العمل بطريقة معينة ،ويتخذها مرجعاً له يف احلكم الن سـ ـ ــلوكه مرغوب أو
غري مرغوب فيــه عنــد اجلمــاعــة أو اجملتمع .فهي تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــل منظومــة ثقــافيــة اخالقيــة ترش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد األفراد وحتـدد
صـل مبا هو مرغوب فيه من أشـ ــكال السـ ــلوك ،يف إطار ما
سـ ــلوكيا م ،وتوجه أحكامهم واااها م فيما يت ـ ـ
صـادر خمتلفة ،دينية وثقافية وبيئية
يض ـ ـ ـ ــعه اجملتمع من قواعد وأس ـ ـ ـ ــس ومعايري وش ـ ـ ـ ــروط يس ـ ـ ـ ــتمدها من م ـ ـ ـ ـ
صـل ابملثل( )4والقيم العليا وهي يف (لج البالغة) قسـ ـ ــم من فلسـ ـ ــفة اإلمام
واجتماعية( ،)3ومن ذلك ما يت ـ ـ ـ
علي  - -االجتماعية القائمة على الدين الذي ينظر على أسـ ـ ــاسـ ـ ــه إىل األحوال ا اصـ ـ ــة والعامة ،إىل
صـل ابلعالقات العامة .وكان ال
كل ما يرتبط بوجداانت الناا ونزعا م وحيا م الداخلية ،وإىل كل ما يت ـ ـ ـ
ب ّد أن تبىن عليه قيم اإلنسان( .)5وكان سبيله يف غرسها وزرعها يف عقول األجيال واستمراريتها ،هو العملة
أي يوم من األايم،
الرتبوية اليت تنقل هذت املثل والقيم العليا إىل األجيال ،ومل يكن هذا النقل عش ـ ـ ـ ـ ـوائياً يف ّ
بل كان وما يزال وسـ ـ ــيبقى منظماً مرسـ ـ ــوماً مقنناً ينتقل لوجيال الالحقة بنظام ويطط اثبتة يرضـ ـ ــى عنها
اجملتمع مبـا فيـه من نظم وقيم وأنظمـة وحكم .وقـد عرف عن االمـام علي  - -اطالعـه الواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع وعلمـه
الغزير و(إن علياً ملن عمالقة الفكر والروح والبيان يف كل زمان ومكان) (.)6
صـية االمام علي  ،- -حىت لكأن معانيها وتعابريها هي خواجل
صـح بدالئل ش ـ ـ ــخ ـ ـ ـ
ومثل وقيمه تف ـ ـ ـ
نفسـه ابلذات تقودت عقيدته إىل احلرص الشـديد عليها ،ميارسـها ويدعو إىل ممارسـتها بيقني ال يتزعزع ،وهو
احلي إىل االسـ ــتقامة ال تعرف التواءً وال عوجاً ،بل لضـ ــي
ال يعرف بذلك هوادة وال تسـ ــاحماً .ويقودت إميانه ّ
يف س ـ ـ ـ ـ ـ ــبيل احلق والعدل والواجب من غري مراعاة للخواطر وال حماابة للوجوت ،وهو مثل أعلى يف األخالق
التجرد ،لـ ــذا أردان يف حبثنـ ــا هـ ــذا أن نقف على املثـ ــل والقيم العليـ ــا اليت رمسهـ ــا اإلمـ ــام - -
والنزاهـ ــة و ّ
للمجتمع حىت ينعم ابألمن واألمان بني أفردات ،ويزرع فيما بينهم احملبة والســالم واملودة ،ومن أجل الوصــول
إىل هذا اهلدف قسم البحث على أربعة مباحث ،وهي:
املبحث األول :القيم الروحية
املبحث الثاين :القيم االنسانية
املبحث الثالث :القيم األخالقية
املبحث الرابع :قيم روحية وإنسانية وأخالقية اري جمرى احلكم
 -3ينظر :دور االعالم يف ترسي القيم االجتماعية ،مأمون اجلنان ،جملة املعرفة.285 :
( -4الغاايت اليت نسعى لتحقيقها ،أو أهداف ينبغي التوصل إليها ،أو توازن نسعى إىل حتقيقه) .قضااي علم األخالق ،قباري
حممد امساعيل.132 :
 -5ينظر :االمام علي  - -صوت العدالة اإلنسانية ،جورج جرداق.147 -146 :
 -6اإلمام علي صوت العدالة اإلنسانية ،كلمة ميخائيل نعيمة.802 :
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المبحث األول :القيم الروحية
لج البالغة تراب موسـ ـ ـ ـ ــوعي ينفتح على قضـ ـ ـ ـ ــااي االنسـ ـ ـ ـ ــان كلها يف حياته الفردية واالجتماعية ،وهو
صـحة النفس ــية واجلس ــمية لإلنس ــان ،فض ـالً عما له
مدرس ــة لتقوي النفس ،وتقوية البدن ،وإس ــباغ الراحة وال ـ
من خلثريات روحية وفيوض ـ ــات رابنية ،فكان ص ـ ــاحبه يس ـ ــبق العلم ابإلش ـ ــارة إىل قيمه الروحية ،من ص ـ ــالة،
وصـيام ،وزكاة ،وحج ،ودعاء ،وزهد ،وغريها من القيم ،لريفع النفس البشـرية فوق املادة لتحيا .وهذا يوحي
الن القيم الروحيــة هي( :نظرة اثقبــة إىل مــا وراء احليــاة املــاديــة -إىل املو األعلى -عــامل املبــادئ الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاميــة
صـل إىل درجة (التقوى)
والنظامات الروحية) ( ،)7فإن ذلك يؤدي يف النهاية إىل ترقية االنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان حىت ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حيث الغاية النهائية ،تلك الغاية اليت تتوق إليها نفسـ ـ ـ ــه و فو إليها روحه ،ويبدو أن اهلدف الغائي لإلمام
من هذت القيم هو ايقاظ الناا من س ـ ـ ــبات الغفلة والغرور ابلتقرب إىل  ،ألن يف حياة الفرد جانباً مادايً
وجــانب ـاً روحي ـاً معنوايً ،وإذا كــانــت حيــاة الفرد املــاديــة تتقوم ابلوجود املــادي العيين ،فــإن حيــاة الروح تقوم
ابلقيم الروحية ،لذا أغىن اإلمام علي  - -برتسـ ــي هذت القيم عن طريق منهجه القيمي الروحي ،بقوله:
((إ ّن أفضـ ـ ــل ما توسـ ـ ـل به املتوسـ ـ ــلون إىل سـ ـ ـبحانه :اإلميان به وبرسـ ـ ـوله ،واجلهاد يف سـ ـ ــبيله فإنه ذروة
اإلســالم ،وكلمة االخالص ،فإلا الفطرة ،وإقام ال ّصـالة فإلا امللّة ،وإيتاء الزكاة فإلا فريضــة واجبة ،وصــوم
شهر رمضان فإنه جنة من العقاب ،وحج البيت واعتمارت فإلما ينفيان الفقر ويرخصان الذنب.)8())...
يفاد من هذا النص أن التدرج أمر أســاسـي يدخل يف صــلب النظام القيمي الروحي لإلمام ،لذا اعتمد
فكرة التدرج يف العمل الروحي ،تبعاً لقوة اإلميان عند الناا ،فقدم اإلميان بوصـ ـ ـ ـ ــفه قيمة روحية عليا ،وهو
أصـ ــل األصـ ــول كلها ،ويرى الباحثان أن التقدي ذت الطريقة جرى بق ـ ـ
صـدية ابعثها تورف الداللة توريفاً
قيمياً روحياً .و ا اجلهاد يف املرتبة الثانية ،كونه قيمة روحية عليا يهدف إىل رفع ش ــأن االس ــالم بداللة ما
ذكرت اإلمام  - -بقوله(( :فإنه ذروة االسـالم)) ،وكأن اإلمام  - -يومئ إىل أنه لوال اجلهاد ما ترفع
لإلســالم راية ،وال كان له عني وأثر ،وتكتمل صــورة العناية بعقيدة التوحيد ضــمن القيم الروحية عند اإلمام
  -بتـأكيـدت مبـدأ قيمـة التوحيـد املتمثلـة بكلمـة اإلخالص .وليس املراد بكلمـة االخالص النطق بال إلـهإالّ  ،وإمنـا املراد مـا لليـه من التعبـد لـه ،والتوكـل عليـه وحـدت ،أمـا الفطرة فهي إشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إىل أن اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
بفطرته وطبيعته يسـ ــتجيب لعقيدة التوحيد ،بل يسـ ــتجيب لكل قيمة من القيم الروحية اليت هي من مبادئ
اإلسالم( .)9و ارتشف اإلمام  - -يف توريف مفردة (الصالة) قيمةً روحيةً عليا خمصصاً إايها مبوضوعة
صـلة بني قلب العبد ونور  ،وهي معراج املؤمن إىل عرش  ،وهي رمز تعبد اإلنسـ ـ ــان  ،وتسـ ـ ــليمه
ال ـ ـ ـ
ألمرت يف حقول حياته كافة ،وهذا يكشف دقة اختيار االمام لقيمة الصالة ووضعها يف مكالا الذي حيقق
التعانق البعادها الداللية بوص ـ ـ ــفها الطريقة والش ـ ـ ـريعة والدين .وما يعض ـ ـ ــد هذت القيمة الروحية (الزكاة) اليت
صـادي للمجتمع ،والعامل األول يف حمو جذور الفقر،
خلا يف املرتبة السـ ــادسـ ــة ،وهي أشـ ــبه ابلتنظيم االقت ـ ـ
 -7رسالة األديب إىل احلياة العربية ،مي زايدة15 :
 يف حديثه املبارك( :بين اإلسالم على -8لج البالغة ،242 -109/1 :إنه  - -قد أفاد وأخذ من قول الرسول -
مخس :شهادة ان ال إله إال  ،وان حممداً رسول  ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،واحلج ،وصوم رمضان) .ينظر :صحيح البخاري:
 ،404/8ورقمه .4515
 -9ينظر :يف رالل لج البالغة :شرح الشي حممد جواد مغنية.105/2 :
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وهذا ما يثبت عمق اندماج هذت القيمة ،فأوردها اإلمام  - -أللا لثل وجهاً مهماً من وجوت النش ـ ــاط
صـرف ،كانت وما
صـادي اإلس ــالمي يف كفيت امليزانية العامة هلا أهدافها ونظمها ا اص ــة يف اجلباية وال ـ
االقت ـ
تزال ص ـ ـ ــفحة مش ـ ـ ــرقة من ص ـ ـ ــفحات هذا النظام اإلهلي العظيم ،الذي ش ـ ـ ــرعه عز وجل لعبادت ،لتقوية
روابطهم االجتماعية وإقامتها على أساا متني من الرأفة والرمحة والتكافل املادي واملعنوي ،وبناء جمتمعا م
بناءً صاحلاً حمكماً متماسكاً.
صـيام).
وقراءة اثنية للمقطع (وصــوم شــهر رمضــان) لكن القارئ املشــارك من رصــد القيمة الروحية (ال ـ
تلك القيمة اليت ميكن كش ـ ـ ـ ــف اليا ا الداللية كونه من اهم العبادات وركناً من أركان الدين ،ووجوبه يعد
صـاء ،و أن له
من الضـ ـ ــرورايت ،فضـ ـ ـالً عن انه وقاية من أدواء الروح والقلب والبدن ،فمنافعه تفوق اإلح ـ ـ ـ
صـد يف أفض ــل أوقاته ش ــرعاً ،وحاجة البدن
صـحة ،وال س ــيما إذا كان ابعتدال ،وق ـ
خلثرياً عجيباً فبه حفظ ال ـ
اليه طبعاً ،مث أن فيه من راحة القوى وأعضاء ما حيفظ عليها قواها ،وفيه خاصية تقتضي إاثرة وهو انتصار
اإلنسـ ــان على نفسـ ــه ،ولرينه على كبح الشـ ــهوات واألهواء ،فإىل جانب طاعته عز وجل جندت تربية روحية
وخلقية حيث الغاية النهائية للصوم.
يف حني نرص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد قيمـة روحيـة (وحج البيـت) ،إذ إن هـذت القيمـة ـدف إىل قوة املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمني ووحـد م
وعظمتهم وكثر م ،أي جانب وحدة اجلنس البش ـ ـ ــري ،حني يرى األس ـ ـ ــود واألبيض ،والغين والفقري ،واملرأة
صـغري ،كلهم واقف يلحم ،وكلهم يرتــدي زايً موحــداً أبيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً نقيـاً رمزاً لطلــب النقــاء
والرجــل ،والكبري وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الروحي ،ونبذاً ألدران املادة اليت علقت الجس ــامهم طوال أايم عمرهم .فتبعث يف نفس ــه فكرة ازالة الفوارق
ووحدة اجلنس البش ـ ـ ــري الذي دعا إليه من دون لييز ،ومن مث كش ـ ـ ــف هذت القيمة الروحية عن مفاتيح
لداللة مركزية واحدة هي (طاعة ) إىل جانب نفي الفقر وغس ـ ـ ـ ـ ـ ــل الذنب .تبني يف موض ـ ـ ـ ـ ـ ــوعه التحليل
الس ــابقة الرتابط احلاص ــل املتحقق ،والعالقة املتواش ــجة املتبادلة بني موض ــوعة القيم ومفردا ا ،وما يبثانه من
تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظيات داللية على نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيج بنية القيم كلها ،ويكشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف هنا أثر موضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعة القيم من حيث اختيار
املفردات( )10وانتقائها ،فيأتى ا خمصوصة يف صميم اجلانب الروحي.
صـاح عن املعاين
إذ إن جناح االلفاظ يعود يف جزء كبري منه إىل قدر ا اليت تولد املواقف املطلوبة ،واالف ـ ـ
الدقيقة اليت اول يف نفس الباب وداخل وعيه ،فليسـ ـ ـ ـ ــت األلفاظ (هدفاً لذا ا وامنا هي وسـ ـ ـ ـ ــيلة نتخذها
للتعبري عن الدالالت وا واطر اليت اول يف أذهاننا)(.)11
وعليـه فـاأللفـاظ مهمـة يف بنـاء العمـل الفين بـل هو الركن الرئيس لكـل عمـل أديب ،ومن أقوى العوامـل
اليت تتوقف عليها قيمته اجلمالية واألداء الفين أســاســه الدقة يف اختيار اللفظة ووضــعها يف بيئتها وامتزاجها
مع معناها( ،)12فاألديب املرهف هو الذي يوفر األلفاظ جواً من اللغة وااللتئام فيما بينها(.)13
وعليه فإن اإلمام علي  - -جيند لقيمه الروحية الس ـ ـ ـ ـ ـ ــياق الدقيق مبا تكونه من مفردات متناس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة
ومتجاوبة خاصـ ــة مبوضـ ــوعته اليت ال خترج عن الدعوة إىل فرائض األسـ ــالم وأركانه يف إاثرة اجلوانب الروحية
 -10وقد عين النقاد العرب ابأللفاظ وأكدوها ،ألن املعىن الشريف عندهم مرتبط ابللفظ الشريف .ينظر البيان والتبيني.136/1 :
 -11طرق تنمية االلفاظ ،د .إبراهيم أنيس.5 :
 -12ينظر :النثر الفين وأثر اجلاحظ فيه ،د .عبد الكري بلبع.216 :
 -13ينظر :بالغة أرسطو بني العرب واليوانن ،د .إبراهيم سالمة.266 :
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الكامنة يف ذات االنسـ ـ ــان ،من هنا نلحظ أن مقطع القيم حم ّشـ ـ ـد ابجلمل املقرونة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (الفاء) معرتضـ ـ ــة،
صـد التعليل ،اذ تكرر ذكرها س ـ ـ ــت مرات عند ابتداء كل مجلة من مجل املقطع ،إذ يتوزع على س ـ ـ ــت
والق ـ ـ ـ
فقرات ،كل فقرة تشـكل وحدة فكرية تتمتع إبيقاع نغمي مسـتقل (خاص) ختتلف إبيقاعها عن الفقرة اليت
تليهـا ،وهـذا التنوع االيقـاعي ابلوقـت الـذي يكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر فيـه راتبـة التكرار فـإنـه الخـذ دور احملفز الـذهين عنـد
املتلقي لاللتفاف إىل املضمون القيمي (الروحي) للفقرة املقروءة والتهيؤ للقادم من القيم.
وتعد الفاء من األص ـ ـ ـ ـ ـ ـوات الرخوة ،املهموس ـ ـ ـ ـ ـ ــة املرققة ،ومن معانيها الرقة والفرح واالنفراج والتوس ـ ـ ـ ـ ـ ــع
واالبتعاد واالنتشار ،وهذت الصفات وا صائص اليت اتمع تتناسب والقيم الروحية بتفاصيلها املتنوعة.
ومن القيم الروحية األخرى (الدعاء ،والزهد ،والتقوى).
أما الدعاء فيؤدي دوراً مهماً يف تربية النفس البشـرية وسـوقها و مدارج السـمو والرفعة والكمال ،وهي
احلقـائق اليت قـد يغفلهـا أغلـب الـداعني ،انهيـك عمـا تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمـل عليـه بعض األدعيـة من فض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل روحيـة
وأخالقية وإنسـ ـ ـ ــانية ،ومعارف رابنية تسـ ـ ـ ــبغ ا النفس فتمنحها اهلدوء والسـ ـ ـ ــكينة ،فالنفس حية ابلدعاء،
انبض ـ ــة ابلورع والتقوى ،ومن هنا يرى القرآن أن قيمة اإلنس ـ ــان تكمن يف دعائه وتض ـ ــرعه إىل  :قل َما
يـَعبَأ بكم َرّيب لَوَال د َعاعكم ( ،)14وكيف ال يكون الدعاء ذت األمهية وهو اإلنسـ ـ ــان إىل معرفة وعشـ ـ ــق
املعبود بغية نيل رمحته والظفر بعفوت ومغفرته بوساطة التوسل المسائه احلسىن ،من جانب آخر فإنه يكشف
لنا عن قيمه الروحية التهذيبية اليت تتحقق بعض صـورها عن طريق إعمام الدعاء ذلك اإلعمام الذي يدفع
ابلنفس االنسـ ـ ــانية إىل االنفالت من دائرة الذات الضـ ـ ــيقة والذوابن يف عامل امللكوت اإلهلي وإن الدعاء ال
يصـدر إال لباعث اإلميان اب والتسـليم ألمرت( ،)15وخلسـيسـاً على ذلك ،جاءت أدعية االمام علي - -
نس إال
منطلقــة (من16ق)نــاعتــه ابملهمــة العبــاديــة اليت أوكلهــا تعــاىل لبين البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرَ :وَم ـا َخلَق ـت اجلن َواإل َ
ليَـعبدون  ،منتهجاً فيها لغة الش ـريعة اإلس ــالمية ،فض ـالً عن ألا إمارات أس ــلوبية مائزة يف ميدان العلم
والبيان ،ولنا أن جند بعض اليا ا يف قوله( :اللهم ،داحي املدح ّوات ،وداعم املس ـ ــموكات ،وجابل القلوب
حممد عبدك ورسولك ،ا ات
على فطر ا ،شقيتها وسعيدها ،إجعل شرائف صلواتك ونومي بركاتك ،على ّ
ملا سـبق ،والفاتح ملا انغلف .)17()...نلحظ أن مقطع الدعاء ومفردته االفتتاحية (اللهم) هلا عالقة بنفسـية
 عندت مع علمه الن لرس ــولاإلمام علي  - -حال دعائه تعاىل ،أن يرفع من ش ــأن حممد -
عند ما ال حيلم به ملك مقرب وال نحم مرس ـ ـ ـ ــل ،وإذن فال معىن هلذا الدعاء إال العبادة والتقرب إىل
بتعظيم حبيبه وتقديس ــه( ،)18متزامنة مع املوض ــوعة اليت محلت تكثيف املناس ــبة كلها ،وهذا االس ــتهالل
ك َمن تَ َشـاء ( ،)19وقوله
ك الملك تـؤا المل َ
مولود يف رحم االسـتهالل القرآين عند قوله تعاىل :اللهم َمال َ
 -14سورة الفرقان ،اآلية.77:
 -15ينظر :يف رالل الصحيفة السجادية ،حممد جواد مغنية.42 :
 -16سورة الذارايت ،اآلية.56 :
 -17لج البالغة ،1 :واملدحوات :داحي :ابسط ،واملدحوات :األرضون ،لسان العرب (دحا) ،297/4 :واملسموكات:
السموات ،لسان العرب (مسك).102/13 :
 -18ينظر :يف رالل لج البالغة.236 :
 -19سورة آل عمران ،اآلية.26:

57

العدد27 :

صـدية اتمة جعلت منه
تعاىل :اللهم فَاطَر الس ـ َم َاوات َواألَريف ( ،)20وهذا مل يكن اعتباطاً ،وامنا جرى بق ـ
داالً أسلوبياً ،فقد جاء مرتبطاً فكرايً وروحياً مع طبعة الدعاء قيمة روحية.
مين ،فــإن عـدت فع ـد
ويكرر اإلمــام علي  - -النــداء (اللّهم)(( :اللّهم اغفر ل مــا أنــت أعلم بــه ّ
علي ابملغفرة ،اللّهم اغفر ل ما وايت من نفســي ومل جند له وفاءً عندي ،اللّهم اغفر ل مما تقربت به إليك
ّ
بلساين مث خالفه قلحم ،اللّهم اغفر ل رمزات األحلاظ.)21())...
مهد لفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء قيمي روحي يتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع تدرجيياً بتكرير
واملتفحص للنص يرى أن اإلمام علي  - -قد ّ
النداء (اللّهم) وإن هذا االتس ـ ـ ــاع يدفع املتلقي ابلتواص ـ ـ ــل الروحي مع عز وجل ،وميهد حلمل املتلقي ال
صـرح به ،و
شــعورايً على السـؤال ،بتكرير لفظة (اللّهم) مقرونة بطلب ذاا خمتفية يف نفس الداعي وإن مل ي ـ
أعطى اإلمام  - -ألســلوب األمر قيمة ووريفة معنوية وداللية يزداد عليها القيمة اللغوية اليت أســهمت
صـة أسـ ـ ــلوبية تتجلى ابلرتكيز على
صـي ـ ـ ـ
يف حتديد مالمح النص .ويتضـ ـ ــح هذا بوسـ ـ ــاطة وجهة شـ ـ ــكلت خ ـ ـ ـ
استعمال الفعل (اغفر) بصيغة أمرية ،فرتات قد ورد يف الدعاء أربع مرات ،مقروانً بـ ـ ـ ـ ـ (اللّهم) اعتمدت اإلمام
  -مورفاً الداللة املعنوية ليؤكد حقيقة هي اإلقرار ابلعجز ،فال ميكن لإلنســان حتقيق كينونته مبشــيئتهوإرادته على وفق ما يريد دون اللجوء والرجوع إىل اإلعانة اإلهلية.
إن أسـلوب التوكيد من الظواهر اللغوية واألسـلوبية ،قد عرفته العرب قدمياً قال ابن فارا(( :ومن سـنن
العرب التكرار واإلعادة إرادة االبالغ حبس ـ ــب العناية ابألمر))( ،)22فض ـ ـالً عن انه يش ـ ــكل قيمة موس ـ ــيقية
صـورة وتقريرها ،فهو يف
مهمة ووس ـ ــيلة من وس ـ ــائل التنويع النغمي يف النص ،ويس ـ ــهم يف خلكيد املعىن أو ال ـ ـ
حقيقته إحلاح على جهة مهمة يف العبارة ،ليكشـ ــف عن اهتمام املتكلم ا وشـ ــدة انتبات املتلقي ،وهو ذا
املعىن ذو داللة نفســية قيمية ،وهلذا يرتبط ابحلالة الشــعورية لالنســان كما يكشــف عما يشــغل االديب من
فكرة خلخذت وتتسلط عليه.
ومن مظاهر الدعاء االخرى دعاعت(( :اللهم صـ ـن وجهي ابليسـ ــار ،وال تبذل جاهي ابإلقتار فأسـ ــرتزق
طالحم رزقك واس ـ ـ ـ ـ ــتعطف ش ـ ـ ـ ـ ـرار خلقك ،وأبتلى حبمد من أعطاين ،وافتنت بذم من منعين ،وأنت من وراء
ول اإلعطاء واملنع))(.)23
ذلك كله ّ
ورف اإلمام  - -تقابالً لطيفاً وضداً مجيالً ،إذ قابل بني (اليسار -اإلقتار) ،اي بني الغىن والفقر،
و (احلمد ،والذم) و(اإلعطاء -واملنع) ،فجســد ضــدا التقابل تشــكيالً قيمياً روحياً يف صــيانة الوجه وحفظه
صـيغة خطاب اإلفراد ألن
من التعريف للسـ ـؤال ،معضـ ــداً ومسـ ــتنداً إىل فعل األمر (صـ ـن) ،إذ جاء الفعل ب ـ ـ
ول
االمام  - -ال يسـرتزق وال يسـتعطف خملوقاً على االطالق ،طاملاً من وراء ذلك عز وجل ،فهو ّ
اإلعطاء واملنع.
صـي،
فاملقابلة مل تكن اسـ ـ ـ ــلوابً زخرفياً ،زائداً ،بل جاءت الغرايف داللية ،منسـ ـ ـ ــجمة مع السـ ـ ـ ــياق الن ـ ـ ـ ـ
ومتوافقة مع مقصدت  - -ومعربة عن معانيه.
 -20سورة الزمر.46 :
 -21لج البالغة.155/1 :
 -22الصاححم يف فقه اللغة ،ابن فارا.177 :
 -23لج البالغة.469/2 :
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وأما الزهد فإنه من املفاهيم اليت تعرض ـ ـ ـ ــت هلا األداين اإلهلية ،على أنه يعين عدم التعلق مبادايت الدنيا
وحطامها ،وابلطبع ال يراد ابلزهد حرمان االنسـ ـ ـ ـ ــان من املال والثروة واملقام واإلمكاانت ،وإمنا يراد به عدم
االنقياد واالستسالم هلذت العناصر والوقوع يف أسرها ،بل ينبغي له أن يكون أمرياً عليها.
صـر
الزهادة ق ـ ـ ـ ـ
ومن هنا أشـ ـ ـ ــار اإلمام  - -إىل حقيقة الزهد قيمة روحية عليا فقال(( :أيها النّااّ ،
األمل ،والشُّكر عند النعم ،والورع عند احملارم))( .)24وقد حدد اإلمام  - -الزهد ثالثة أوصاف :األول
صـر األمل) :وهو أن حيســب االنســان لنزول املوت الذي ينتقل به إىل حياة روحية خال ـ
(ق ـ
صـة ،أ زر علماً
من احلياة اليت كان حيياها سدت ،ويستعد له ابلعمل الصايب.
الثـاين (الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكر عنـد النّعم) :قيمـةً روحيـةً تتمثـل ابلطـاعـة ،وابلفعـل ال ابلقول ،واالعرتاف اللـا من
شرع.
والتصرف فيها على وفق ما ّ
(الوَرع عن ــد احمل ــارم) :الورع كقيم ــة روحي ــة علي ــا تتمث ــل ابلكف عن احملرم ــات ،والوقوف عن ــد
الث ــال ــث َ
الشبهات.
صـار كلماته ،قد يبدو خمتلفاً مع هذا التفســري ،إال
وهناك تفســري آخر للزهد أوردت االمام  - -يف ق ـ
أنــه يتفق معــه يف املعىن قيمـةً روحيـةً عليــا ،إذ قــال (( :- -الزهــد كلــه بني كلمتني من القرآن ،قــال
آاتكم ( ،)25ومن مل ا على املاض ـ ـ ـ ــي ومل يفرح
سـ ـ ـ ـ ـبحانه :ل َكي َال َخل َسـ ـ ـ ـ ـوا َعلَى َما فَاتَكم َوَال تَـفَرحوا مبَا َ
الزهد بطرفيه))( .)26فالزهد من وجهة نظر االمام  - -هو الرضـ ــا ابمليسـ ــور ،فال حتزنوا
ابآلا فقد أخذ ّ
ملفقود ،وال تفرحوا مبوجود.
واملســتشــف من النص املقدم أن االقتباا حقق عدوالً أســلوبياً شـ ّكل دعامة من دعائم لييز األســلوب
صـورايً أوس ـ ـ ـ ـ ـ ــع ما حيققه النص لو مل يكن االقتباا مبعىن أن االمام  - -ذا
يلقه فض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذهنياً وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ
االقتباا و ّس ـع فضــاء النص واضــفى عليه شــيئاً من اإلمتداد القيمي ومبا ميكن املتلقي من اســتشــعار البينية
من القرآن الكري ،فجاء االقتباا أبلغ بياانً وأعمق داللة.
وهـذا مـا يطلق عليـه ابلقرآنيـة املبـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة احملورة غري احملوريـة( ،)27وهو ان يعمـد األديـب إىل النص األول
(القرآين) فيـأا برتاكيبـه ولكن بتوريف جـديـد اي داللـة اخرى ،وهي مرحلـة اعلى يف التوريف من القرآنيـة
املبـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة احملورة احملوريـة؛ امـا يف هـذت القرآنيـة فـإن األمر يتوقف على درجـة واحـدة وهي النص دون احملوريـة
وذلك ألن االسـتسـالم للنص يف احلالة األوىل كان على درجتني وهي النص والداللة وهي تقوم على جماراة
النص األديب للنص القرآين ومن مث اال راف إىل مقصدية خمتلفة.
ولنا بعد ذلك أن نشـ ـ ـ ـ ـ ــري إىل التقوى اليت تعد قيمة روحية عليا دف إىل طاعة عز وجل مبعىن أن
يتقي االنس ــان ما يغض ــب ربه وما فيه ض ــرر لنفس ــه أو إض ـرار لغريت ،فالتقوى يف أص ــل معناها جعل النفس
يف وقاية ،وال اعل النفس يف وقاية إال ابلنسـ ـ ـ ــبة ملا خياف ،فخوف أصـ ـ ـ ــلها ،وا وف يسـ ـ ـ ــتدعي العلم
ابملخوف ،ومن هنا أم كان الذي يعلم هو الذي خيشـ ـ ـ ــات ،أم وكأن الذي خيشـ ـ ـ ــات هو الذي يتقيه .هلذا
الزهادة :تعين عدم اإلغتناء بزخارف ال ّدنيا.
 -24لج البالغة ،158/1 :و ّ
 -25سورة احلديد ،اآلية.23 :
 -26لج البالغة.724/4 :
 -27ينظر :خلصيل النص ،د .مشتاق عباا معن ،183 :والقرآنية يف شعر الرواد ،د .احسان الشي حاجم45 :
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عين االمام  - -بتلك القيمة الروحية ،فوجه النفوا إليها بقوله(( :احلمد الفاش ـ ـ ــي يف ا لق محدت،
والغالب جندت ،واملتعال ح ّدت ...أوص ـ ــيكم -عباد  -بتقوى فإلا حق عليكم ،واملوجبة على
حقكم ،وأن تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعينوا عليهـا اب  ،وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعينوا ا على  ،فإن التقوى يف اليوم ،احلرز واجلنة ،ويف غد
الطريق إىل اجلنة ،مسلكها واضح ،وسالكها رابح ،ومستودعها حافظ))(.)28
جند اإلمام  - -يسـ ـ ــتهل كالمه السـ ـ ــلوب (احلمد ) ،للتعريف بقيمة (التقوى) ،وهو أسـ ـ ــلوب ال
خيرج عن مرجعيته القرآنية يف اس ــتهالل ال ُّس ـور وفواحتها بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (احلمد )( ،)29إن مس ــألة األخذ من القرآن
الكري هي ممارسـة كبرية عريقة ،لتد إىل جذور العصـور االسـالمية األوىل ،فضـالً عن كون املأخوذ منه نصـاً
صـص ،ونبيل
مقدسـاً ذا أثر كبري يف نفســية املرســل واملتلقي((( ،)30فنظم القرآن جنس متني ،واســلوب متخ ـ
عن النظري متخلص))( .)31لذا كان االمام  - -يبدأ ابلتحميد والثناء عليه اقتداءً بكتاب تعاىل،
(( :ك ّل أمر ذي ابل مل يبدأ فيه ابحلمد فهو أقطع))( ،)32مبعىنوعمالً مبا اش ــتهر عن رس ــول -
مقطوع الربكة.
من هنا أراد االمام  - -بـ ـ ـ ـ ـ ـ (احلمد الفاشي يف ا لق محدت) ان يبني الن ا الئق مجيعها تسبح
حبمد بلســان املقال أو بلســان احلال ،وهذا ما جعل (احلمد ) ،خمت صـاً به ،هلذا أورد االمام :- -
ـدل على ثبـات احلمـد )( ،)33مث قـال (( :- -أوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيكم -عبـاد -
(احلمـد معرفـة يف مجلـة امسيـة لي ّ
بتقوى )) ،كون التقوى قيمـة روحيـة موجبـة ـدف إىل طـاعـة  ،و يومئ االمـام ( :- -فـإلـا حق
عليكم) .وهي فريف وحتم على العبد.
ينتقــل االمــام  - -لبيــان حق العبــاد فيقرر قــائالً(( :واملوجبــة على حقكم)) ،يريــد أن التقوى
جعلها سـ ـ ــبباً السـ ـ ــتحقاق ثوابه ،ومعينة على رضـ ـ ــائه ،فالطاعة حق على عبدت ،والثواب عليها حق
للعبــد على ربــه ،والفرق ان طــاعــة العبــد فريف حبكم العقــل ،أمــا الثواب على الطــاعــة منــه تعــاىل فقــد
ب َربُّكم َعلَى نـَفسـه الرمحَةَ ( .)34مث ينتقل إىل بيان االسـتعانة(( :وأن تسـتعينوا
فرضـها هو على نفسـهَ :كتَ َ
عليها اب )) .اذا ما أردان طاعة عز وجل فعلينا طلب العون عليها منه تعاىل ،يواص ـ ـ ـ ــل االمام - -
بعـد ذلـك بيـان كيفيـة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعـانـة ـا على ( :وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعينوا ـا على ) ،اي على العـافيـة وا الص من
عذاب  ،اذ ال ســبيل إىل النجاة منه إال ابلطاعة ،مث يســتمر االمام يف بيان التقوى (فإن التقوى يف اليوم
احلرز واجلنة ،ويف غد الطريق إىل اجلنة) .نلحظ هنا أن املقطع اشــتمل على صــورة كنائية اســهمت يف بلورة
الرعيــة القيميــة للتقوى املراد تبليغهــا .فــإن اإلمــام  - -كىن عن الــدنيــا ابليوم ،وكىن عن اآلخرة ابلغــد.
ويبـدو هنـا أن تقـدي املعىن الكنـائي ـذت الطريقـة جرى بق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـديـة ابعثهـا توريف الـداللـة توريفـاً ام قيميـاً
روحيـاً يف الـدنيـا واآلخرة ،فـالتوريف القيمي يتحقق حبمـل املتلقي على التفكري بعـاقبـة التقوى ومـا تؤول اليـه
 -28لج البالغة.391 -390/2 :
 -29ينظر :سورة احلمد (الفاحتة) ،واالنعام ،والكهف ،وسبأ ،وفاطر.
 -30خلصيل النص.139 :
 -31اعجاز القرآن ،الباقالين.305 :
نصار.5 :
 -32ينظر :احلبل املتني :الشي البهائي العاملي (ت 1031هـ) ،33 :وفواتح سور القرآن :د .حسني ّ
 -33قراءة لغوية ونقدية يف الصحيفة السجادية ،د .كري حسني ا الدي.127 :
 -34سورة االنعام ،اآلية.54 :
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حال االنس ـ ــان دنيا وآخرة ،فإن (مس ـ ــلكها واض ـ ــح) ،وهي ال ش ـ ــك إش ـ ــارة إىل االس ـ ــتقامة ،والعلم والعمل
النـافع لوفراد واجلمـاعـة و(سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالكهـا رابح) ،واي شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيء اكثر رحبـاً للمرء من أثر نبيـل ينتفع بـه النـاا؟ مث
يس ـ ــتمر االمام  - -مبيناً مس ـ ــتودعها (ومس ـ ــتودعها حافظ ،ومس ـ ــتودع التقوى هو الذي تكون التقوى
وديعة عندت وهو فأن من يتقي فقد جعل تقوات وديعة عند  ،وهو سـ ـ ـ ـ ــبحانه حيفظها له ،ويكافئه
عليها الحسن منها)(.)35
وادر االشـ ـ ـ ــارة إىل ان الكناية اجراء اسـ ـ ـ ــلويب انجح يظهر جانباً من الداللة يف النص ،مما يسـ ـ ـ ــتدعي
صـرح بـه على
ايالءهـا عنـايـة كبرية من خالل اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـار االمكـاانت اليت توفرهـا آليـات النص الظـاهري امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
سطح النص لغريف االحالة إىل الكشف عن الداخل املكنون للنص.
صـور تنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجم وجمرايت النص ،أللـا عملـت على تعزيز االنزايح الكنـائي وداللتـه
فجـاءت هـذت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
االنتاجية اليت تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعى إىل لجيد (عاقبة التقوى) وتعظيمها عرب هذا التعبري الكنائي الذي غلف فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
النص ،لغريف اثبات هذت الصفات يف نفس املتلقي وذهنه ،فيتحسس وقعها وحضورها الفاعل.
وهكذا اس ـ ــتطاع االمام  - -ان يورف قيمه الروحية اليت يريدها اإلس ـ ــالم للعالقة بني أفراد جمتمعه
صـية األفراد واعلهم ينعمون
بكل جوانبها؛ أللا هي أسـ ــاا بناء جمتمع رصـ ــني ،ومن طريقها تتكون شـ ــخ ـ ـ
حبياة سعيدة خالية من كل االضطراابت النفسية.

المبحث الثاني :القيم اإلنسانية(:)36
للقيم االنسـ ـ ــانية أثر كبري يف حياة االنسـ ـ ــان ،ويف معاجلة القضـ ـ ــااي اليت تدور حول االنسـ ـ ــان الذي يعد
مسوها
حمور املثل والقيم من حيث هو انسـ ـ ــان بدون النظر إىل نوعه أو نسـ ـ ــله أو لغته ،وهذت االنسـ ـ ــانية يف ّ
ومسوقها يف كل ما تنادي به من كرامة االنس ـ ــان وفرض ـ ــية التكري له ،إمنا هو رس ـ ــالة األداين ،من هنا أدرك
االمام علي  - -الدور الذي تؤديه القيم االنسـ ـ ــانية واآلاثر اليت ترتتب عليها ،فلم ينس دورت االنسـ ـ ــاين
الذي يقوم به اذ ال يعرب عن نفسـ ـ ــه فحسـ ـ ــب ،وامنا يعرب عن اخوانه يف االنسـ ـ ــانية ،ألن االنسـ ـ ــان الكامل
الذي تس ــعى الش ـريعة االس ــالمية إىل تكوينه ال يكتمل إال ابلقيم االنس ــانية اليت اعل من االنس ــان انس ــاانً
صـيته( ،)37و ذت النظرة يكون االمام  - -قد وسـ ـ ـ ــع نطاق احلدود
راقياً ،وتضـ ـ ـ ــفي عليه قيمته وشـ ـ ـ ــخ ـ ـ ـ ـ
االنســانية البعيدة اليت تقف عند حد معني ،وذلك خلكيداً لكرامة اجلنس البشــري بعناصــرت ومقوماته املادية
واألخالقية واإلنســانية كافة ،طاملا ان لالنســان على االنســان حقوقاً كبرية فوق هذت يف طليعتها عقد حبل
املودة واأللفة بني الناا أفراداً ومجاعات ،قبائل وشعوابً.
طاملا ان الذي جيمعهم أصـ ـ ـ ـ ــل واحد وطريق مشـ ـ ـ ـ ــرتك ،وغاايت ال تتباعد وهذا ما حياول البحث بيانه
بوس ـ ـ ـ ــاطة القيم االنس ـ ـ ـ ــانية اآلتية( :الرمحة ،واحملبة ،واللطف ،واألخاء ،والرفق ،واللني ،واملس ـ ـ ـ ــأواة ،واحلرية،
والصداقة).
 -35ينظر :يف رالل لج البالغة.66 :
 -36تعين جمموعة الفضائل ،وهي خالصة ا ري والعدل والرمحة واالخوة ،واحملبة واملسأواة والرفق واالحساا المل االنسان ،ومثل
ذلك من محيد الصفات .ينظر :قيم جديدة ،د .سليمان ابراهيم العسكري ،جملة العريب ،العدد 2001 ،157/م ،الكويت.9 :
 -37ينظر :علي سريته الذاتية وفكرت احلضاري ،عبد احلميد املهاجر.171/1 :
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الرمحة :لثل قيمة انسـ ـ ـ ـ ــانية يف نفوا االفراد وهي مسة من مسات االنسـ ـ ـ ـ ــانية وهي صـ ـ ـ ـ ــفة حتيي اجملتمع
وتنقله من مراتب احليوانية إىل مراتب اآلدمية واالنس ـ ــانية ،وقد حث عز وجل على الرمحة حىت وص ـ ــف
()38
ك الغَفور ذو الرمحَة (،)39
ين ذو الرمحَة  ،وقوله تعاىلَ :وَربُّ َ
نفس ـ ـ ـ ــه بذي الرمحة قال تعاىلَ :وَربُّ َ
ك الغَ ُّ
من هنـا وجـب على العبـد ان حييي يف قلبـه الرمحـة للعبـاد كلهم ،أللـا من صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـات ا ـالق والعبـد ،واجـب
عليه ان يتأسى بصفات ربه عز وجل.
هلذا كان االمام علي  - -ارحم احلكام ابلرعية ،من ذلك أنه أوصـ ـ ـ ـ ـ ــى مالك األشـ ـ ـ ـ ـ ــرت النخعي يف
ونن عليهم
عهدت حني والت م ـ ـ ـ ـ ـ
للرعية ،واحملبّة هلم ،واللّطف م ،وال تك ّ
الرمحة ّ
صـر قائالً(( :واش ـ ـ ـ ـ ــعر قلبك ّ
()40
سبعاً ضاراي تغتنم أكلهم ،فإلم صنفان إما أخ لك يف الدين ،وإما نظري لك يف ا لق. ))...
وكل ذلك إش ـ ـ ــعار منه لنا المهية حمبة احلاكم لرعيته اللا ض ـ ـ ــرورة لاماً كالعدل ،فض ـ ـ ـالً عن ما يف هذت
القيم من حنـان عميق ومن عطف كثري على الرعيـة ،ممـا ينزع عن الوال العبوا والتقطيـب ،واذا الوال أخ
رحوم عطوف لطيف ال سـ ـ ـ ـ ــبع ضـ ـ ـ ـ ــار وال وجه متجهم .واذا الناا لديه آمنون مطمئنون ،فإذا امتو قلب
الوال ابلرمحة كان انصافاً للمظلوم ورمحة للناا.
ويرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ االمـام  - -قيمـة (اإلخـاء) ،بني الوال والرعيـة(( :إمـا أخ لـك يف الـدين)) ،وهـذا مـدعـاة
إلشاعة أجواء األخاء يف اجملتمع ،وفيه إحياء لقيمة االنسان( :أليست غايته أن يشدك إىل اآلخرين برابطة
األخاء؟ فأذا أوجدت رابطة اإلخاء بصفة االنسان وحدها ،فما يف ذلك إمث)( ،)41مث يرتقى االمام - -
يف تربيته للوال إىل مرتبة أمسى وهي االنس ـ ـ ـ ــانية( :وص ـ ـ ـ ــفة اإلنس ـ ـ ـ ــان كافية يف نظر اإلمام علي ،ألن اعله
()42
حمرتماً حمبوابً ،مرفوقاً به ،معطوفاً عليه ،غري مهدور ح ّقه)  ،وبذلك يثبت لنا االمام  - -أس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـاً
لطبيعة العالقة بني مجيع الناا يف عموم األريف س ـ ـ ـ ــابقاً االعالن العاملي حلقوق االنس ـ ـ ـ ــان الكثر من ألف
صـدع
صـيغة األمر( :أش ــعر) ،املش ــعرة الن الداعية ينبغي أن ي ـ
صـدراً ب ـ
س ــنة ويزيد( ،)43و نلمح أن املقطع م ـ
بتلك القيم ،وأن يتخذ منها منهاجاً وغاية ،ألن يف القيم حياة للمجتمع وإعماراً لوريف اب ري والصـالح.
هذا وقد طبعت افعال األمر يف الشـاهد (أشـعر ،ألطف) الرتكيب بطابع القوة والشـدة بطلب من االمام -
 إىل احلاكم.وهكذا يظهر لنا أن االمام علي  - -يريب الوالة على حب الرعية وهي الصور اليت يريدها االسالم
للعالقة بني الوال والرعية بكل جوانبها ،اذ قام بتوص ــيد روح الرمحة واحملبة واللطف يف نفس الوال بوس ــاطة
منهجه القيمي الرتبوي الذي يريب الوال ويعد روحياً وأنس ـ ـ ــانياً وأخالقياً ليبين جمتمعاً ص ـ ـ ــاحلاً يس ـ ـ ــودت ا ري
واحلب والوائم.

 -38سورة الكهف ،اآلية.58 :
 -39سورة االعراف ،اآلية.12 :
 -40لج البالغة.572/3 :
 -41االمام علي  - -صوت العدالة االنسانية.192 :
 -42م .ن.192 :
 -43ينظر :اإلمام علي صوت العدالة االنسانية.389 :
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وال يكتفي االمام  - -ذا القدر من الرتبية ،بل حث الوال على الرفق واللني واملسـاواة بني الرعية
يف اللحظــة والنظرة ،واإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة والتحيــة معلالً ذلــك حىت ال يطمع العظمــاء يف حيف الوال ،وال ييــأا
الرفق أرفق ،واعتزم ابلشـ ـ ـ ــدة
الضـ ـ ـ ـعفاء من عدله ،ذلك كله جندت يف قوله  - -لعامله(( :وارفق ما كان ّ
للرعية جناحك ،وألن هلم جانبك ،وآا بينهم يف اللحظة والنظرة،
حني ال تغين عنك إال ّ
الشدة ،واخفض ّ
واإلشــارة والتحية ،حىت ال يطمع العظماء يف حيفك ،وال ييأا الضــعفاء من عدلك ،والســالم))( .)44لقد
رتب االمام القيم االنسـ ـ ــانية يف هذا املقطع يف تسـ ـ ــلسـ ـ ــل هرمي بديع سـ ـ ــلسـ ـ ــلة القيم اليت يبىن عليها الرفق
صـل حدود كل قيمة معلالً إايها ،كان
ابلرعية مبدأ من األسـ ـ ـ ــس الرافقة هليكل الرعية منتهياً مبكمال ا فف ـ ـ ـ ـ
االمـام  - -واعيـاً لـامـاً ملكـانـة هـذت القيم فبني ذلـك آمراً عـاملـه أن ينهج هـذا الطريق يف تنظيم العالقـة
بينه وبني الرعية لينعم كل منهما حبقوقه كاملة وينعم معه اجملتمع حبياة طيبة وهذا ما كان يهدف إليه االمام
 .-وعلى أس ـ ـ ـ ـ ــاا ما تقدم نلحظ االمام  - -يف هذا املقطع ،يعتمد ص ـ ـ ـ ـ ــيغة األمر (أرفق  -اعتزم -
اخفض  -ابسـ ـ ـ ــط  -ألن  -آا) ،اليت تقرر داللة مدى االسـ ـ ـ ــتجابة اليت تتوافق مع القيم االنسـ ـ ـ ــانية اليت
تتمثل بـ (الرفق  -واللني  -واملساواة) يف حقل دالل واحد.
إن مجـاليـات اللغـة ميكن ان نتلمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـا عرب اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمـال االمـام  - -هلـا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمـاالً فنيـاً تراعى فيـه
متطلبـات العمليـة االدبيـة فتـأخـذ اللغـة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكالً يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقـل عن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات من خالل جمموعـة االلفـاظ واملعـاين
واالسلوب الذي تنضوي على احياءات مكثفة وتوريف ايقاعي ينظم حركة االلفاظ داخل الوصية.
مث ينقلنـا االمـام  - -إىل صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة تقـابليـة لطيفـة ،إذ ج ّس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد هـذا التقـابـل بني (الرفق ،الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة)،
و(العظماء ،الضـ ـعفاء) ،و(احليف ،العدل) ،تش ــكال انس ــانياً يف اجياد العالقة االنس ــانية بني الوال والرعية،
صـر منهج االمام - -
صـالح الوالة ،فهي حباجة اتمة إىل الراعي ومل يقت ـ ـ ـ ـ ـ
صـلح إال ب ـ ـ ـ ـ ـ
ألن الرعية ال ت ـ ـ ـ ـ ـ
االنس ـ ـ ــاين على االنس ـ ـ ــان فحس ـ ـ ــب بل جند أن(( :دائرة العدل واحلق والرمحة تس ـ ـ ــع يف مناطق االمام حىت
تشـ ـ ـ ــمل أبعد من حياة البشـ ـ ـ ــر فتسـ ـ ـ ــع الكائنات مجيعها من حيواانت ونبااتت ومجادات))( ،)45اذ يقول:
((اتقوا يف عبادت وبالدت ،فإنكم مسـ ـ ــؤولون حىت عن البقاع والبهائم))( ،)46لذلك جندت من أوائل الذين
اندوا مبراعاة حقوق احليوان والعناية به ،فهو ســبق ذت الدعوة مجيع املؤسـســات العاملية يف بريطانيا وفرنســا
اليت راحت تدعو إىل الرأفة ابحليوان والعطف عليه.
()47
أما املسـأواة يف القانون فنجدت يف قوله (( :- -واعلموا ان الناا عندان أسـوة))  ،منهجاً صـرحياً
مبس ـ ـاواة الناا مجيعاً امام القانون ال حيتمل خلويالً وال يعرتيه إ ام .واملس ـ ـاواة يف القانون هي رأا املس ـ ـاواة
يف احلقوق.

 -44لج البالغة.564/3 :
 -45املنهج السياسي عند االمام علي  ،- -عبد اهلادي عاصي.7 :
 -46لج البالغة ،شرح الشي حممد عبدت.566/ 3 :
 -47لج البالغة ،شرح ابن ايب احلديد.129/1 :
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العدد27 :

صـص فيتوجه إىل
و إن االمام يشـ ـ ــري إىل املسـ ـ ــاواة امام القضـ ـ ــاء ،بوصـ ـ ــفها بعضـ ـ ـاً من كل ،غري انه خي ـ ـ ـ
القاضـ ـ ـ ـ ـ ــي قائالً(( :وألزم احلق من لزمه من القريب والبعيد))( ،)48مبيناً اآلاثر االجيابية الكثرية اليت يتجنبها
االلتزام ذت القيمة االنسانية وما ينطوي حتتها من انصاف بني القريب والبعيد.
صـني مرتبطني حبب واحرتام متس ـ ـاويني
صـداقة فمنظور إليها يف كماهلا هي(( :االحتاد بني شـ ــخ ـ ـ
وأما ال ـ ـ
()49
صـداقة قيمة انس ـ ـ ـ ــانية عظيمة تقوم عليها العالقات
متبادلني))  ،ومن هذا احلد يتجلى بوض ـ ـ ـ ــوح أن ال ـ ـ ـ ـ
االجتمـاعيـة وهي املثـل االعلى للتعـاطف والتواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل فيمـا يتعلق يري كـل واحـد من أولئـك الـذين يرتبطون
صـادفة ،وامنا هي جس ـ ــر
خرية اخالقياً ،أما س ـ ــببها فاملطابقة واالنس ـ ــجام فهي ال تعقد بني اثنني ابمل ـ ـ
إبرادة ّ
وطيد تتطلب إقامته عمالً جاداً موجهاً على كثر من اللني والتسامح والتعاطف واحملبة والصرب والوفاء املقيم
صـديق على ص ـ ـ ــديقه عن طريق
صـل ،وقد اعتىن االمام علي  - -برتس ـ ـ ــي هذت القيم مبيناً حق ال ـ ـ ـ
املت ـ ـ ـ
صـلة ،وعند ص ـ ــدودت على
منهجه التعليمي الرتبوي بقوله(( :إمحل نفس ـ ــك من أخيك عند ص ـ ــرمه على ال ـ ـ
الدنو ،وعند ش ـ ـ ـ ــدته على اللني ،وعند جرمه
اللّطف واملقاربة ،وعند مجودت على البذل ،وعند تباعدت على ّ
على العذر ،،حىت كأنك له عيد ،وكأنه ذو نعمة عليك.)50())...
صـلة ص ـ ــديقك اذا قطعك ،وقد
صـديق أن تلزم نفس ـ ــك ب ـ ـ
يبني االمام  - -أول حق من حقوق ال ـ ـ
صـد واهلجران ،وينبغي ان تتجاهل ذلك ،وال
صـري يف حق من حقوقه ،فيقابلك ابل ـ ـ
صـديق التق ـ ـ
يظن بك ال ـ ـ
صـداقة بنفس ـ ـ ـ ــك ،ووض ـ ـ ـ ــعت هلا حداً بيدك حىت ولو كان هو البادئ ،ما دام
تعامله ابملثل وإال أليت ال ـ ـ ـ ـ
التالقي ممكنـاً ،فـإنـك إن اـاهلـت ،وبقيـت على عـادتـك معـه من اللطف واملـداراة يـذهـب مـا يف النفس مع
األايم ،وتعود امليات إىل جمراها.
صـديق فيقول( :وعند مجودت على البذل) ،اشـ ــارة من
يواصـ ــل االمام  - -بعد ذلك بيان حقوق ال ـ ـ
االمام  - -الن تواس ـ ـ ــيه بنفس ـ ـ ــك حىت ولو كان البخل من طبعه( ،وعند تباعدت على ال ّد ّنو) ،يض ـ ـ ــعنا
صرين يف حقوق اص ــدقائهم ابلتقرب ،وإن
االمام  - -امام حقيقة قد يهرب منها بعض االص ــدقاء املق ـ
تباعد الصـديق حىت يفضـي الصـديق إىل صـديقه السـرارت ومهومه ،إذ يشـعر من أعماقه أنه ينفض عن كاهله
صـديق(،وعند شــدته على اللني،
صـداقة أن تكون قريباً من ال ـ
أثقاله وأغالله .وأقوى شــيء يف الداللة عن ال ـ
صـديق واحتماهلا منه ،فإن
وعند جرمه على العذر) ،يدعو االمام  - -إىل التغاضـ ـ ـ ـ ـ ــي عن هفوات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ
طلبت صديقاً ال تعاتبه ،عشت بال صديق مدى احلياة.
صـورة كنائية ،تلك املتخفية يف قوله (( :- -حىت كأنك له عبد))،
وجاء احلق الس ـ ـ ـ ــادا حامالً ل ـ ـ ـ ـ
صـداقة اخوة ال عبودية ،ووفاء ال إجلاء ،ونرى ان
كناية عن حسـ ــن املعاملة والتسـ ــامح مع االخوان ،ألن ال ـ ـ
صـديـة ابعثهـا إاثرة املتلقي معرفيـاً حبملـه على التـأمـل ،ومن مث
تقـدي املعىن الكنـائي ـذت الطريقـة جرى بق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
انـدمـاجـه ال شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعورايً مع النص انـدمـاجـاً فكرايً وقيميـاً ،وتعـد الكنـايـة من االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليـب البيـانيـة واملهيمنـات
االسـ ـ ــلوبية اليت يلجأ اليها االديب لرسـ ـ ــم صـ ـ ــورت وخلدية معانيه ،اذ يقوم بعملية تركيب لغوي ينتقل خالهلا
 -48م .ن.591/3 :
 -49دراسات نفسية تربوية اجتماعية ،د .عبدت علي اجلسماين.83 :
 -50لج البالغة ،شرح ابن ايب احلديد.540/3 :
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املعىن إىل احـد لوازمـه ،ومـا يرتتـب عليـه فيـذكرت عن طريق العـدول عن افـادة املعىن املراد مبـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة إىل افـادتـه
عن طريق الزم من لوازمـه ،لـذا فـالكنـايـة من منظور البالغيني هي ((ان يريـد املتكلم اثبـات معىن من املعـاين
فال يذكرت ابللفظ املوضوع له يف اللغة ولكن جييء إىل معىن هو اتليه وردفه يف الوجود فيؤمئ به اليه وجيعله
دليالً عليه))(.)51
إن القيم االنس ـ ــانية يف لج البالغة بنيت على أس ـ ــاا النظرية االس ـ ــالمية بوص ـ ــفها املعني الرئيس الذي
مينح االمـام  - -على افكـارت منهـا ،اذ جـاءت منسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجمـة معهـا يف املبـادئ والفروع ،بـل إن االمـام -
استطاع ان يعطي تلك القيم زمخاً انسانياً ودافعاً لتطبيقها كونه خليفة.()52

المبحث الثالث :القيم األخالقية
ال شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك أن القيم االخالقيـة هي الـدعـامـة األوىل حلفظ كيـان األمم ،وهلـذا جنـد األداين قـد اعتنـت ـا
 يف قولته الش ـ ـ ـ ــهرية ا الدة( :إمنامنذ عرف االنس ـ ـ ـ ــان التدين ،كما أكد ذلك الرس ـ ـ ـ ــول األعظم -
بعثــت أللم مكــارم االخالق)( ،)53وبتعبري آخر فــإن االخالق مفتــاح تزكيــة النفس كمــا يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري إىل ذلـك
االمام علي  - -بقوله( :أيها الناا تولوا من أنفسـكم خلديبها ،واعدلوا ا عن ضـراوة عادا ا)( ،)54إن
هذا ميثل منهجاً اخالقياً لتوجيه اجملتمع و ســلوك اخالقي متزن ميارســه االفراد بغية الوصــول إىل حالة من
صـايب نفسـ ـ ـ ـ ـ ــه،
التكامل االخالقي ،و نرى الباحثني والفالسـ ـ ـ ـ ـ ــفة قد اتفقت كلمتهم على وجو ا للفرد ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وللمجتمع يف مجلته ،فكما أن الفرد يض ـ ـ ـ ــريت ويفس ـ ـ ـ ــد من اعماله أن تكون أفعاالً س ـ ـ ـ ــيئة ،كذلك تفس ـ ـ ـ ــد
اجملتمعـات بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيوع األفعـال السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيئـة يف أحـدهـا ،ومل تبتعـد حيـاة االمـام علي بن ايب طـالـب  - -عن
اإلســالم كونه منهجاً اخالقياً متكامالً للحياة ،لذلك ال جند فاص ـالً بني الدين واالخالق يف لج البالغة،
بل مها جزء واحد ،وهي جزء من فلس ــفة االمام علي  - -األخالقية القائمة على الدين ،ألن الواجب
الديين واألخالقي حيتم على االمام علي  - -بوصـ ــفه رمزاً أسـ ــاسـ ــياً من رموز هذت القيم وفاعالً يف دفع
تطبيقها مبا يتسم مع الدعوة اليها لبناء قائم على األسس االخالقية يف العالقة بني افراد اجملتمع.
ونظراً ألمهيـة هـذت القيم والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعي إىل ترمجتهـا عمليـاً فـإن االمـام علي  - -كـان يبين بعض آرائـه يف
االخالق على رأيــه الن (الــدنيــا دار ممر واآلخرة دار مقر) وعليــه فكــل مــا أدى إىل الفوز يف اآلخرة خليق
ابألنسـان عمله ،وانطالقاً من هذت الفكرة اليت تشـكل أسـاسـاً للخلفيات الروحية لوخالق من جهة ،واليت
تعد من جهة اخرى قاعدة لسائر الفضائل ،لذلك مل تكن القيم االخالقية يف لج البالغة ابتداعاً من دون
نسـ ــق سـ ــابق عليه يرتوي من معينه ،بل جاء نتيجة للتفاعل بني الشـ ـريعة االسـ ــالمية وبني مبادئ االمام -
 وقيمه لفتح منابع مع التأكيد اجلوهري لذاته .وليس بعيداً عن هذا االفق املضيء رسالته اليت تلقاهامالك األشـرت حني والت على مصـر ،وتعرف بعهد األشـرت قائالً( :وإن عقدت بينك وبني عدوك عقدة ،أو
البسـ ـ ـ ـ ــته منك ذمة فحط عهدك ابلوفاء ،وأرع ذمتك ابألمانة ،واجعل نفسـ ـ ـ ـ ــك جنة دون ما أعطيت فإنه
 -51دالئل االعجاز ،عبد القاهر اجلرجاين.66 :
 -52هي مصدر األفعال اجلميلة غري املتكلفة ،ذيب االخالق ،ابن مسكويه.132 :
 -53حبار االنوار.34/2 :
 -54م .ن.73/67 :
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ليس من فرائض شـ ـ ـ ـ ــيء ...فال تغدرن بذمتك ،وال ختيسـ ـ ـ ـ ـ ّـن بعهدك ،وال ختتلن عدوك ،فإنه ال جيرتئ
شقي.)55()...
على إال جاهل ّ
وهنا يلفت االمام  - -أنظاران إىل قيمة خلقية علينا لثلت ب ـ ـ ـ ـ (الوفاء) ،فإذا سبق ان قطعت على
نفسـ ـ ــك عهداً فقد صـ ـ ــار واثقه يف عنقك ،وال مناص لك منه إال ابلوفاء ،ومن مث يضـ ـ ــع أيدينا على قيمة
خلقيـة اخرى لثلـت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (االمـانـة) وهي( :التزام الواجبـات االجتمـاعيـة وأداعهـا خري أداء)( ،)56وهي ال
صـر يف أضـ ــيق معانيها وحدودها ،اي :يف إطار قيام االنسـ ــان حبفظ ما يودع لديه من مال ،بل تكون
تنح ـ ـ
شاملة للقيام ابلتكاليف وااللتزامات االجتماعية واألخالقية مجيعها ،مثلما أشار إىل ذلك االمام ،- -
فقال( :وارع ذمتك ابألمانة ،وأجعل نفسـ ـ ــك جنة دون ما اعطيت) ،يرى االمام  - -أن األمانة خلق
كري يدل على يقظة ضـمري االنسـان وإحسـاسـه ابملسـؤولية املنوط به ،فيتوالها ويوجه الوالة إىل أدائها حىت
مع العدو ،بل يشــدد على من حتدثه نفســه من الوالة الن يعطي عهداً مبهماً حيتمل التأويل والتفســري على
غري املراد ملخادعة من أعطي له العهد ،وللتملص من امليثاق رغبة يف نقضـه وعدم التزامه ،بل وصـل االمام
إىل ابعد من ذلك فأكد عظيم الوفاء ابلعهد (واجعل نفسـ ـ ـ ـ ـ ــك جنة دون ما اعطيت) ،الوقاية اي :حافظ
على ما اعطيت من العهد بروحك ،وهذا ال شـ ــك أنه تعظيم المهية الوفاء ابلعهد وأدائه ورفع شـ ــأنه .ومن
هنا نرى ان توجيه الوالة على انتهاج هذت القيم حظي بعناية خاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة من االمام ،وانه  - -يف حماولته
هذت مل يق صـر عنايته على اسـاليب البيان من اسـتعارة يف قوله(( :وان عقدة ...عقدة ،والبسـته منك)) ،ومل
صـر -ورفها يف
تكن عنايته ابللفظ وحدت ،وامنا جلأ إىل اس ـ ــاليب عدة -من ش ـ ــرط وامر ولي وس ـ ــجع وق ـ ـ
صـورة فنية خمتلفة كونت مبجموعها ش ـ ــحنات احيائية وعالمات
هذا املقطع لتظهر احاس ـ ــيس ـ ــه ومش ـ ــاعرت ب ـ ـ
متميزة يف السياقات الرتكيبية والداللية وااليقاعية للوصية لتؤثر يف نفس املتلقي.
()58
صـموا ابلذمم)( )57و( :ذميت مبا أقول رهينة)  ،وحني لل
صـداقاً لقوله ( :- -واعت ـ ـ
ونرى فيه م ـ ـ
هذت القيم األخالقية جندت يض ـ ـ ـ ــع مفهوماً للض ـ ـ ـ ــمان واإللتزام ،و ميثل الوال من وجهة نظر االمام - -
حارساً ،والوالية أمانة ،وان اي ااوز للحقوق من الوال يعد خيانة.
ومن القيم االخالقية اليت يسـ ـ ــتحسـ ـ ــنها االمام ( - -العفو) ،والعفو من معاين التقوى ،قال تعاىل:
صـدر إال
صـفات احلميدة اليت يتحلى ا االنسـ ــان أللا ال ت ـ ـ
وإن تعفوا أقرب للتقوى ( .)59والعفو من ال ـ ـ
من نفس كبرية راجحة العقل ص ـ ـ ــربت على اعتداء الغري ،وملا كان تعاىل عفواً بعبادت ،فمن احلس ـ ـ ــن أن
صـفة ،لذا نرى االمام  - -عفواً ،ويدعو إىل العفو(( :وإن أعف فالعفو ل
صـفاً ذت ال ـ ـ
يكون العبد مت ـ ـ
()60
قربة ،وهو لكم حسـ ـ ـ ـ ــنة ،فاعفوا أال حتبون أن يغفر لكم ، ))..هذت املمارسـ ـ ـ ـ ــة العملية من االمام -
 ابلعفو عن قـ ــاتلـ ــه مـ ــا هي إال رغبتـ ــه يف اجلزاء األكرب ،والثواب األوفر ،ألن العفو اقرب للتقوى، -55لج البالغة.593 -592/3 :
 -56اخالقنا االجتماعية ،مصطفى السباعي.76 :
 -57لج البالغة.699/4 :
 -58م .ن.68/1 :
 -59سورة التوبة ،اآلية.237 :
 -60لج البالغة.298/2 :

66

املُثل ِ
والقيَم العُليا ف هنج البالغة -دراسة حتليلية-

والتقوى مثل االمام األعلى ،وكان عفوت هذا حثاً منه للمجتمع ،ألنه على يقني من أن هذت القيمة ا لقية
(العفو) فيها احياء لقيم االسالم.
صـرب من الفض ـ ــائل ا لقية ،وهو يف اللغة معنات حبس النفس
صـرب) ،فال ـ ـ
ومن مناذجها األخر ايض ـ ـاً (ال ـ ـ
عند اجلزع ،وذلك على ما يقتض ـ ـ ـ ــيه العقل والش ـ ـ ـ ــرع ،وختتلف امساعت ابختالف مواقعه ،فحبس النفس عن
املصيبة صرب ،وعند القتال شجاعة .وعند احملافظة على احلقوق أمانة ،وعند الكف عن احملارم ورع)(.)61
أما يف االص ـ ــطالح فهو( :ملكة الثبات واالحتمال اليت ون على ص ـ ــاحبها ما يالقيه يف س ـ ــبيل خلييد
احلق ،وإزالة الباطل ،أو احتمال أذى الناا وما يالقيه من مصائب كالفقر واملريف وفقد عزيز)(.)62
صـورات عظيمة عن احلياة ،واعطى
صـرب) قيمةً خلقيةً عليا ت ـ ـ ـ ـ
وقد اس ـ ـ ـ ــتخلص االمام  - -من (ال ـ ـ ـ ـ
لوائح خالدة يف العربة واملوعظة والرتبية ورسـ ـ ــم صـ ـ ــورة مثالية للسـ ـ ــلوك االنسـ ـ ــاين للفرد واجلماعة مبسـ ـ ــتوايت
خمتلفة من النظر والرعية على أن حكمة الصـرب األسـاسـية هي :ما دام الصـرب ثبااتً ،اذن على املرء أن يكون
حقيقياً مع نفسه ومع سوات.
((وعود نفسـ ــك ال ّـصـرب على
وميكن ان نعثر على مثل هذت املعاين يف وصـ ــيته لالمام احلسـ ــن :- -
ّ
املكروت ،ونعم ا لق التص ّـرب يف احلق ،وأجلئ نفسـك يف االمور كلها إىل إهلم ،)63())...يتضـح من النص أن
التصـرب دال على الصـرب فعلى االنسـان أن يكون صـابراً مصـابراً عند الشـدائد وامللمات ،فال تذهله الشـدائد
وتفقدت صوابه وتوازنه ،فينهار ويتهاوى وينزلق يف املتاهات.
مث ينتقـل بنـا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاق إىل توجيـه اخالقي وروحي آخر ،فيقول( :وأجلئ نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك يف األمور كلهـا إىل
صـر معك أينما كنت مث
إهلك) ،ثق بربك ،وتوكل عليه بقلب خاضــع ،وعمل صــايب ،فإن فعلت كان ن ـ
بعد ذلك حياول االمام  - -جهدت أن يعلمنا حكمة الصرب املتمثلة ابلثبات.
صـرب
ومل يكتف االمام ذا القدر ،بل ميارا بنفس ـ ـ ـ ــه تطبيق تلك القيمة ا لقية قائالً(( :فرأيت أن ال ـ ـ ـ ـ
صـربت ويف العني قذى ،ويف احللق شـ ــجا))( ،)64اذ كشـ ــف االمام  - -عرب فقرته
على هاات أحجى ،ف ـ ـ
صـرب من شــؤون العقل
صـري ،ألن( :ال ـ
صولة بال ن ـ
صـرب على هذت احلالة اليت وصــفها أوىل ابلعقل من ال ـ
أن ال ـ
ال من شـ ـ ــؤون الدين ،ألنه نتيجة لعملية املوازنة بني ضـ ـ ــررين ال مفر من احدمها ،جيريها االنسـ ـ ــان بنفسـ ـ ــه،
وليس من شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك أن العاقل خيتار ما هو أخف وطأة وأقل ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرراً ،والدين بدورت يقر العقل على حكمه
صـرب قيمةً اخالقيةً عليا اللارت نفس االنس ـ ـ ـ ــان من البالاي اليت تنزل
واختيارت)( .)65هلذا كله نقول لوال ال ـ ـ ـ ـ
عليه ،وألصبح عاجزاً عن السري يف ركب احلياة.
صـرب فضـ ـ ـ ــيلة ،فقد رأى ايضـ ـ ـ ـاً أن حيض على قيميت (الوفاء
ومثلما رأى االمام  - -التمسـ ـ ـ ــك ابل ـ ـ ـ ـ
صـدق وال أعلم جنةً أوقى منه وما يغدر من علم
صـدق) ويف ذلك قال(( :أيها الناا ،إن الوفاء توأم ال ـ
وال ـ
 -61لسان العرب ،مادة (صرب).438/4 :
 -62روح الدين االسالمي ،عفيف عبد الفتاح طيارة.189 :
 -63لج البالغة.528/3 :
 -64لج البالغة.52 -51/1 :
 -65يف رالل لج البالغة.61 :
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كيف املرجع))( ،)66اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهـل االمـام  - -كالمـه يطـاب اجلميع (أيهـا النـاا) ملـا فيـه من مسـة خطـابيـة
عالية لذا جاء تعمد االتيان بعبارة (الناا) مقرونة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (أيها) ،دعوة إىل حث (املنادى) ابلتمسك بقيميت
الوفاء والصدق واألمر مرتوك للمتلقي ورعات.
صـدق)،
مث ينتقل االمام  - -من نطاق ا طاب إىل نطاق التش ـ ـ ـ ـ ـ ــبيه ،فيقول( :إن الوفاء توأم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ
والتوأم مبعىن الـذي يولـد مع اآلخر يف محـل واحـد ،ويسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمـل بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن كـل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيئني يرتبطـان معـاً برابطـة
صـدق ابلتوأم ،وهو تشـ ــبيه عقلي قد اسـ ــتوى
وثيقة( ،)67ومن هنا فقد شـ ــبه االمام  - -قيميت الوفاء وال ـ ـ
صـود ابلعقلي ،ما ال يدرك واحد منهما ابحلس بل ابلعقل ،ولعل
فيه الطرفان املش ـ ـ ـ ـ ــبه واملش ـ ـ ـ ـ ـبه به ،واملق ـ ـ ـ ـ ـ
صـدرمها الفكري واالخالقي يفيد أن األمر كذلك ،فالوفاء يضـ ـ ـ ـ ـ ــيء
التمعن يف مفهوم هاتني القيمتني وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـدق ذو معىن واس ـ ــع
صـدق نوع من الوفاء .وال ـ ـ
صـدق ،و أن ال ـ ـ
االلتزام ابلعهد ،وهو يف الواقع نوع من ال ـ ـ
صـدق من القيم ا لقية املهمة اليت
صـر على احلديث ،ولذلك ع ّد االمام  - -مبدأ ال ـ ـ ـ
وش ـ ـ ــامل ال يقت ـ ـ ـ
صـدق( :هو تطابق الكالم مع الواقع سـ ـواء كان الواقع
جيب االلتزام ا يف دائرة العالقات االجتماعية ،فال ـ ـ
ا ــارجي أو البــاطين)( ،)68فهو يرمز إىل الطهــارة يف الــذات والبعــد عن الرذيلــة ،ولـه خلثري يف مجيع اعمــال
ني ر َجال
االنسـ ـ ــان وسـ ـ ــلوكياته لذا يشـ ـ ــمل العمل ايضـ ـ ـاً ،ومن هنا صـ ـ ــرح القرآن الكري قائالً :م َن المؤمن َ
صـدق يف العمل،
صـدق العهد يف اآلية هو ال ـ ـ ـ
اهدوا اَّللَ َعلَيه ( ،)69فمن الواضـ ـ ــح أن املراد ب ـ ـ ـ
صـ ـ ـ َدقوا َما َع َ
َ
ضـى َ بَه َومنـهم من يَنتَظر  .ومن هنا تتضـح عمق الرابطة بني قيمة
ولذلك أردفت ابلقول :فَمنـهم من قَ َ
صـدق ،مث تطرق االمــام إىل اآلاثر االجيــابيــة لقيمــة الوفــاء ابلعهــد فقــال(( :وال أعلم جنــة أوقى
الوفــاء وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
منـه)) ،فهـذت يف الواقع من أهم آاثر قيمـة الوفـاء ابلعهـد وبركـاتـه الـدنيويـة يف أنـه جنـة اي وقـايـة وثيقـة ،ألن
أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا احليــاة االجتمــاعيــة يتمثــل ابلتع ـاون والتكــافــل والثقــة املتبــادلــة واإللتزام ابلعهود واملواثيق الفرديــة
واالجتماعية.
وعوداً على ما سـ ــبق ذكرت من أن اجلنّة مبعىن الدرع الذي يقي أخطار العدو يف ميدان القتال ،فتشـ ــبيه
قيمة الوفاء ا لقية ذا الدرع يفيد كونه يشـ ـ ـ ـ ــكل الوسـ ـ ـ ـ ــيلة الدفاعية اات األخطار االجتماعية اليت تفرزها
حالة الفوضـى وعرقلة القوانني واملقررات ،فضـالً عن إرهار املعاين العقلية ب صـورة حسـية ما يدفع املخاطب
إىل االنتبات على التجميل ،ومنه ايضاً وجه من أوجه كمال البيان(.)70
مث أشـ ـ ــار االمام  - -إىل أبعادت املعنوية االخروية ،فقال(( :وال يغدر من علم كيف املرجع)) ،ومن
علم أن مرجعه إىل وهو س ـ ـ ـ ـ ـ ـريع احلس ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ال ميكن أن يعدل عن قيمة الوفاء ا لقية املوجبة إىل قيمة
الغدر السالبة هلا.
وال يغيب عن ابلنا (العدل) قيمةً خلقيةً عليا وأصـالً اثبتاً ،يرمز إىل وضـع الشـيء مبوضـعه ،فهو يع صـم
جل ش ــأنه يش ــري إىل العدل -كأص ــل
احلاكم من الطغيان ويع ـ
صـم الناا من العبث والظلم والفس ــاد ،فربنا ّ
 -66لج البالغة.115/1 :
 -67لسان العرب ،وائم.310/9 :
 -68األخالق يف القرآن ،انصر مكارم الشريازي.186/3 :
 -69سورة األحزاب :اآلية .23 /
 -70ينظر :دينامية النص -تنظري واجناز ،د .حممد مفتاح.151 :
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أول -و مر به االنسـ ـ ــان ليعرف أنه ليس الكائن الوحيد على وجه البسـ ـ ــيطة ،وليعرف أن لحخرين حقوقاً
بـذمتـه يتوجـب عليـه اداعهـا ،و لـه هو نفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حقوق يتطلع إىل نيلهـا عن طريق اداء اآلخرين هلـا إذ قـال
صـداقـاً لقولــه تعــاىل :اعـدلوا ه َو أَقـَرب
اَّللَ َ مر ابل َعـدل ( ،)71فــالعــدل من التقوى م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحــانــه :إن ّ
للتـق َوى ( ،)72وهلـذا تردد العـدل يف لج البالغـة من مثـل رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالتـه  - -إىل عـاملـه األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود بن قطيبـة
حبلوان(( :أما بعد فإن الوال اذا اختلف هوات منعه ذلك كثرياً من العدل ،فليكن أمر الناا عندك يف احلق
سـ ـ ـواء ،فإنه ليس يف اجلور عويف من العدل ،)73())...هنا حدد االمام  - -مهمة الوال إبقامة العدل
واملس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاواة بني الرعيـة فـاذا مـا تقلبـت اخالق الوال من حـال إىل حـال تبعـاً ألهوائـه وأطمـاعـه ،ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـت
احلقوق ،وسـ ــادت الفوضـ ــى والبغي والفسـ ــاد ،واسـ ــتحالت احلياة .وال يقف االمام  - -عند هذا احلد،
بل يوجه عامله(( :فليكن أمر الناا عندك يف احلق سـ ـ ـواء)) ،سـ ـ ــاو بني اجلميع يف احلقوق والواجبات بال
تفض ـ ـ ـ ـ ــيل واختيار بني لون وجنس ،وغين وفقري إال مبا يقدم املرء من عمل انفع للفرد أو اجملتمع ،ذلك كله
إشـ ــعار منه لنا المهية اقامة العدل بني الناا ألنه سـ ــبيل إلحياء حقوق الفرد وضـ ــمان راحته وعزته ومن مث
تكون املساواة سبيالً لالميان والرتقي يف مراتب الكمال.
و أمل لج البالغـة بقيمـة (احلق) قيمـةً خلقيـةً عليـا موجبـة ،وقـد مضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى االمـام  - -يتحـدب عنهـا
مبينـاً احلقوق والواجبـات املتبـادلـة بني الوال والرعيـة ،اذ يقول ...(( :أيهـا النـاا إن ل عليكم حقـاً ،ولكم
علي فالن ـ ـ ـصـيحة لكم ،وتوفري فيئكم عليكم وتعليمكم كيال اهلوا ،وخلديبكم كيما
علي حق ،فأما حقكم ّ
َ
صـيحة يف املشــهد واملغيب ،واإلجابة حني أدعوكم ،والطاعة
تعلموا ،وأما حقي عليكم ،فالوفاء ابلبيعة ،والن ـ
صـح
حني آمركم .)74())...جند هنا ان االمام  - -قد حدد القيم األخالقية املتمثلة حبقوق الرعية( :الن ـ ـ
للرعيــة ،وتوفري الفيء ،وتعليم الرعيــة وخلديبهــا) ،ذلــك كلــه من حقوق الرعيــة على ا ليفــة ،ممــا يؤدي إىل
تربية الذات االنسـ ـ ـ ـ ـ ــانية ألفراد اجملتمع وبنائها بناءً يقوم على املثل والقيم العليا وينأى ا عن اال راف ،إذ
إن ذلك من شأنه أن خيلق جمتمعاً منوذجياً يف أخالقه وقيمه.
وبعد أن حدد االمام  - -القيم االخالقية املتمثلة حبقوق الرعية أش ـ ـ ـ ــار إىل القيم االخالقية املتمثلة
حبقوق ا ليفة( :الوفاء ابلبيعة له ،والتض ـ ـ ـ ـ ــحية يف املش ـ ـ ـ ـ ــهد واملغيب ،واجابة دعوة ا ليفة ،والطاعة) ،وقد
جــاء ــا بعــد القيم االخالقيــة املتمثلــة حبقوق الرعيــة ،وعلــة ذلــك ،ألن ا ليفــة جزء ال يتجزأ من اجملتمع،
وألن الرعية هي سابقة على وجود الراعي.
لق ــد أمج ــل االم ــام  - -يف ه ــذت الفقرة مب ــادئ احلق ك ــاف ــة ،إذ ربط بني حق الرعي ــة على الراعي
وحقوقه عليها ،مما ينم عن وجود نظرة اثقبة لدى االمام  ،- -إذ كان يس ـ ــعى إىل إقامة جمتمع تس ـ ــودت
احلقوق بني الرعية والراعي ،ألن أي خلل يف تلك احلقوق ينقلب إىل رلم وجور وضياع.
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المبحث الرابع :قيم روحية وإنسانية وأخالقية تجري مجرى الحكم
حكم االمام علي  - -من جوامع الكالم ،وهي احدى الفضـ ـ ــائل االنسـ ـ ــانية ،ألن هدفها االرتقاء
ابلنفس البش ـرية عن الوقوع يف منزلقات املس ــأوئ ،وا طااي ،والعيوب ،و ذيب النفس ،وإص ــالح اجملتمع،
وحني التـأمـل والنظر جنـد ألـا ختتص مبميزات أرهرهـا ألـا تتحقق احليـاة وتنعم بـدفء احلريـة ،فهي مل تتقطع
مرد حيا ا وبقائها.
صـية صــاحبها ،تتمثل اربة وقعت له ،أو حادثة ات ـ
يوماً عن شــخ ـ
صـلت به ،وإىل ذلك ّ
وهي إىل جانب ذلك ،فلسـ ـ ــفة روحية وانسـ ـ ــانية واخالقية تسـ ـ ــتند إىل الفضـ ـ ــيلة بوصـ ـ ــفها قيمة عليا موجبة
تغرسـها يف نفوا الناا ،وتكافح الرذيلة بوصـفها قيمة سـالبة وتدعو إىل اسـتئ صـاهلا من الوجود يف جماالت
احلياة.
وحتري الس ـ ــلوك
وحكمه  - -دف إىل حتريك وجدان االنس ـ ــان ملالمس ـ ــة عامل الفض ـ ــيلة والكمال ّ
االنســاين األفضــل يف س ـريته احلياتية قوالً ،وممارســة ،وتفكرياً .لذلك اســتوعبتها صــدور الناا ،وجرت على
ألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنتهم وتنـاقلتهـا األجيـال جيالً بعـد جيـل ،ومن هنـا ،فهي معـاجلـة جـذريـة لال رافـات االجتمـاعيـة مبينـة
على نظر فلسـ ـ ــفي عميق ،وعلى نفاذ إىل مغزى احلياة االجتماعية وفهم حلقيقتها وتطورها ،أللا صـ ـ ــدرت
()76
موجها فعاالً و السـ ـ ــلوك احلكيم ،وأللا مل تكن انبعة
من( :حكيم يف طليعة حكماء الع ـ ـ ـ
صـور)  ،يعد ّ
صـية فحسـ ــب ،بل تسـ ــتند يف مطلقها إىل أسـ ــاا معريف انبع من القرآن الكري ،والسـ ــنة
من التجربة الشـ ــخ ـ ـ
النبوية الشـ ـ ـ ـريفة ،وترجع قيمتها املعرفية إىل اش ـ ـ ــتماهلا على كثري من مفردات العلم واملعرفة واإلدراك كالذكر
والعرفان ،والعقل(.)77
وبنـاءً على هـذت احلقيقـة العلميـة ،جنـد أن ا طـاب احلكمي يف لج البالغـة بين على أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا النظريـة
االسـ ـ ـ ـ ـ ــالمية بوصـ ـ ـ ـ ـ ــفها املعني الرئيس الذي مينح االمام  - -افكارت منها ،إذ جاء منسـ ـ ـ ـ ـ ــجماً معها يف
املبادئ ،بل إن االمام  - -اســتطاع ان يعطي للمنهج احلكمي زمخاً دافعاً لتطبيق تلك احلكم الســاعية
إىل صـالح الفرد واملتجمع ،وهي بذلك رمست منهجاً حياتياً متكامالً ببعديه الديين والدنيوي ،حىت أصـبح
صـور ،اختذها قواعد لالخالق الفاضـ ــلة ،ومعياراً للسـ ــلوك القوي،
اكثرها مثالً سـ ــائداً على مر االجيال والع ـ ـ
أللا حتوي معاين ودالالت بليغة ،ذات أهداف تربوية واجتماعية واصــالحية ،وعلى هذا األســاا ســنقف
يف هـذا املبحـث حمـددين القيم اليت اري جمرى احلكم يف لجـه ،وهـذا مـا ملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـات يف قولـه  ،- -وهو
صـالة قرابن كل تقي واحلج جهاد كل ضـ ـ ـ ــعيف ،ولكل شـ ـ ـ ــيء زكاة ،وزكاة
يدعو إىل قيم روحية عليا( :ال ـ ـ ـ ـ
البدن الصيام)( ،)78وإذا نظران إىل حكم االمام  - -وجدانها تدعو إىل جمموعة من القيم الروحية العليا
صـبغة الدينية اليت تتض ــمن توجيهاً ص ــرحياً يف
صـيام) ذات ال ـ
صـالة ،واحلج ،وال ـ
وهي اري جمرى احلكم( :ال ـ
صـالة
احلث على اإللتزام ذت القيم بوص ـ ـ ـ ــفها من الفرائض ،فاحلكمة النفس ـ ـ ـ ــية اليت تظهر لنا من قيمة ال ـ ـ ـ ـ
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 -75هي( :عصارة خربة يف احلياة وفهم ألسرارها يد ها ذهن ذكي فطن) ،االمثال العربية القدمية والعصر اجلاهلي ،حممد توفيق:
أو هي( :الكالم القائم على العلم واملوجه إىل الصواب والسداد يف القول والفعل) ،احلكم واالمثال ،حنا الفاخوري.8 :
 -76االمام علي صوت العدالة االنسانية.799 :
 -77ينظر :امليزان يف تفسري القرآن ،حممد حسني الطباطبائي.259/2 :
 -78لج البالغة ،شرح الشي حممد عبدت.658/4 :
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صـالة
صـلي املتقي الذي يقبل على بقلبه وكيانه ،لقوة شـ ــعورت ابحلاجة إىل ورمحته ،ألن ال ـ ـ
تتمثل ابمل ـ ـ
انتزاع للنفس من مـادايت احليـاة وآالمهـا وتوجـه هلـا إىل ابلـذكر والـدعـاء ،وا ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع لكربايئـه وعظمتـه،
وهذا من ش ــانه أن يض ــفي على النفس الس ــكينة والرض ــا ،وجيعلها تش ــعر بفيض من الس ــعادة فتتجدد قواها
الروحية.
صـوم فقيمة روحية عليا قائمة على الضـ ـ ـ ـ ــبط النفسـ ـ ـ ـ ــي واالخالقي ،وبذلك يتعدى يف مفهومه
وأما ال ـ ـ ـ ـ ـ
االمتناع عن املأكل واملش ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ،فهو ذيب للنفس ،وتقوي هلا ابالمتناع عن كل ما يكرهه س ـ ـ ـ ـ ـ ــبحانه
وتعاىل.
صـفو فيه األرواح ،وهي تس ــتش ــعر قر ا من يف بيته احلرام ،فهو من اجلهاد
وأما احلج فقيمة روحية ت ـ
صـحراء على الدواب واجلمال ،ويعانون آالم الربد واحلر ،واجلوع
أو ش ـ ـ ـ ــبيه به يوم كان احلجاج يقطعون ال ـ ـ ـ ـ
والعطش ،وا وف على النفس واملال ،فضـ ـ ـالً عن اعماله اليت تؤدى مع عناء ومشـ ـ ــقة لبعد الشـ ـ ــقة وعظم
املسافة ،وخصوصاً إذ أنت اجلهات عن أماكنه املقدمة.
صـر قيمه الروحية  - -على ما ذكران ،بل تعد ا إىل العبادات االخرى اليت تعد من الروابط
ومل تقت ـ ـ
صـنوا أموالكم ابلزكاة ،وادفعوا
صـدقة ،وح ـ
املثبتة بني ا الق واملخلوق ،ومن ذلك قوله( :س ـوس ـوا إميانكم ابل ـ
صـدقـة ،والزكـاة،
أمواج البالء ابلـدعـاء)( ،)79بـدأ االمـام  - -قيمـه الروحيـة اليت اري جمرى احلكم (ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـنوا ،وادفعوا) ،على وجه اإللزام والتش ـ ــديد املتمثل ابلزكاة اليت تعد
والدعاء) الفعال األمر (س ـ ـوس ـ ـوا ،وح ـ ـ
ركناً أسـ ــاسـ ــياً من اركان االسـ ــالم ،ووسـ ــيلة من وسـ ــائل املؤمن للتقرب إىل سـ ــبحانه وتعاىل ،فضـ ـالً عما
حتـدثـه من تطهري النفس من الرذائـل ،ودفع البالء ابلـدعـاء بوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـه روح العبـادة ،وملـا فيـه من الـداللـة على
صـياع
الشـ ــعور ابحلاجة إىل تعاىل والتعلق به ،و ذا تكون الطاقة اإللزامية واضـ ــحة املعامل يف ضـ ــرورة االن ـ ـ
لتفعيـل هـذت القيم ،لـداللتهـا الواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة على توجيـه األمر على و ابرز ،فجـاءت قيمـه الروحيـة - -
لتس ــهم يف بناء اجملتمع بناءً دينياً وروحياً وفكرايً .ونبه االمام  - -الناا على مراعاة (التقوى) يف الس ــر
صـح
بوصـ ــفها قيمة روحية مثلى قائالً(( :إتقوا معاصـ ــي يف ا لوات ،فإن الشـ ــاهد هو احلاكم))( ،)80ين ـ ـ
االمــام  - -هنــا اإللتزام مببــدأ التقوى حىت يف حلظــات ا لوة واالنفراد ،ألن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحــانــه وتعــاىل هو
الرقيب الذي ال خيفى عنه شـ ـ ـ ـ ـ ــيء فهو الشـ ـ ـ ـ ـ ــاهد احلاكم ،مورفاً صـ ـ ـ ـ ـ ــيغة فعل األمر (إتقوا) بداللتها غري
صـال املعىن .و ذا االس ـ ـ ـ ــلوب خذ االمام  - -دورت االص ـ ـ ـ ــالحي يف الرتبية الذاتية
املباش ـ ـ ـ ــرة على اي ـ ـ ـ ـ
والنفسية للمجتمع ،وال خيفى علينا ما للعبادة بوصفها قيمة روحية عليا ،والغاية الكربى من ا لق مصداقاً
نس إال ليَـعبدون ( ،)81فما كان منه  - -إال أن يشـ ـ ـ ــري موجها إىل
لقوله تعاىلَ :وَما َخلَقت اجلن َواإل َ
أس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ــيات العبادة ودعائمها ،فوجدانها على وفق رعية االمام  ،- -وقد قامت على اإللتزام الداء
الفرايف اليت أوجبها س ـ ـ ــبحانه وتعاىل على عبادت( :ال عبادة كأداء الفرائض)( )82فض ـ ـ ـالً عن قيم روحية
 -79لج البالغة ،شرح الشي حممد عبدت.659/4 :
 -80م ن.700/4 :
 -81سورة الذارايت ،اآلية56 :
 -82لج البالغة ،شرح الشي حممد عبدت.651/4 :
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أخرى حددها االمام  - -بوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطة قيمه اليت اري جمرى احلكم كالزهد( ،)83واملعاد( ،)84والتوبة(،)85
واالسالم( ،)86واجلهاد( ،)87والثواب( ،)88واحلق(.)89
لقــد بني االمــام  - -عرب قيمــه الروحيــة اليت اري جمرى احلكم بكــل وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح كثرياً من األهــداف
والغاايت االسـالمية الداعية إىل ضـرورة االلتزام ابملنهج الروحي يف حياة الفرد ،وعمل بوسـاطتها على توثيق
صـلة بني االنســان وخالقه من جانب ،وصــلته بس ـوات من البشــر من جانب آخر ،وحثه على تطبيق تلك
ال ـ
القيم كما جاءت يف القرآن الكري ،والسنة النبوية الشريفة.
وإذا مضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينا نبحث عن القيم االنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانية اليت اري جمرى احلكم يف لج البالغة وجدانها تدعو إىل
التحرر من الرذائل والفواحش ،وخلمر ابلتمسـ ــك ابلقيم االنسـ ــانية النبيلة ،وتعمل على ترسـ ــي مبادئ ا ري
واحملبة والوائم واحلرية ،و دف إىل ذيب العواطف .لذا جاءت لرتفع من ش ــأن املس ــلم اجتماعياً ،وعقلياً،
وروحياً ،وهو ارتفاع من شـأنه أن يسـمو إبنسـانيته ،وهذت املسـألة تبدو اكثر وضـوحا من خالل ادراكنا ملبدأ
حراً))(،)90
(احلرية) بوص ـ ـ ـ ـ ــفها قيمة انس ـ ـ ـ ـ ــانية عليا يف قوله (( :- -ال تكن عبد غريك وقد جعلك
ّ
توجيهاً صـرحياً إىل من يريد أن يشـق بنفسـه ،ويسـتشـعر روح احلرية ومعناها ،فألقى يف نفسـه ما يوقظه على
حراً ال يتمرد وال يطيع ،وال يعمل وال يقول إال على أس ـ ــاا
اص ـ ــل من اص ـ ــول وجودت ،وهو :أن جعله ّ
من هذا احلق الطبيعي ،وحتذيراً من كل ما من شـ ـ ــأنه أن يضـ ـ ــيق عليه ويسـ ـ ــلبه حقه يف ان يكون حراً ،ويف
هذا التوجيه الذي يوجهه اعرتاف اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيل الن الناا احرار يف املولد واملنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ ال قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر جيوز عليهم وال
إكرات( ،)91ومل يقف  - -يف منهجــه القيمي االنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين عنــد حــدود احلريــة ،بــل نرات يعرج على قيمــة
انس ــانية اخرى اري جمرى احلكم ،وتعد من أهم القيم االنس ــانية اليت أس ــس عليها اجملتمع املس ــلم أال وهي
(األخوة اإلس ـ ـ ــالمية) ،فيحدد  - -لنا منهجاً يف االس ـ ـ ــتعتاب قائالً(( :عاتب أخاك ابالحس ـ ـ ــان إليه،
واردد شـ ـ ــرت ابألنعام عليه))( ،)92مشـ ـ ـرياً إىل امهية مراعاة اإلحسـ ـ ــان اليه بدل عتابه ابلقول والفعل ،ومن مث
اإلنعام اليه ،وبذلك تصفو القلوب ،وتزول الضغينة ،امام اإلحسان.
وإذا كـانـت االخوة هي الرابطـة االجتمـاعيـة الوثيقـة اليت تربط أفراد اجملتمع املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم ،فـإن هنـالـك وجهـاً
آخر من وجوت االخوة ال يقل قيمة ،بل يتفوق احياانً وهو (الصداقة)،
لذا مل يغفل االمام  - -أمرها ،فدعا إىل نشـر هذت القيمة االنسـانية السـامية بني اجملتمع ،واضـعاً هلا
صـاحلة ملمارســتها مبا يكفل الدميومة واالســتمرار ،فجاءت حكمته(( :ال يكون ال ـ
األســس ال ـ
صـديق صــديقاً
 -83ينظر :م ن.631/4 :
 -84م ن.637/4 :
 -85م ن.710/4 :
 -86م ن.710/4 :
 -87م .ن.680/4 :
 -88م .ن.651/4 :
 -89م .ن.688/4 :
 -90لج البالغة ،شرح ابن ايب احلديد.369/18 :
 -91ينظر :االمام علي صوت العدالة االنسانية.237 :
 -92لج البالغة ،شرح ابن ميثم البحراين.401/5 :
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صـديق،
حىت حيفظ أخـات يف ثالب :يف نكبتـه ،وغيبتـه ،ووفـاتـه))( ،)93يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع لنـا االمـام حـداً كـامالً لل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـديق يف نظرت هو من يشـ ــارك صـ ــديقه آالمه ،ويواسـ ــيه بنفسـ ــه ،ويدافع عنه يف غيبته ،وأن يذكرت يري
فال ـ ـ
حياً كان أو ميتاً.
صـداقاً لقوله
وننتقل مع حكم االمام علي  - -إىل القيم األخالقية اليت حث عليها االسـ ـ ـ ـ ـ ــالم م ـ ـ ـ ـ ـ ـ
تعاىلَ :وإن تَـعفوا َوتَ ـ ـ ـ ـ ـصـ َفحوا َوتَـغفروا فَإن اَّللَ َغفور رحيم ( ،)94فنرات يدعو إىل العفو عن االسـ ـ ـ ـ ـ ــاءة مع
عدوك فاجعل العفو عنه ش ـ ـ ـ ـكراً
األعداء خماطباً روح االنس ـ ـ ـ ــان وكيانه اإلنس ـ ـ ـ ــاين قائالً(( :اذا قدرت على ّ
للقدرة عليه))( ،)95على الرغم من أن الظفر ابلعدو والقدرة عليه هي اللحظة اليت يتمناها االنســان ،ولكن
االمام  - -جعل العفو عنه يف تلك اللحظة ارتقاء ابلنفس إىل اعلى درجات االنسانية والنبل.
على أننـا نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتطيع أن نرص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مظهراً آخر من مظـاهر القيم االخالقيـة متمثالً بقولـه ( :- -من
كفــارات الــذنوب العظــام ،إغــاثــة امللهوف ،والتنفيس عن املكروب)( ،)96يوجز االمــام  - -الــدعوة إىل
إغـاثـة امللهوف بوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفهـا احـدى الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل اليت تكفر الـذنوب ولحوهـا ،وهي ايضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً جزء ال يتجزأ من
االخالق االنس ـ ــانية الفاض ـ ــلة اليت يس ـ ــتطيع بوس ـ ــاطتها الفرد نيل حمبة الناا ومود م ،وال خيفى ما حلس ـ ــن
ا لق من أمهية كبرية بني الفضـائل االخالقية ،إذ انه (مالك الفضـائل ونظام عقدها) ( )97لذا جند االمام -
 يؤكد هذت الفضـ ـ ـ ــيلة األخالقية ،أللا لثل وجهاً من وجوت الرقي األخالقي يف التعامل مع اآلخرين،اذ يقول(( :- -خالطوا الناا خمالطة إن متم معها بكوا عليكم ،وإن عشـ ـ ـ ــتم حنوا إليكم))( ،)98إذ ان
التحلي حبسـ ـ ـ ــن ا لق يف التعامل مع الناا يف نظر االمام  - -جيعل االنسـ ـ ـ ــان يسـ ـ ـ ــمو به حياً وخيلدت
ميتاً.
من الواضـ ــح ان االمام  - -يعىن عناية شـ ــديدة السـ ــلوب الشـ ــرط ،ومن ادوات هذا االسـ ــلوب اليت
اســتعان ا يف اعالت (اذا ،وإن) ومها للشــرط يف االســتقبال فهو ذا االســلوب أكد احســاســه العميق الن
للقيم االخالقية ينبغي ان تذاع ويعرفها الكل.
ولو أردان أن أنا مــا قيــل عن القيم الروحيــة واالنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيــة واالخالقيــة اليت اري جمرى احلكم يف لج
البالغة لطال بنا املقام وحسبنا ما ذكرانت شهادة وبرهاان (.)99

 -93لج البالغة ،شرح ابن ايب احلديد.463/18 :
 -94سورة التغابن ،اآلية.14 :
 -95لج البالغة ،شرح ابن ايب احلديد.286/18 :
 -96م .ن.288/18 :
 -97أخالق اهل البيت ،مهدي الصدر.9 :
 -98شرح لج البالغة ،الشي حممد عبدت.628/4 :
 -99ولغريف االستزادت ينظر ايضاً :لج البالغة ،شرح الشي حممد عبدت :ج،654/4 ،652/4 ،645/4 ،645/4 ،644/4
 ،638/4 ،627/4 ،826/4 ،675/4 ،674/4 ،673/4 ،671/4 ،668/4 ،666/4 ،658/4ولج البالغة ،شرح ابن ايب
احلديد،211/19 ،354/2 ،465/18 ،210/19 ،303/16 ،401/18 ،349/18 ،28/19 ،424/20 ،146/19 :
،515/18 ،555/20 ،113/4 ،400/18 ،474/18 ،69/19 ،219/19 ،529/18 ،241/19 ،26/17 ،526/18
.424/20 ،467/18 ،145/19 ،461/18
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الخاتمة
من تعاىل علينا إبلام هذت الدراســة ،ال بد من االشــارة إىل أهم النتائج اليت توصــلنا إليها يف
بعد أن ّ
رحلتنا مع القيم الروحية واالنسانية واألخالقية اليت اري جمرى احلكم يف لج البالغة وهي:
 تبني من خالل البحث أن القيم الروحية واالنسـ ـ ــانية واألخالقية يف لج البالغة تسـ ـ ــتند إىل أسـ ـ ــااصـية إىل قيم
معريف انبع من القرآن الكري والس ـ ــنة النبوية الشـ ـ ـريفة ،مما جعلها تتعدى إطار التجربة الش ـ ــخ ـ ـ
عامة جاءت معربة عن تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف ومبادئ الشريعة السامية إىل اصالح الفرد واجملتمع.
 كشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف البحـث عن أن القيم يف لج البالغـة جـاءت موجهـة ،وميكن القول إلـا قـد رمسـت منهجـاًحياتياً متكامالً ببعديه الديين والدنيوي ،وذلك من خالل مقاص ـ ــدها املتنوعة بتش ـ ــعبا ا الدقيقة ،فلم يرتك
النهج جانباً من جوانب احلياة إال وأجنز فيه احلديث بقيمة من القيم تنظيماً له وتوجيهاً.
صـدر عن العدم ،ومل ختلق يف فراغ ،وإمنا يؤكدها
 رهر أن القيم اليت جرت جمرى احلكم يف النهج مل ت ـالوجود القيمي ،إذ نشـ ــأت عن التجارب اليت مضـ ــت وانقضـ ــت ،لذلك اسـ ــتوعبتها صـ ــدور الناا ،وجرت
على ألسنتهم وتناقلتها األجيال جيالً بعد جيل.
 أتضح لنا أن لج البالغة سبق االعالن العاملي حلقوق االنسان واحليوان الكثر من ألف سنة ويزيد.صـية االمام علي  - -حىت لكأن معانيها وتعابريها هي
صـح عن ش ـ ـ ـ ــخ ـ ـ ـ ـ
 رهر ان قيم النهج تف ـ ـ ـ ـخواجل نفس ـ ــه ابلذات ،تقودت عقيدته إىل احلرص الش ـ ــديد عليها .فيمارس ـ ــها ويدعو إىل ممارس ـ ــتها بيقني ال
يتزعزع.
المصادر والمراجع
• القرآن الكري.
 .1أخالق أهل البيت ،مهدي الصدر ،ط ،1مؤسسة األعلمي ،بريوت2008 ،م.
 .2األخالق يف القرآن ،انصر مكارم الشريازي ،مكتبة اجليل الشباب ،قم ،ايران2001 ،م.
 .3أخالقنا االجتماعية ،مصطفى السباعي ،دار السالم ،القاهرة -مصر1418 ،هـ.
 .4أعجاز القرآن ،الباقالين ،ابو بكر حممد بن الطيب( ،ت403ه ـ ـ ـ ــ) ،حتقيق :امحد صقر ،دار املعارف
مبصر( ،د .ت).
 .5االمام علي سـ ـ ـ ـ ـ ـريته الذاتية وفكرت احلضـ ـ ـ ـ ـ ــاري ،عبد احلميد املهاجر ،مؤسـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــة األعلمي ،بريوت،
1992م.
صـرت وحققه حسـ ـ ـ ــن محيد ال ّسـ ـ ـ ـنيد ،ط ،1بريوت،
 .6األمام علي صـ ـ ـ ــوت العدالة ،جورج جرداق ،إخت ـ ـ ـ ـ
2010م.
 .7األمثال العربية القدمية والعصر اجلاهلي ،حممد توفيق ،ط ،1دار النفائس ،بريوت1988 ،م.
 .8حبار األنوار ،حممد ابقر اجمللسي ،ط ،2مؤسسة الوفاء ،بريوت1983 ،م.
 .9بالغة أرسطو بني العرب واليوانن ،د .إبراهيم سالمة ،مطبعة خميمر ،القاهرة1952 ،م.
 .10البيان والتبيني ،ابو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ( ،ت255هـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون،
دار اجليل ،بريوت( ،د .ت).
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 .11خلص ـ ـ ـ ـ ــيل النص ،قراءة يف ايديولوجية التناص ،د .مش ـ ـ ـ ـ ــتاق عباا معن ،ط ،1الناش ـ ـ ـ ـ ــر مركز عبادي
للدراسات والنشر ،صنعاء2003 ،م.
 .12ذيب األخالق وتطهري األعراق ،ابن مسكويه (ت421هـ) ،مطبعة الرتقي ،مصر1317 ،هـ.
 .13احلكمة يف الشعر العريب قبل االسالم ،ابراهيم علي شاكر ،ط ،1مطبعة الطيف ،بغداد2008 ،م.
 .14احلكم واألمثال ،حنا الفاخوري ،دار املعارف( ،د .ط)( ،د .ت).
 .15دراســات نفســية ،تربوية ،اجتماعية ،د .عبدة علي اجلســماين ،مركز عبادي للطباعة والنشــر ،صــنعاء،
2002م.
 .16دالئــل االعجــاز ،عبــد القــاهر اجلرجــاين ،قرأت وعلق عليــه ،حممــد حممود شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكر ،،مكتبــة ا ــاجني،
القاهرة1979 ،م.
 .17دينامية النص ،تنظري وإجناز ،د .حممد مفتاح ،املركز الثقايف العريب ،بريوت1987 ،م.
 .18رسالة األديب إىل احلياة العربية ،مي زايدة ،مطبعة الكشاف ،بريوت1938 ،م.
 .19روح الدين االسالمي ،عفيف عبد الفتاح طبارة ،ط ،4مطبعة اجلهاد ،بريوت1960 ،م.
 .20الصاححم يف فقه اللغة ،ابن فارا ،أبو احلسن أمحد بن زكراي 395هـ ،مطبعة املؤيد1410 ،هـ.
صـطفى
 .21ص ــحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل بن أيب عبد البخاري (ت256هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،حتقيق :د .م ـ
ديب البغا ،ط ،3دار ابن كثري للصحافة ،بريوت1987 ،م.
 .22طرق تنمية االلفاظ ،د .إبراهيم أنيس ،النهضة اجلديدة ،القاهرة1976 ،م.
 .23فواتح سور القرآن ،د .حسني نصار ،ط ،1مكتبة ا اجني ابلقاهرة2002 ،م.
 .24يف رالل الصحيفة السجادية ،حممد جواد مغنية ،حتقيق :سامي الغزيري ،ط ،1مؤسسة دار الكتاب
االسالمي ،قم2002 ،م.
 .25يف رالل لج البالغة ،ش ـ ـ ـ ـ ــرح الش ـ ـ ـ ـ ــي حممد جواد مغنية ،دار التيار ،منش ـ ـ ـ ـ ــورات الرض ـ ـ ـ ـ ــا ،بريوت،
2013م.
صـحيفة السـ ـ ـ ــجادية ،د .كري حسـ ـ ـ ــني ا الدي ،ط ،1دار صـ ـ ـ ــفاء للنشـ ـ ـ ــر
 .26قراءة لغوية ونقدية يف ال ـ ـ ـ ـ
والتوزيع ،عمان ،األردن2010 ،م.
 .27القرآنية يف ش ـ ـ ـ ـ ــعر الرواد ،د .إحس ـ ـ ـ ـ ــان الش ـ ـ ـ ـ ــي حاجم ،ط ،1مطبعة دار الش ـ ـ ـ ـ ــؤون الثقافية ،بغداد،
2013م.
 .28قضااي علم األخالق ،قباري حممد امساعيل ،ط ،2اهليئة املصرية اجلامعة للكتاب ،القاهرة1978 ،م.
مكرم (ت711هــ) ،حتقيق :علي شريي،
 .29لسان العرب ،ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن ّ
ط ،1دار إحياء الرتاب العريب ،بريوت1988 ،م.
 .30املنهج السـياسي عند االمام علي  ،- -تقدي :حممد حسني فضل  ،ط ،1دار األمري ،بريوت،
1996م.
 .31امليزان يف تفسري القرآن ،حممد حسني الطباطبائي ،ط ،2دار الكتب االسالمية ،طهران1389 ،هـ.
 .32النثر الفين وأثر اجلاحظ فيه ،د .عبد الكري بلبع ،ط ،1مطبعة جلان البيان العريب1969 ،م.
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صرية( ،د .ط)،
 .33لج البالغة ،شـ ـ ـ ـ ــرح ابن ايب احلديد ،حتقيق :حممد ابو الفضـ ـ ـ ـ ــل إبراهيم ،املكتبة امل ـ ـ ـ ـ ـ
بريوت2008 ،م.
 .34لج البالغة ،شرح ابن ميثم البحراين ،ط ،1مطبعة وفا ،ايران1427 ،هـ.
صـادرت الش ـ ـ ـ ــي حس ـ ـ ـ ــني األعلمي،
خرج م ـ ـ ـ ـ
 .35لج البالغة ،ش ـ ـ ـ ــرح االمام األكرب الش ـ ـ ـ ــي حممد عبدتّ ،
منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت -لبنان2003 ،م.
املجالت:

 .1دور اإلعالم يف ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي القيم االجتمــاعيــة ،مــأمون اجلنــان ،جملــة املعرفيــة ،وزارة الثقــافــة ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوراي،
العدد ،527/آب2007 ،م.
 .2قيم جديدة ،د .سليمان إبراهيم العسكري ،جملة العريب ،الكويت ،العدد 2001 ،517م.
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The Naturalised Participation in the Political process
(research in the effects of individual Naturalisation
in Iraqi legislation)
)1(

Porf.Dr. Kareem Miziel Shabi

 كريم مزعل شبي.د.أ

Abstract
The issue of enjoying naturalized with political rights or participating in
political process an issue deserve to discuss and checking because of led
to exercising or nomination in elections and taking part in political parties as
founder or member and act of taking executive positions such as presidency
of republic or vice of president or prier ministers or his deputy and as a
minister and then, does shall open the door for the naturalized to exercised
or prevented or limited?
When we identify the influence of participating the naturalized in political
process we shall ensuring exercised it and success its results which led to
achieving the interests of the country and overcome on unloyalty or
confidence and integrity or unknown with the country which the naturalized
resident which shall restricted in some country’s institutions through
limitations some exercises of political process in origin citizen without
naturalized or participating him in some of these exercises after passing

. وزارة االتصاالت واملعلوماتية-1
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confidence period in order to provide a trust or arising spiritual relation
between him and society which shall granted a nationality.

Conclusions
1- The Iraqi legislator stipulated to be Iraqi voter in article (5) of elections
law parliament council No. 45 of 2013 without determined whether was
fellow citizen or naturalized.
2- The elections law of provinces council, districts & suburbs No. 36 of
2008 in article 5 provided that should a voter be Iraqi without limitation
whether was Iraqi fellow citizen or naturalized.
3- For nominates as deputy prime minister didn’t mentioned in
constitution 2005 but mentioned deputies of prime ministers in internal
system of ministers’ council No. (8) Of 2014. No items stipulated the
conditions for the nominates of the deputy of prime minister.

Recommendations
1- We suggest to include Iraqi nationality law No. 26 of 2006 provided
that the naturalized voter in elections of parliament council or province with
period of confidence for 10 years. Due to partnership in elections very
hazardous process because of concerning to select who shall presented the
people.
2- We suggest that the Iraqi nationality law No.(26) of 2006 refers to the
necessary enjoying the candidate membership of parliament council &
province with origin Iraqi nationality due to risks their authorities. For
providing loyalty& safety factors by supposed fellow citizen entitled in
contrary with the naturalized.
3- Cancellation article (9/thirdly) of Iraqi nationality law No. 26 of 2006.
4- We suggest that the Iraqi nationality law No. 26 of 2006 to handle the
nationality of the deputy of prime ministers as being acquired or origin
because of the Iraqi constitution didn’t handle it by the Iraqi constitution for
2005 and his loyalty and faithfulness and shall not be danger on the security
of the state in reference to the nationality of the prime minister.

المقدمة
:التعريف

الوالء والثقة من االمور الواجب توافرها ابملواطنني أللم من يقومون ببناء البالد و توفري االمان والتطور
 وقد يتمتع الش ـ ـ ــخص نس ـ ـ ــيته من حني ميالدت فيكون مواطن اص ـ ـ ــلي،فيه يالفه ال تتحقق تلك املعادلة
صـل على اجلنس ـ ــية بعد
 وهل يتوافر ذلك يف من حي ـ ـ،يتوافر فيه او مفرتيف فيه الوالء والثقة والرابطة الروحية
ميالدت اي انه مواطن متجنس؟ فهل تتوافر فيه رابطة الروحية الوثيقة بينه وبني البلد الذي منحه اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ــية
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صـميم
املكتس ـ ــبة؟ ال س ـ ــيما ان احلقوق اليت لنح له قد تكون مدنية وقد تكون س ـ ــياس ـ ــية واالخرية ترتبط ب ـ ـ
كيان الدولة وتتصف ابلطابع القيادي واالمين والسياسي.
املشكلة:

فقضـ ـ ــية لتع املتجنس ابحلقوق السـ ـ ــياسـ ـ ــية او مشـ ـ ــاركته يف العملية السـ ـ ــياسـ ـ ــية قضـ ـ ــية جديرة ابلبحث
والتدقيق؛ أللا تن صــرف اىل ممارســة انتخاابت او الرتشــيح فيها و املشــاركة يف االحزاب الســياســية كمؤســس
صـب الوزير،
او كعضــو وتســنم املناصــب التنفيذية كرائســة اجلمهورية او انئبه او رائســة الوزراء او انئبه و من ـ
ومن مث هــل يفتح البــاب امــام املتجنس ملزاولتهــا ام مينع منهــا ام يقيــد؟ الن التمتع بتلــك احلقوق يــدخــل
املتجنس يف قلب الدولة و مفاصـلها التنفيذية والتشـريعية و السـياسـية ونرجع اىل ما ذكرانت سـابقا من شـرط
توافر الوالء و الثقة من عدمه و قد يشـكل عدم معرفته الدقيقة ابلبلد ألنه نشـأ يف بيئة اخرى او قد يكون
ال جييد لغة البلد وذلك يشـكل عائقاً يف فهم متطلبات اجملتمع وال نبتعد عن فرضـية ختلخل العن صـر االمين
فيه حلداثة ارتباطه ابلبلد ،كل تلك االمور عالمات استفهام حول مشاركة املتجنس يف العملية السياسية.
االهمية:

عند حتديد ابعاد مش ــاركة املتجنس يف العملية الس ــياس ــية نس ــتطيع ض ــمان ممارس ــتها و جناح نتائجها مما
صـها من عدم الوالء أو الثقة أو االمانة أو عدم معرفة البلد احملتمل وجودها يف
صـلحة البلد و ختلي ـ ـ
حيقق م ـ ـ
صـر بعض ممارس ـ ـ ـ ــات العملية
املتجنس الذي قد يقيض يف بعض مفاص ـ ـ ـ ــل الدولة ،و ذلك من خالل ح ـ ـ ـ ـ
السـياسـية ابملواطن االصـلي دون املتجنس او اشـراك املتجنس ببعضـها بعد مرورت بفرتة االسـتيثاق ليتوافر فيه
الثقة او ان تنشأ الرابطة الروحية بينه و بني اجملتمع مانح اجلنسية له.
النطاق:

يتحدد نطاق حبثنا ابلتجنس والعملية الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية بفروض ـ ـ ــها (العملية االنتخابية ،املناص ـ ـ ــب التنفيذية،
واملشــاركة يف االحزاب الســياســية) وذلك يف رل التشـريعات العراقية اليت عاصــرت فرتة ســقوط النظام البائد
واتسـ ــيس العراق الدميقراطي و ابألسـ ــاا قانون اجلنسـ ــية العراقي رقم  26لسـ ــنة  2006و مرورا ابلدسـ ــتور
العراقي الدائم لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ2005نة والتش ـ ـ ـريعات العراقية املتعلقة ابالنتخاابت واحملافظات غري املنتظمة إبقليم
واملتعلقة ابلرتشيح ملنصب رائسة اجلمهورية وانئبه.
املنهجية:

اتبعنا املنهج الوصفي يف املبحث التعريفي ا اص بتعريف املتجنس والعملية السياسية واملنهج التحليلي
لنصوص التشريعات العراقية واملنهج االستنباطي للفرويف اليت ال توجد حلول هلا يف التشريعات العراقية.
الهيكلية:

صـلة مبوض ـ ـ ــوع البحث ارخلينا ان ا ـ ـ ـ
صـادر ذات ال ـ ـ ـ
بعد اطالعنا على امل ـ ـ ـ
صـص مبحثاً تعريفياً خاص ـ ـ ـاً
صـيص مطلب لكل مكون
بتحديد العملية الس ــياس ــية واملتجنس واالنتخاابت واالحزاب الس ــياس ــية و بتخ ـ
للمبحث االول.
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وبعد ان نعرف مش ــاركة املتجنس يف العملية الس ــياس ــية نس ــتطيع االنتقال لتحديد دور اجلنس ــية كش ــرط
اس ـ ـ ـ ـ ــاا يف املش ـ ـ ـ ـ ــاركة يف العملية الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــية يف القانون العراقي املبحث الثاين من خالل بيان دورها يف
االنتخاابت كناخب او مرشــح و يف تســنم املناصــب التنفيذية (رئيس اجلمهورية وانئبه ورئيس الوزراء وانئبه
والوزير واملشاركة يف خلسيس وعضوية احلزب السياسي).
واخريا نسـ ـ ـ ـ ـ ــتطيع تقييم مشـ ـ ـ ـ ـ ــاركة املتجنس يف العملية السـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ــية يف القانون العراقي ابتداء ابلعملية
االنتخابية ومرورا بتسنم املناصب التنفيذية واخريا املشاركة يف االحزاب السياسية.
المبحث االول :تعريف المشاركة السياسية للمتجنس
من نوافل القول يف موضـوع حبثنا تعريف عناصـر اسـاسـية يف البحث لفهم واسـتيعاب ما نتناوله يف حبثنا
من جهة ومن جهة اخرى حتديد تلك العناصــر ،فال نســتطيع ا ويف يف البحث من دون تعريف املشــاركة
يف العملية السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــية و صـ ـ ـ ــورها و مرورا بتعريف املتجنس حمور حبثنا ألنه من نريد ان نقيم مشـ ـ ـ ــاركته يف
العملية الســياســية املعرفة مقدما و نعرف العملية االنتخابية ألننا نريد ان دد مشــاركة املتجنس كناخب و
مرشـح ما بني القبول او الرفض او التقييد واخريا نعرف احلزب السـياسـي لتحديد امكانية مشـاركة املتجنس
صـص مطلباً لكل من املوضـ ــوعات االربعة املذكورة و
كمؤسـ ــس للحزب السـ ــياسـ ــي او كعضـ ــو فيه وسـ ــنخ ـ ـ
نتناول ذلك كما ا:
املطلب االول :تعريف املشاركة يف العملية السياسية

وتعين املشاركة السياسية عند (د.رسل جي دالتون) (مجيع صور اشرتاك أو إسهامات املواطن يف توجيه
أجهزة السـ ـ ـ ــلطة على املسـ ـ ـ ــتوى الوطين واحمللي أو املباشـ ـ ـ ــرة ابملهام اليت يتطلبها اجملتمع سـ ـ ـ ـواء كان طابعها
اسـتشـارايً أو تقريرايً أو تنفيذايً أو رقابياً وسـواء أكان مباشـراً أم غري مباشـروفقاً لطبيعة قيام األفراد ابملشـاركة
السياسية سواء بشكل مباشر أو غري مباشر)).(2
وتعين عن عند (صموئيل هنتنكتون و جون بيلسون) (النشاط الذي يقوم به املواطنون العاديون بقصد
التأثري يف عملية ص ــنع قرار احلكومة س ـواء أكان هذا النش ــاط فردايً أو مجاعياً منظماً أو عفوايً متواص ـالً أم
منقطعاً سلمياً أم عنيفاً شرعياً أو غري شرعي خماالً أم غري خمال)).(3
وعرفها (داود الباز) (إعطاء املواطنني الفرص املتكافئة يف ص ـ ـ ـ ــياغة ش ـ ـ ـ ــكل احلكم واإلس ـ ـ ـ ــهام يف تقرير
دولتهم على النحو الذي يريدونه ،حبيث يكون إبمكالم صـ ـ ـ ـ ـ ــياغة األوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع السـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ــية ابلطريقة اليت
يرغبولا)).(4

 -2د.فالح مطرود العبودي /طبيعة السلطة العامة واثرها يف املشاركة السياسية (دراسة مقارنة) /الطبعة االوىل /مكتبة زين احلقوقية
واالدبية /لبنان سنة  /2015ص.57
 -3د.علي أمحد خليفة /القانون االنتخايب /منطلقات احلقوق وحمددات املشاركة وحتدايت التمثيل /الطبعة االوىل /مكتبة زين
احلقوقية واالدبية /لبنان سنة /2017ص.289-288
 -4فالح مطرود العبودي /مصدر سابق  /ص.58
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واملشـاركة السـياسـية هلا معىن عام يرتبط مبشـاركة المورعميقة وخمتلفة ذات ربط بسـياسـة الدولة كتحديد
احلكام أو سـ ــياسـ ــة الدولة أو صـ ــناعة القرار وهلا معىن ضـ ــيق يرتبط ارتباطاً مبراقبة القرارات بعد صـ ــدورها أو
التأثري يف السياسة السائدة ابلدولة).(5
صور املشاركة السياسية:
أوالً :تنقسم املشاركة السياسية حسب املشاركة سواء أكانت مباشرة أم غري مباشرة إىل صورتني:

أ -الصورة التقليدية:

صـويت يف االنتخاابت واالسـ ـ ـ ــتفتاءات والتربع
صـورة إىل وسـ ـ ـ ــائل الدميقراطية كالت ـ ـ ـ ـ
صـرف تلك ال ـ ـ ـ ـ
وتن ـ ـ ـ ـ
للحمالت االنتخابية واالنتماء لوحزاب واملشـاركة يف املؤلرات واالجتماعات والرتشـيح للمناصـب التمثيلية
والتنفيذية).(6
ب -الصورة غري التقليدية:

صـامات واالحتجاجات ورفع الش ـ ـ ــكاوى
صـورة إىل املش ـ ـ ــاركة يف املظاهرات واالعت ـ ـ ـ
صـرف تلك ال ـ ـ ـ
وتن ـ ـ ـ
وغريها من األفعال القانونية).(7
اثنياً :وتنقسم املشاركة السياسية حسب رمسيتها من عدمها إىل صورتني:

أ -املشاركة السياسية الرمسية:

وتزاول من خالل اسـ ـ ــتالم املناصـ ـ ــب احلكومية (من داخل السـ ـ ــلطة) واملداومة ا رغم الظروف املتغرية
والضغوط من مجاعات الضغط وأحزاب املعارضة).(8
ب -املشاركة السياسية غري الرمسية:

وتتم من خالل املعارضة السياسية من قبل أبناء اجملتمع من خارج السلطة .
ومن مث املش ـ ــاركة الس ـ ــياس ـ ــية تش ـ ــمل املش ـ ــاركة يف العملية االنتخابية كمرش ـ ــح و انخب يف االنتخاابت
الربملانية او احمللية ،وتسنم املناصب التنفيذية كمحافظ او وزير او رئيس وزراء و انئبه او رئيس اجلمهورية و
انئبه ،وخلسيس االحزاب السياسية واالنتماء هلا ،واملشاركة يف املظاهرات و االحتجاجات وغريها.
وحبثنا يشـ ـ ـ ـ ــمل فرويف املشـ ـ ـ ـ ــاركة املذكورة خال املشـ ـ ـ ـ ــاركة يف املظاهرات واالحتجاجات و غريها و هل
إبمكان املتجنس مزاولتها ام ال.
)(9

املطلب الثاني :تعريف التجنس

عرف (ابتيفول) التجنس (منح اجلنسية من قبل احلكومة ألجنحم يطلبها) .
)(10

 -5فالح مطرود العبودي /مصدر سابق /ص /58د.علي امحد خليفة /مصدر سابق/ص.288
 -6د.علي امحد خليفة/مصدر سابق/ص /290فالح مطرود العبودي /مصدر سابق /ص.57
 -7د.علي أمحد خليفة /مصدر سابق/ص /291فالح مطرود العبودي /مصدر سابق /ص.57
 -8د.عبد الكري علوان /النظم السياسية والقانون الدستوري /الطبعة االوىل/دار الثقافة للنشر والتوزيع /االردن /2010 ،ص.57
 -9د.عبد الكري علوان /مصدر سابق /ص.57
 -10د.عباا العبودي /شرح احكام قانون اجلنسية العراقية رقم  26لسـ2006نة واملواطن ومركز االجانب /مكتبة السنهوري/
بريوت سنة  /2015ه 1ص.79
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وعرفه (د.مصطفى كامل يس) (منح اجلنسية من قبل احلكومة ألجنحم يطلبها بعد توافر شروط قانونية
معينة يف الشخص طالب التجنس)).(11
صوله على جنس ــية جديدة وذلك بناء على
وعرفها (د.عباا العبودي) (ترك الفرد جلنس ــيته األوىل وح ـ
()12
طلبه وموافقة الدولة املا ة بعد توفر الشروط القانونية املطلوبة فيه) .
وعرف دامحد عبداحلميد عشـ ــوش (طريق لكسـ ــب اجلنسـ ــية مبنحها من الدولة حسـ ــب تقديرها املطلق
لوجنحم الذي يطلبها بعد استيفاء الشروط اليت يتطلبها القانون)(.)13
صـل عليها الشــخص بعد والدته ال فور والدته فهي جنســية بعد امليالد وتتوافر شــروط
وهي جنســية حي ـ
صـول عليها بعد ميالد الش ـ ــخص أي أثناء حياته وتس ـ ــمى ابجلنس ـ ــية (الالحقة أو الطارئة أو املمنوحة)
احل ـ ـ
ويتطلب احلصول عليها إذن الدولة وتقدي طلب من الشخص الراغب ابلتجنس).(14
واجلنســية املكتســبة املمنوحة مبوجب التجنس ختتلف عن اجلنســية األصــلية ،ألن اجلنســية األصــلية لنح
للشـ ــخص مع والدته حكماً وفق األسـ ــاا العائلي (الدم) أو األسـ ــاا اجلغرايف (اإلقليم) أو لنح على كال
األساسني فهي لنح فور الوالدة وبقوة القانون وال حتتاج إىل تقدي طلب أو إذن الدولة).(15
صـلحة الدولة وحبس ــب ما يعربعنه
وقد يكون اهلدف من التجنس جلب الكفاءات وا ربة اليت حتقق م ـ
(زايدة الثروة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـانيـة من حيـث النوع) وقـد يكون اهلـدف منـه زايدة عـدد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـان أي (زايدة الثروة
صـول على
الس ـ ـ ـ ـ ــكانية من حيث الكم) أو قد يكون اهلدف منه لكني رعس ـ ـ ـ ـ ــاء الطوائف الدينية من احل ـ ـ ـ ـ ـ
جنسية الدولة كما يف مصر).(16
صـول التجنس يش ـ ــرتط توافر ش ـ ــروط موض ـ ــوعية (كاإلقامة ،األهلية ،تقدي طلب ،حس ـ ــن الس ـ ــرية
وحل ـ ـ
والســلوك ،الســالمة من األمرايف االنتقالية ،امتالكه وســيلة مشــروعة للرزق) وشــروط شــكلية (أداء اليمني،
نشر قرار التجنس يف اجلريدة الرمسية)).(17

 -11ايسني السيد طاهر الياسري /الوايف يف شرح قانون اجلنسية العراقي /الطبعة الرابعة /شركة العاتك لصناعة الكتب /القاهرة
سنة  /2011ص.147
 -12د.عباا العبودي /مصدر سابق /ص.78
 -13د.امحد عبد احلميد عشوش /القانون الدول ا اص (اجلنسية ،تنازع القوانني) /املكتبة القانونية العربية /مصر سنة /2012
وعرفه د.فؤاد اديب (دخول الفرد يف اجلنسية الدولة بناء على طلبه وبقرار من السلطة املختصة اذا توفرت فيه الشروط املقررة لذلك يف
تشريع الدولة النارم للتجنس) /د.فؤاد أديب /القانون الدول ا اص /منشورات املكتبة االفرتاضية السورية سنة  /2018ص/47
.)2018/8/23( /http://pedia.svuonline.org
 -14د.غالب علي الداودي /د.حسن اهلداوي /ج /1اجلنسية واملوطن ومركز االجانب /الطبعة االوىل /مطبعة دار احلكمة /بغداد
سنة  /1988ص /54د.امحد عبد احلميد عشوش  /املصدر نفسه /ص /85د.سعد ربيع عبد اجلبار /م.راييف أمحد عبد الغفور
/م.ليث صالح الدين حبيب /النظام القانوين للتابع دراسة مقارنة يف قوانني اجلنسية العراقية /جملة جامعة تكريت للحقوق /العدد/20
اجمللد /6السنة  /2016 ،8ص .130-129
 -15د.غالب علي الداودي ،د.حسن اهلداوي /مصدر سابق /ص  /44د.أمحد عبد احلميد عشوش /مصدر سابق /ص/85
أ.د.رعد مقداد ،عدالة عبد الغين حممود /اعتبارات الطفولة يف ثبوت واكتساب اجلنسية العراقية /جملة جامعة تكريت للحقوق /العدد
/3اجمللد /2السنة /2018 ،2ص 6-5و.14
 -16ايسني السيد طاهر الياسري /مصدر سابق /ص.148
 -17د.عباا العبودي/مصدر سابق/ص /81-80ايسني السيد طاهر الياسري/مصدر سابق/ص 148ومابعدها.
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أي ان التجنس فعـل ارادي بتوافق بني الـدولـة و طـالـب اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة فـالتجنس منحـة من الـدولـة و طلـب
من الشخص طالب التجنس (.)18
وداللة طلب التجنس تقدي الوالء للوطن لنشـ ـ ـ ـ ـ ــوء االرتباط القانوين والروحي والسـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ــي الكتمال
االندماج يف اجملتمع والغاء االرتباط ابجملتمع السابق الذي يتنمي له طالب التجنس(.)19
وصور التجنيس وفق قانون اجلنسية العراقي رقم  26لسنة  2006هي  6حاالت كما ا:
 -1منح اجلنسية للمولود من أم عراقية وأب جمهول.
 -2منح اجلنسية على أساا الوالدة املضاعفة (املادة .)5
 -3منح اجلنسية على أساا اإلقامة الطويلة (املادة .)6
 -4منح اجلنسية على أساا زواج غري العراقي من العراقية (املادة .)8
 -5منح اجلنسية على أساا زواج غري العراقية من العراقي (املادة .)11
 -6منح اجلنس ــية على أس ــاا التبعية (التحاق األبناء غري الراش ــدين نس ــية أبيهم مكتس ــب اجلنس ــية
العراقية) (املادة .)20(.)14
فباكتساب اجلنسية يصبح مواطن فيتمتع بكل حقوق املواطن السياسية و املدنية ويتكلف
ابألعبـاء اليت يتحمـل ـا املواطنني و لكن قـد حيرم املتجنس كمواطن من بعض احلقوق السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة
كالرتشيح لالنتخاابت و للمناصب التنفيذية دائمة او مؤقتة(.)21
فبعض البلدان تس ــاوي املتجنس ابملواطن االص ــلي ابحلقوق مباش ــرة بعد اكتس ــابه اجلنس ــية و قس ــم اخر
من البلدان يضـ ـ ـ ــع املتجنس مير بفرتة ريبة او اربة للتأكد من والئه للبلد الن منح املتجنس للحقوق جيب
ان يكون تدرجييا و ابلذات احلقوق الســياســية كتول املناصــب العامة او الرتشــيح جمللس النواب او املشــاركة
ابالنتخاابت و بعد اجتيازت لفرتة التجربة يصبح كاملواطن االصيل يف التمتع ابحلقوق كافة (.)22
فبحثنا يتعلق مبكتسب اجلنسية املتجنس ال ابملواطن االصلي من حيث مشاركته يف العملية السياسية.
فقانون اجلنسـية النافذ رقم  26لسـنة  2006اشـار اىل لتع حامل اجلنسـية العراقية بكل حقوق املواطن
اال ما اس ـ ـ ــتثين بنص وفق املادة (/9اوال) أي ان مكتس ـ ـ ــب اجلنس ـ ـ ــية يتمتع حبقوق املواطن االص ـ ـ ــلي اال ما
استثين بنص.
وس ــنحدد مدى مش ــاركة املتجنس يف العملية الس ــياس ــية وفق قانون اجلنس ــية املذكور والدس ــتور العراقي
 2005و قوانني االنتخــاابت العراقيــة النــافــذة و قوانني تتعلق ابختيــار رئيس اجلمهوريــة و انئبــه و قــانون
 -18د.امحد عبداحلميد عشوش ،املصدر نفسه ،ص .105
 -19د.اايد مطشر صيهود ،اكتساب اجلنسية العراقية دراسة حتليلية يف ضوء قانون اجلنسية النافذ رقم  26لسنة  ،2006جملة
جامعة كربالء العلمية ،العدد  ،1اجمللد السادا ،2008 ،ص .11
 -20د.فراا كري شيعان ،د.علي هادي محيدي ،روافد حممد علي /اكتساب اجلنسية يف التشريع العراقي (دراسة مقارنة) ،جملة
احملقق احللي ،العدد الثالث ،السنة الثامنة ،2016 ،ص  82و ما بعدها ،د.حممد عباا حمسن ،حق اكتساب اجلنسية االصلية من
االم يف دستور العراق لسنة 2005دراسة موازنة ألحكام التشريع و القضاء العراقيني ،جملة واسط للعلوم االنسانية ،العدد السابع عشر،
السنة  ،2011ص  86و ما بعدها.
 -21د.امحد عبداحلميد عشوش ،املصدر السابق ،ص  .114د.فؤاد ديب ،مصدر سابق ،ص .58
 -22مثىن حممد عبد ،اثر الزواج املختلط على جنسية الزوجة(دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستري ،كلية القانون  -جامعة
اببل ،2002،ص .105-104
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احملـافظـات غري املنتظمـة إبقليم و قـانون االحزاب السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة و النظـام الـداخلي جمللس الوزراء و هو مـا
سننشرت يف ثنااي حبثنا.
املطلب الثالث :تعريف االنتخابات:

من خالل الع صــور املاضــية عالقة احلاكم ابلشــعب مرت ب صـراعات أســاســها الفكر الديين أو الفلســفي
أو العلمي اسـ ـ ـ ــدت بتضـ ـ ـ ــحيات وثورات ملواجهة الظلم واجلور للقضـ ـ ـ ــاء على ألوهية وجربوت احلاكم إىل
وض ــعه يف قالبه اإلنس ــاين وص ــوالً لوض ــع الس ــلطة يف قالبها القانوين على أس ــاا مش ــاركة الش ــعب يف احلكم
من خالل االنتخاابت(.)23
ومن مث أصبح املواطنون يشاركون يف االنتخاابت الختيار من حيكمهم يف اجملالس النيابية.
وتتم تلــك العمليــة من خالل النظــام النيــايب (الــدميقراطيــة النيــابيــة) حيــث يقوم األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخــاص ابختيــار
(النواب) الذي يزاولون الس ـ ــيادة نيابة عن الش ـ ــعب ومن أركان النظام النيايب وجود جملس نواب يتكون من
النواب وينتخب من خالل األشخاص من خالل االنتخاابت).(24
وعرفت االنتخاابت:
(مكنة املواطنني الذين تتوفر فيهم الشـ ـ ــروط القانونية للمسـ ـ ــامهة يف اختيار احلاكم وفق ملا يرونه صـ ـ ــاحلاً
هلم)).(25
وعرفت بتعريف مشــابه لكنه يركز على رضــا الناخبني (اختيار الناخبني لشــخص أو أكثر من بني عدد
من املرشحني لتمثيلهم ففي حكم البالد)).(26
صـرفـات القــانونيــة متعــددة األطراف واملراحـل
وعرفـت االنتخــاابت اللـا (جمموعـة من اإلجراءات والت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
خيضع مبقتضاها حتديد اهليئات احلاكمة العليا يف الدولة ملوافقة ورضاء احملكومني أصحاب السلطة احلقيقية
يف اجملتمع)).(27
وعرفت (الوسـيلة األسـاسـية والوحيدة إلسـناد السـلطة يف النظم الدميقراطية املعاصـرة من انحية ولتحقيق
حق املشاركة يف احلياة السياسية من جانب أفراد الشعب من انحية أخرى)).(28
ومن التعاريف املذكورة فالعملية االنتخابية تتضــمن شــخ صـاً انخباً و شــخ صـاً آخر مرشــح ينتخب من
قبل الناخب وكالمها حيمل جنس ـ ـ ـ ـ ـ ــية الدولة احلاص ـ ـ ـ ـ ـ ــل فيها االنتخاابت و االنتخاابت قد تكون نيابية او
حملية.

 -23د.علي امحد خليفة،مصدر سابق ،ص.28 - 27
 -24د.عبدالكري علوان ،مصدر سابق ،ص.157 - 156
 -25د.صايب جواد كارم ،د.علي غالب العاين ،مطبعة دار احلكمة( ،بغداد ،)1991،ص.35
 -26د.رائد محدان عاجب ،التداول السلمي ملنصب رائسة الدولة (دراسة مقارنة) ،رسالة دكتورات ،مقدمة اىل كلية القانون -
جامعة اببل ،2011 ،ص.54
 -27د.حممد فرغلي حممد علي ،نظم وإجراءات انتخاابت أعضاء اجملالس احمللية يف ضوء القضاء والفقه ،نقالً عن العبدل،
ص.26
 -28سعد مظلوم العبدل ،االنتخاابت ضماانت حريتها و نزاهتها (دراسة مقارنة)،ط ،1دار دجلة( ،االردن،)2009 ،ص.27
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صـرف يف احد جماالته اىل بيان مشـ ـ ــاركة املتجنس يف العملية االنتخابية سـ ـ ـواء اكان انخبا يف
وحبثنا ين ـ ـ ـ
انتخاابت نيابية او حملية او املشاركة ابالنتخاابت كمرشح يف االنتخاابت النيابية و احمللية.
املطلب الرابع :تعريف الحزب السياسي

ينشــأ احلزب الســياســي إلجياد أرضــية صــاحلة لتالقح األفكار املختلفة يف البالد وتوجيه احلكام ابالاات
صـحيح ولض ـ ـ ــمان االختيار األمثل يف احلكام من خالل االنتخاابت ولتنظيم احلراك الش ـ ـ ــعحم ويتوص ـ ـ ــل
ال ـ ـ ـ
لذلك احلزب من خالل االنتخاابت حبصوله على ثقة الشعب للتوصل إىل احلكم).(29
فعرف (جيل فريويل) احلزب الســياســي (مجاعة اجتماعية منظمة بطريقة مســتدامة وممثلة على املســتوى
احمللي ،وتسعى إىل احلصول على الدعم الشعحم من أجل ممارسة السلطة مباشرة)).(30
وعرفه (اومتنارين)( :مجاعة منظمة ذات استقالل ذاا تقوم بتعيني مرشحيها وختويف املعارك االنتخابية
على أمل احلصول على املناصب احلكومية وللهيمنة على خطط احلكومة)).(31
وعرفه (فانسـ ـوليميو)( :منظمات عادة ما تكون دائمة وهي وسـ ــيط بني احلكام واحملكومني تسـ ــعى من
صـول على دعم اجلمهور من أجل السـ ـ ـ ــيطرة على املناصـ ـ ـ ــب الرئيسـ ـ ـ ــية يف اجلهاز
خالل االنتخاابت للح ـ ـ ـ ـ
احلكومي)).(32
فاحلزب الس ـ ــياس ـ ــي اجتماع رض ـ ــائي واتفاقي بني جمموعة من أبناء اجملتمع على أس ـ ــس وأهداف حمددة
من أبناء اجملتمع على أسـ ــس وأهداف حمددة للمشـ ــاركة يف العملية السـ ــياسـ ــية ونسـ ــتطيع القول إن للحزب
ثالثة أركان اجتماع منظم لوفراد واإلميان إبيديولوجية معينة وهدف هؤالء األفراد تس ـ ـ ـ ــنم س ـ ـ ـ ــدة احلكم يف
الدولة والوصول للحكم يكون من خالل الوسائل الدميقراطية أي من خالل االنتخاابت).(33
يذهب (د.طارق علي الربيعي) الن احلزب السياسي (جمموعة من الناا ينظمهم تنظيم معني وامعهم
مصايب ومبادئ معينة ويهدفون الوصول إىل السلطة أو املشاركة فيها)).(34
صـلحة واملبادئ ،وحدة التنظيم،
ويرى د.الربيعي أن أركان احلزب السـ ـ ــياسـ ـ ــي هي (اجلماهري ،وحدة امل ـ ـ ـ
وحدة القيادة ،الوصول إىل السلطة)).(35
ومن مث احلزب السياسي يتضمن نوعني من االشخاص مؤسسني للحزب و اعضاء يف احلزب.

 -29صفي الرمحن املباركفوري ،االحزاب السياسية يف االسالم ،ط ،1دار سبيل املؤمنني( ،مصر ،)2012 ،ص.17 – 16
 -30د.املهدي الشيباين دغمان ،االحزاب السياسية (التفاتة سوسيولوجية) ،جملة اجلامعة ،العدد السادا ،اجمللد االول ،شباط،
 ،2014ص.14
 -31د.طارق علي الربيعي ،االحزاب السياسية( ،بغداد ،)1986 ،ص.64
 -32د.املهدي الشيباين دغمان ،مصدر سابق ،ص.14
 -33ليث كمال نصراوين،النظام القانوين لوحزاب السياسية يف االردن (دراسة مقارنة) ،اجمللة الدولية للقانون ،جملد  ،2017دار
جامعة محد بن خليفة للنشر ،ص.5 - 4
 -34د.طارق علي الربيعي ،مصدر سابق ،ص65
 -35د.طارق علي الربيعي  /مصدر نفسه /ص 67ومابعدها.
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وتقر حرية خلسـ ـ ــيس االحزاب السـ ـ ــياسـ ـ ــية ابعتبارها من مظاهر النظام الدميقراطي و احلزب السـ ـ ــياسـ ـ ــي
ضـمانة للدميقراطية ( .)36وحبثنا يف احد فروضـه ين صـرف اىل مشـاركة املتجنس كمؤسـس او عضـو يف حزب
سياسي ما بني االجياب او الرفض او التقييد.
المبحث الثاني :الجنسثثية شثثرم للمشثثاركة في العملية السثثياسثثية في
القانون العراقي
بعد ان اس ــعفنا املبحث االول يف فهم مش ــاركة املتجنس يف العملية الس ــياس ــية ال بد ان ننتقل اىل بيان
صـر اســاســي يف املشــاركة يف العملية الســياســية يف رل القانون العراقي وهو التمتع ابجلنســية العراقية الن
عن ـ
صـر الثقة و االمان و
صـر على املواطن دون غري املواطن لتوافر عن ـ
ص ــور املش ــاركة يف العملية الس ــياس ــية تقت ـ
معرفة لغة و طبيعة اجملتمع العراقي لذلك ابت لزاما علينا ان دد امهية دور اجلنســية يف املشــاركة الســياســية
يف رل القانون العراقي على اختالف ص ـ ـ ـ ـ ــورت (املش ـ ـ ـ ـ ــاركة يف العملية االنتخابية ،املش ـ ـ ـ ـ ــاركة يف املناص ـ ـ ـ ـ ــب
التنفيذية ،املشـ ـ ـ ــاركة يف االحزاب السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــية) ألننا بتحديدان ذلك سـ ـ ـ ــيمهد الطريق الينا لتقييم مشـ ـ ـ ــاركة
املتجنس يف العملية الســياســية يف القانون العراقي يف املبحث الثالث و ســنخ ـ
صـص يف املبحث الثاين مطلباً
لكل صورة من صور املشاركة املذكورة و نتطرق اليها كما ا:
املطلب االول :الجنسية شرط للمشاركة يف العملية االنتخابية

الفرع االول /ابلنسبة للناخب:
يش ـ ـ ـ ــرتط يف الناخب أن يكون حامالً جلنس ـ ـ ـ ــية الدولة ويالفه ال حيق له أن يكون انخباً ؛ ألن حق
املواطن يف االنتخــاب ينتهي ابختيــار احلــاكم يف الــدولــة فال ميــارا ذلــك الــدور إال ابن الــدولــة ،فــاملواطنون
صـدر السـ ــلطات وغطاءها القانوين ويتحقق ذلك من خالل االنتخاب ،فاملواطنني خيتارون احلاكم الذي
م ــ
ميارا السـ ـ ـ ـ ـ ــلطة نيابة عن املواطنني ،وال جيوز االنتخاب لغري املواطن ألنه ليس من املواطنني وال يكون هلم
والءهم ويشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل غري املواطن فيمـا إذا كـان انخبـاً يف دولـة أخرى غري دولتـه تـدخـل يف املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل الوطنيـة
والداخلية للدولة وال ميكن أن يرتك مصري الدولة بيد غري املواطنني ملا أوردانت آنفاً).(38
واش ـ ــرتط املش ـ ــرع العراقي ان يكون الناخب عراقيا يف املادة ( )5من قانون انتخاابت جملس النواب رقم
 45لسـ ــنة  ،2013وأشـ ــار لذلك قانون انتخاابت جمالس احملافظاتو االقضـ ــية و النواحي رقم ( )36لسـ ــنة
 2008يف املادة ( )5منه (.)39
)(37

 -36د.غين زغري عطية ،د.ميسون طه حسني /قانون االحزاب السياسة العراقي يف ميزان الدسنورية (دراسة حتليلية) /جملة كلية
الدراسات االنسانية اجلامعة /العدد  / 6،2016ص .213
 -37د.عبد الكري علوان /مصدر سابق /ص .182
 -38د.وائل منذر البياا /االطار القانوين لالجراءات السابقة على انتخاابت اجملالس النيابية (دراسة مقارنة) /الطبعة االوىل /املركز
القومي لالصدارات القانونية  /مصر سنة  /2015ص.18-17
 -39يشرتط يف الناخب ان يبلغ سن معينة ملزاولة االنتخاب ليتمكن الناخب من ادراك مايصدر منه من تصرفات قانونية يرتتب
عليها القانون أثرا مهماً ويطلق على ذلك ابالهلية السياسية يالف االهلية املدنية املشرتطة يف القانون د.وائل منذر البياا  /مصدر
سابق  /ص ..22-21فمثالً كان سن الرشد يف فرنسا ابلنسبة ملزاولة حق االنتخاب (21سنة) ومن مث نزل به السن ( 18سنة) وهي
االهلية السياسية املوافقة لالهلية املدنية ( 18سنة) د.عصام نعمة إمساعيل /النظم االنتخابية (دراسة مقارنة)  /الطبعة الثانية  /منشورات
زين احلقوقية واالدبية  /لبنان  /2009ص  / 38-37د.علي مقلد ،د.عصام نعمة إمساعيل ،د.عبدو سعد /النظم االنتخابية (دراسة
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الفرع الثاين /ابلنسبة للمرشح:
صـلة العملية االنتخابية اختيار انئب كان مرشـ ـ ـ ـ ــحاً قبل ذلك أي جيب أن يوجد مرشـ ـ ـ ـ ــح يف قبال
حم ـ ـ ـ ـ ـ
الناخب أي يوجد حق يف االنتخاب مبقابل حق الرتشيح ومن هنا جند الرتابط الكبري بني احلقني).(40
صـايب أبناء
يعرب عن م ـ ـ ـ ـ
ويشـ ـ ـ ــرتط أن توجد مواصـ ـ ـ ــفات معينة ابملرشـ ـ ـ ــح كما هو األمر يف الناخب ألنه ّ
الشعب فيدقق يف تلك املواصفات ليصبح مؤهالً ليكون مرشحاً).(41
ويشرتط يف املرشح أن يكون حامالً للجنسية العراقية وحيدد ذلك وفق قانون اجلنسية).(42
فال يزاول حق الرتشيح إال من خالل مواطين البلد ومن مث ليس لغري املواطن ممارسة الرتشيح).(43
وذلك ما اشـرتطته املادة ( )8قانون انتخاابت جملس النواب رقم  45لسـنة  2013وأيضـا أشـار لذلك
قانون احملافظات غري املنتظمة إبقليم رقم ( )21لسنة  2008املادة (.)44()5
املطلب الثاني :الجنسية شرط للرتشيح للمناصب التنفيذية

الفرع االول /ابلنسبة ملنصب رائسة اجلمهورية و انئبه:
يشــرتط ابملرشــح لرائســة اجلمهورية أن حيمل جنســية الدولة املرشــح لرائســتها فليس من املنطق أن يكون
األجنحم رئيساً لدولة أخرى غري دولته والرتباط ذلك املوضوع ابألمن القومي واملصايب العليا للدولة).(45

حول العالقة بني النظام السياسي والنظام االنتخايب)  /الطبعة االوىل /منشورات احللحم احلقوقية /لبنان  /2005ص .41واشرتط املشرع
العراقي توافر سن معينة للناخب يف املادة ( )5من قانون االنتخاابت جمللس النواب رقم  45لسنة  2013وأشار لذلك قانون انتخاابت
جمالس احملافظات واالقضية والنواحي رقم ( )36لسنة  2008يف املادة ( )5منه .يشرتط يف الناخب أن يتمتع الهلية أداء كاملة أي
صالحية الشخص لصدور التصرفات منه على وجه يرتتب القانون عليها أثرا كاجملنون أو السفيه أو املعتوت أو ذو الغفلة د.وائل منذر
البياا  /مصدر سابق /ص /27-26د.نعيم كارم جرب  /أحكام قانون انتخاابت جمالس احملافظات واالقضية والنواحي رقم  36لسنة
 /2008مكتبة السنهوري /بغداد  /2009ص.13فاملصابون بنقص أو انعدام االهلية غري مؤهلني ملزاولة االنتخاب اىل حني رفع احلجر
عنهم مبوجب حكم قضائي د.صايب جواد كارم ،د.علي غالب العاين  /مصدر سابق /ص.42وهو مااشرتط يف الناخب يف قانون
انتخاابت جملس النواب رقم  45لسنة  2013وأشار لذلك قانون انتخاابت جمالس احملافظات واالقضية والنواحي رقم ( )36لسنة
 2008يف املادة ( )5منه.
 -40د.وائل منذر البياا  /مصدر سابق  /ص ،79نعمة  /ص .46وحتدد اجلنسية هنا وفق قانون اجلنسية العراقي رقم  26لسنة
 .2006د.ميثم حنظل شريف /النتظيم الدستوري والقانوين لشروط الرتشيح يف انتخاابت اجملالس النيابية  /جملة القانون املقارن /العدد
 46عام / 2007ص .124
 -41د.وائل منذر البياا،مصدر نفسه ،ص ،79نعمة ،ص.51
 -42د.نعيم كارم جرب ،مصدر سابق ،ص.61
 -43د.وائل منذر البياا،مصدر نفسه ،ص.89
 -44يشرتط يف املرشح أن يصل إىل سن معينة ألجل أن يصبح مرشحاً لتتوافر فيه النجدة واالتزان والتجارب احلياتية اليت تساعدت
يف اختاذ القرارات الصحيحة د.وائل منذر البياا،مصدر سابق ،ص .96واشرتطت املادة ( )8من قانون انتخاابت جملس النواب العراقي
رقم  45لسنة  2013عمر معني للمرشح جمللس النواب و اكدت ذلك املادة ( )5من قانون احملافظات غري املنتظمة إبقليم رقم ()21
لسنة  2008يشرتط كمال األهلية للمرشح واملقصود ا هنا أهلية األداء ،فال يعترب منطقياً منح شخص صفة املرشح ومن مث لثيل
مصايب الشعب وهو ال يستطيع تدبري شؤونه ا اصةد.وائل منذر البياا،مصدر نفسه ،ص .103وكمال األهلية يشرتط أن يكون سنه
( 18سنة) وأن ال يعرتيه عاريف من عواريف األهلية وفق املادة ( )106قانون مدين عراقي رقم  40لسنة 1951د.نعيم كارم جرب،
مصدر سابق ،ص.62وكمال األهلية يشرتط أن يكون سنه ( 18سنة) وأن ال يعرتيه عاريف من عواريف األهلية وفق املادة ()106
قانون مدين عراقي رقم  40لسنة 1951د.نعيم كارم جرب ،مصدر سابق ،ص ..62و ذلك ما اشرتطته املادة ( )8من قانون انتخاابت
جملس النواب رقم  45لسنة  2013و كذلك املادة ( )5من قانون احملافظات غري املنتظمة إبقليم رقم ( )21لسنة .2008
 -45د.رائد محدان عاجب ،مصدر سابق ،ص.109 -108
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وتناولت موض ـ ـ ـ ـ ـ ــوعة جنس ـ ـ ـ ـ ـ ــية رئيس اجلمهورية دس ـ ـ ـ ـ ـ ــتور العراق لعام  2005املادة (/68أوالً) حيث
صـب رئيس اجلمهورية رقم  8/31لسـ ـ ـ ــنة
اشـ ـ ـ ــرتطت أن يكون عراقياً و كذلك قانون أحكام الرتشـ ـ ـ ــيح ملن ـ ـ ـ ـ
.2012
وحتدد جنسية رئيس اجلمهورية وفق قانون اجلنسية العراقي رقم ( )26لسنة .2006
صـدد جنس ــية الناخب واملرش ــح لعض ــوية جملس النواب و احملافظة ،نض ــيف
ولنفس األس ــباب املذكورة ب ـ
عليهـا قضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة عـدم فهم غري املواطن للمجتمع عالوة على اختالف اللغـة واليت تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل حـاجزاً من فهم
اجملتمع ومن مث حاجز بني غري املواطن واجملتمع.
وانئب رئيس اجلمهورية يشـرتط فيه ذلك الشـرط وفق قانون رقم ( )1لسـنة  2011الذي حيدد أحكام
اختيــار انئــب رئيس اجلمهوريــة فقــد أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت املــادة ( )2من القــانون املــذكور (يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتط يف انئــب رئيس
صـد املادة ( )68من دسـ ـ ــتور
اجلمهورية ما يشـ ـ ــرتط يف رئيس اجلمهورية طبقاً ألحكام املادة ( )...)68يق ـ ـ ـ
العراق (.)46()2005
الفرع الثاين /فيما خيص منصب رئيس جملس الوزراء و انئبه:
يشـ ـ ـ ــرتط توافر جنسـ ـ ـ ــية الدولة يف من يرشـ ـ ـ ــح لرائسـ ـ ـ ــة جملس وزرائها أي جيب ان يكون وطنيا ولنفس
االسباب املذكورة املتعلقة ابلوالء والعنصر االمين و فهم اجملتمع.
ومن مث ذلك الشرط حيب توافرت يف رئيس جملس الوزراء وذلك وفق املادة ( )77فقرة (أوالً) من دستور
 2005اليت تشري إىل ضرورة توافر شروط رئيس اجلمهورية يف رئيس جملس الوزراء.
أما ابلنس ــبة للمرش ــح كنائب لرئيس الوزراء فلم يرد ذكرت يف دس ــتور العراق ( )2005ولكن ذكر نواب
رئيس الوزراء يف النظام الداخلي جمللس الوزراء رقم ( )8لسـ ـ ـ ــنة ( )2014املادة (( )1اثنياً) (يتألف اجمللس
من رئيس جملس الوزراء ونوابـه والوزراء بعـد خلديتهم اليمني الـدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوريـة أمـام جملس النواب) فنـائـب رئيس
الوزراء جيب أن تكون جنس ــيته أص ــلية ال مكتس ــبة الفرتايف توافر الوالء واإلخالص فيه للبلد و ال يش ــكل
خطراً على أمن الدولة(.)47
 -46و اشرتاط السن لتوافر مواصفات معينة ابملرشح كا ربة واالكتمال العقلي والدراية بشؤون الدولة السياسية لقيادة وإدارة
الدولة بصورة صحيحة وحكيمة د.رائد محدان عاجب،مصدر نفسه ،ص..11 - 109وتناولت ذلك املادة (/68اثنياً) من الدستور
العراقي ( )2005أن يكون عمر رئيس اجلمهورية ال يقل عن  40سنة وقانون أحكام الرتشيح ملنصب رئيس اجلمهورية رقم ( )8لسنة
 2012املادة (أوالً) واشرتطت أن يكون عمر املرشح ال يقل عن  40سنة .و انئب رئيس اجلمهورية يشرتط فيه ذلك الشرط وفق قانون
رقم ( )1لسنة  2011وفق املادة ( )2من القانون املذكور .يشرتط كمال األهلية العقلية ملرشح رائسة اجلمهورية وهي أهلية األداء أي
خلوت من عيوب الرضا وعواريف األهلية والكتمال األهلية يشرتط تتوافر سن معينة وحيرم املرشح من الرتشيح إذا كان غري مكتمل األهلية
على أن يكون ذلك اثبتاً حبكم قضائي د.رائد محدان عاجب ،مصدر سابق ،ص.112 -111وعاجل ذلك دستور العراق لعام 2005
املادة ( )58حيث اشرتطت كمال األهلية للمرشح لرائسة اجلمهورية وكذلك اشرتط ذلك قانون أحكام الرتشيح ملنصب رئيس اجلمهورية
رقم  8لسنة  2012حيث يشرتط أن ال يعرتيه عاريف من عواريف األهلية أو يصيبه عيب من عيوب الرضا وكذلك بلوغه سن ()18
وذلك وفق أحكام القانون املدين العراقي رقم ( )40لسنة  .1951و انئب رئيس اجلمهورية يشرتط فيه ذلك الشرط وفق قانون رقم
( )1لسنة  2011وفق املادة ( )2من القانون املذكور.
 -47يشرتط ان يكون سن من يرشح لرائسة جملس الوزراء  40سنة و لنفس االسباب املذكورة املتعلقة اب ربة و النضج و الدراية.
ويتطلب توافر ذلك الشرط يف رئيس الوزراء ألنه ما يتوافر يف رئيس اجلمهورية جيب أن يتوافر يف رئيس جملس الوزراء وذلك ما تقضي به
املادة( )77فقرة (أوالً) من الدستور العراقي لعام  .2005أما ابلنسبة للمرشح كنائب لرئيس الوزراء كما بينا فلم يرد ذكرت يف دستور
العراق ( )2005ولكن ذكر نواب رئيس الوزراء يف النظام الداخلي جمللس الوزراء رقم ( )8لسنة ( )2014فنائب رئيس الوزراء جيب أن
يكون سنه ال يقل عن  40سنة قياسا على رئيس جملس الوزراء ألمهية منصبه ألنه يتمتع بصالحيات تقرب اىل صالحيات رئيس الوزراء.
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الفرع الثالث /ابلنسبة للرتشيح ملنصب الوزير او احملافظ:
صـدد
صـب الوزير او احملافظ فيها لوس ـ ــباب املذكورةس ـ ــابقا ب ـ ـ
يش ـ ــرتط توافر جنس ـ ــية الدولة املرش ـ ــح ملن ـ ـ
جنسية الناخب واملرشح يف االنتخاابت و املرشح لرائسة اجلمهورية (و انئبه) و رائسة الوزراء (و انئبه).
فيشــرتط يف الوزير ما يشــرتط يف عضــو جملس النواب وذلك ما أشــارت له املادة ( )77فقرة (اثنياً) من
الدسـ ـ ـ ــتور العراقي ( )2005ومن مث يشـ ـ ـ ــرتط ابلوزير أن يكون عراقي اجلنسـ ـ ـ ــية .ألمور تتعلق ابلوالء للبلد
واإلخالص لومة ولقض ــااي أمنية تتعلق بكون األجنحم يثري ش ــكوك عديدة حتوم حوله لكونه ليس من أبناء
البلد.
والش ــروط املطلوبة نفس ـها يف عض ــو جملس احملافظة وفق املادة ( )25من قانون احملافظات غري املنتظمة
إبقليم رقم ( )21لسـ ـ ـ ـ ــنة  2008تشـ ـ ـ ـ ــرتط يف احملافظ ألنه أعلى شـ ـ ـ ـ ــخص تنفيذي يف احملافظة وميثل رئيس
الوزراء وينفذ س ـ ــياس ـ ــتها وميثل أيض ـ ـاً رئيس الدولة) .(48فوفق املادة ( )25من قانون احملافظات غري املنتظمة
إبقليم رقم ( )21لسـ ــنة  2008تشـ ــرتط ان يتوافر يف احملافظ شـ ــروط عضـ ــو جملس احملافظة الواردة يف املادة
(( )5أوالً) و منها (أن يكون عراقياً )...أي جيب أن يكون املرشـح للمجلس ذا جنسـية عراقية أي مواطناً
(يتوافر فيه األمان والوالء حلماية مصايب البالد)).(49

يشرتط ان يكون املرشح لرائسة جملس الوزراء كامل االهلية أي اهلية االداء ليتمكن من اداء املهام املناطة به .و يشرتط توافر ذلك
الشرط يف رئيس جملس الوزراء أيضاً وفق ما تؤدي إليه املادة ( )77فقرة (أوالً) من دستور العراق لعام  2005من ضرورة توافر مواصفات
رئيس اجلمهورية يف رئيس الوزراء .أما ابلنسبة للمرشح كنائب لرئيس الوزراء كما بينا فلم يرد ذكرت يف دستور العراق ( )2005ولكن
ذكر نواب رئيس الوزراء يف النظام الداخلي جمللس الوزراء رقم ( )8لسنة ( )2014فنائب رئيس الوزراء جيب أن يكون كامل االهلية و
لنفس االسباب املعروضة يف حبثنا بصدد توافر كمال االهلية.
 -48صداع دحام طوكان،اختصاصات رئيس الوحدة االدارية االقليمية يف العراق ،ط( ،1بغداد ،)2009،ص.48
 -49د.حنان حممد القيسي ،الوجيز يف شرح قانون احملافظات غري املنتظمة يف اقليم رقم  21لسنة ( ،2008بغداد،
 ،)2018-8-22( )scholar. google.comcitations/(،)2011ص .26يشرتط توافر سن معينة للمرشح ملنصب الوزير او
احملافظ فيها لوسباب املذكورة سابقا بصدد جنسية الناخب و املرشح يف االنتخاابت و املرشح لرائسة اجلمهورية (و انئبه) و رائسة
الوزراء (و انئبه) .و من مث جيب أن ال يقل سن املرشح للوزارة عن ( 30سنة) ألن ما يشرتط بعضو الربملان يشرتط يف الوزير وفق
املادة( )77فقرة (اثنياً) من الدستور العراقي لسنة  .2005و جيب أن ال يقل سن من يرشح لعضوية جملس احملافظة عن ( 30سنة)
وذلك وفق املادة ( /5أوالً) من قانون احملافظات غري املنتظمة إبقليم رقم ( )21لسنة  2008و نفس الشرط جيب ان يتوافر يف احملافظ
و ذلك وفق املادة ( )25من القانون املذكورو ذلك ليتمكن من أداء املهام املكلف ا إزاء سكان احملافظة الذين انتخبوت مما يتطلب
لتعه اب ربة يف األمور السياسية واإلدارية د.حنان حممد القيسي ،مصدر سابق ،ص .27يشرتط كمال االهلية يف املرشح ملنصب الوزير
او احملافظ فيها لوسباب املذكورة سابقا بصدد جنسية الناخب و املرشح يف االنتخاابت و املرشح لرائسة اجلمهورية (و انئبه) و رائسة
الوزراء (و انئبه) و من مث يشرتط كمال األهلية أيضاً يف الوزير قياساً على عضو الربملان وفق املادة ( )77فقرة اثنياً من دستور 2005
اليت تشرتط توافر شروط عضو الربملان يف الوزير ومنها كمال األهلية.و وفق املادة ( /5أوالً) من نفس القانون يشرتط يف املرشح لعضوية
اجمللس أن يكون كامل األهلية أي أهلية األداء أي خال من عاريف من عواريف األهلية ونفس الشروط تنطبق على احملافظ بداللة املادة
( )25من القانون املذكور.
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العدد27 :

املطلب الثالث :الجنسية شرط للمشاركة يف االحزاب السياسية

الفرع االول /ابلنسبة ملؤسس احلزب السياسي:
يشــرتط أن يتمتع مؤســس احلزب الســياســي جنســية الدولة املؤســس فيها احلزب ألن املؤســس قد يتوىل
صـباً قيادايً يف الدولة يف الس ـ ــلطة التش ـ ـريعية أو التنفيذية أي قد يتس ـ ــنم مركزاً حس ـ ــاس ـ ـاً وذلك قد يض ـ ــر
من ـ ـ
)(50
ابلدولة إذا كان املؤسس من جنسية دولة أخرى .
وأشــار لذلك قانون األحزاب الســياســية العراقي رقم ( )36لســنة ( )2015املادة (( )9يشــرتط يف من
يؤسس حزابً أن يكون :أوالً( :عراقي اجلنسية)(.)51
الفرع الثاين /ابلنسبة للعضوية ف احلزب السياسي:
جيب ملن يريد االنتماء للحزب أن يتمتع نس ـ ـ ـ ــية الدولة التابع هلا احلزب فال يس ـ ـ ـ ــمح لغري املواطن أن
صـباً مهماً يف الدولة تنفيذايً وتش ـريعياً وابلض ــرورة تكون
ينتمي للحزب) .(52ألن عض ــو احلزب قد يتس ــنم من ـ
سياسية فال يرتك أمر العضوية لغري املواطن.
وذلك ما أيدت قانون األحزاب رقم ( )36لســنة ( )2015املادة (( :)10يشــرتط فيمن ينتمي لعضــوية
أي حزب أن يكون :أوالً :عراقي اجلنسية)(.)53
المبحث الثالث :مشاركة المتجنس السياسية في القانون العراقي
بعد ان فرشــنا يف االوراق املاضــية معلومات تشــكل مقدمات و اســس مهمة يف البحث لهد للمبحث
الثالث الذي نتطرق فيه اىل تقييم مشـ ـ ــاركة املتجنس يف رل القانون العراقي و سـ ـ ــنكرا املطلب االول اىل
تقييم مش ـ ـ ـ ـ ــاركة املتجنس يف العملية االنتخابية كناخب او مرش ـ ـ ـ ـ ــح و املطلب الثاين ملش ـ ـ ـ ـ ــاركة املتجنس يف

 -50د.بن حيىي بشري ،حرية تكوين االحزاب السياسية يف النظام الدستوري اجلزائري و دورها يف التجربة الدميقراطية اجلزائرية،
رسالة دكتورات ،كلية احلقوق  -جامعة اجلزائر ،2015 ،ص.81
 -51جيب أن يتمتع مؤسس احلزب بسن معينة ليصل إىل إدراك فكري يعينه يف تقييم األمور وتكون لديه خربات عملية تفيدت يف
إدارة الدولة ألنه هنا يكون الشخص يتمتع بقدر من احلكمة وحسن التقدير لومور وفهم ألمور الشعب العسكرية واالقتصادية
والدبلوماسية واالجتماعية وغريهاد.بن حيىي بشري ،مصدر نفسه،ص.83وأشار لذلك قانون األحزاب السياسية العراقي رقم ( )36لسنة
( )2015املادة (( )9اثنياً)(( :أكمل ا امسة والعشرين من العمر.))...جيب أن يكون املؤسس كامل األهلية وذلك ألمهية دور
املؤسسد .بن حيىي بشري ،مصدر نفسه،ص.83أي جيب أن تتوافر يف أهلية األداء فيجب أن ال يعرتيه أي عاريف من عواريف األهلية
كاجلنون والعته والسفه وفق أحكام القانون املدين.وذلك ما أشار إليه قانون األحزاب السياسية العراقي رقم ( )36لسنة ( )2015املادة
(( :)9يشرتط يف من يؤسس حزابً أن يكون :اثنياً ...:ومتمتعاً ابألهلية القانونية).
 -52د.بن حيىي بشري ،مصدر سابق،ص.85
 -53يشرتط يف عضوية احلزب السياسي أن يصل الشخص إىل سن معينة تؤهله ممارسة ذلك احلق د.بن حيىي بشري ،مصدر
نفسه،ص .85ألن االنتماء للحزب يرتب التزامات بذمة العضو وينشأ حقوق له بذمة احلزب جيب أن يصل الشخص إىل سن معينة
حبيث يدرك تلك االلتزامات واحلقوق وما هو دورت يف ذلك احلزب ،إضافة إىل ان بلوغ سن معينة تكسب الشخص ا ربة واملعرفة
ليمارا دورت املطلوب يف احلزب السياسي .وذلك ما ذهب إليه قانون األحزاب السياسية رقم ( )36لسنة ( )2015وفق املادة ()10
(اثنياً)( :أكمل ( )18الثامنة عشر سنة من العمر) .جيب أن يكون املنتمي للحزب السياسي كامل األهلية أي أن ال يعرتيه أي عاريف
من عواريف األهلية ويتم ذلك مبوجب حكم قضائي ويزول احلجر حبكم قضائي أيضاًد .حيىي بشري ،مصدر سابق ،ص.86 - 85ألن
االنتماء للحزب مسؤولية ويرتب حقوق والتزامات وقد يتسنم العضو يف احلزب منصب تنفيذي أو تشريعي فيجب أن يكون كامل
األهلية أي (أهلية األداء).و ذلك ما أيدت قانون األحزاب العراقي رقم ( )35لسنة ( )2015املادة (( )10اثنياً) ...( :متمتعاً ابألهلية
القانونية).
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املنـاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب التنفيـذيـة كرئيس مجهوريـة او انئبـه و كرئيس وزراء او انئبـه و كوزير او حمـافظ و مطلـب اثلـث
نتناول فيه مشاركة املتجنس يف االحزاب السياسية كمؤسس او عضو و نتناول ذلك كما ا:
املطلب االول :مشاركة املتجنس يف العملية االنتخابية

صـرف املشـ ـ ـ ـ ـ ــاركة يف العملية االنتخابية اىل املشـ ـ ـ ـ ـ ــاركة فيها كناخب يف انتخاابت جملس النواب او
تن ـ ـ ـ ـ ـ ـ
انتخاابت جمالس احملافظات و هو ما نتناوله يف الفرع االول و املشـ ـ ــاركة كمرشـ ـ ــح و ايضـ ـ ــا يف االنتخاابت
سواء اكانت نيابية او للمجالس احملافظات و هو ما سنكرسه يف الفرع الثاين و نتناول ذلك كما ا:
الفرع االول :مشا ا ا اااركة املتجنس ف العملية السا ا ا ااياسا ا ا ااية كناخب ف انتخاابت جملس النواب او
احملافظة
على صـ ــعيد انتخاابت جملس النواب أو احملافظة بينا أن من شـ ــروطه أن يتمتع نسـ ــية الدولة احلاصـ ــل
فيها االنتخاب وال جيوز ذلك ملن ال حيمل جنس ـ ــية الدولة فالس ـ ـؤال الذي يثور هنا هل إبمكان مكتس ـ ــب
اجلنسية أن يكون انخباً يف انتخاابت جملس النواب أو احملافظة يف العراق؟
وفق قانون انتخاابت جملس النواب رقم ( )45لسـ ــنة  2013املادة ( )5يشـ ــرتط يف الناخب أن يكون
أوالً :عراقي اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة ...نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنتج من عموم النص( )54انـه حكم النص يبيح االنتخـاب للمواطن حـامـل
صـص لعموم ذلك النص وأفرادت املواطن األصـ ـ ـ ــيل واملواطن
اجلنسـ ـ ـ ــية األصـ ـ ـ ــلية أو املكتسـ ـ ـ ــبة وال يوجد خم ـ ـ ـ ـ
املتجنس.
فإذن من حاز اجلنســية العراقية اليوم فإذا صــادف غداً انتخاابت جملس النواب فللمتجنس املشــاركة يف
االنتخاابت.
وابلنسـ ــبة النتخاابت جملس احملافظة فقد أشـ ــار قانون انتخاابت جمالس احملافظات واألقضـ ــية والنواحي
رقم ( )36لسنة  2008املادة ( )5يشرتط يف الناخب أن يكون أوالً :عراقي اجلنسية (ونالحظ هنا تشابه
ذلك النص بنص املادة ( )5من قانون انتخاابت جملس النواب املذكور) وكذلك هنا فأش ـ ـ ــار النص إىل أن
يكون الناخب يف انتخاابت جملس احملافظة عراقي اجلنس ـ ـ ـ ـ ــية فقط دون حتديد أن يكون مواطناً أص ـ ـ ـ ـ ــلياً أم
صـص حلكم النص ،أي
متجنسـاً أي أن احلكم عام فيشــمل أفرادت املواطن األصــلي واملتجنس لعدم ورود خم ـ
للمتجنس أن يكون انخباً بغض النظر عن فرتة حصوله على اجلنسية العراقية.
ولكن املشـ ـ ـ ــاركة يف االنتخاابت عملية خطرة جداً أللا تتعلق ابختيار من ميثل الشـ ـ ـ ــعب ومن يقومون
بسـن التشـريعات وحتديد السـياسـات العامة يف الدولة فال ترتك هكذا أمور للمتجنس بل جيب أن مير بفرتة
زمنية بعدها يس ـ ـ ــمح له أن يكون انخباً يف انتخاابت جملس احملافظة أو النواب لالس ـ ـ ــتيثاق من والئه للبلد
ونقرتح أن تكون فرتة االستيثاق ( 10سنوات).

 -54العام (اللفظ الشامل مبفهومه جلميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه يف ثبوت احلكم له و قد يقال للحكم ابنه عام ايضا
ابعتبار مشوله جلميع افراد املوضوع او املتعلق او املكلف) حممد رضا املظفر ،اصول الفقه ،ج 1و ،2ط ،1دار الغدير للطباعة( ،ايران،
 1432هجري)،ص (117ما دل على مسميات ابعتبار امر اشرتكت فيه مطلقا)( ،كل لفظ اشتمل على مسمني فصاعدا) ،د.امحد
كارم البهادل ،مفتاح الوصول اىل علم االصول ،ج ،1ط ،2دار املؤرخ العريب( ،لبنان ،)2008 ،ص .388
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الفرع الثاين :مش ا ا اااركة املتجنس ف العملية الس ا ا ااياس ا ا ااية كمرش ا ا ااح ف انتخاابت جملس النواب او
احملافظة
كما بينا آنفاً فانه يش ـ ــرتط يف املرش ـ ــح لعض ـ ــوية جملس النواب أو احملافظة أن يكون مواطناً وال جيوز أن
يكون من غري جنسية الدولة احلاصل فيها االنتخاب لوسباب املذكورة سابقاً.
فهل جيوز أن يكون املتجنس مرش ـ ـ ــحاً لعض ـ ـ ــوية جملس نواب العراق؟ أجابت عن ذلك املادة ( )8من
قانون انتخاابت جملس النواب العراقي رقم ( )45لســنة ( 2013يشــرتط يف املرشــح لعضــوية جملس النواب
إضافة للشروط الواجب توفرها يف الناخب ما يلي.)....:
ومن ش ـ ـ ـ ـ ـ ــروط الناخب وفق قانون انتخاابت جملس النواب العراقي أن يكون عراقي اجلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــية ومن مث
يشـ ــرتط يف املرشـ ــح جمللس النواب العراقي أن يكون عراقي اجلنسـ ــية ويثور تسـ ــاعل هنا هل جنسـ ــية املرشـ ــح
أص ــلية أم مكتس ــبة؟ أجابت عن ذلك الس ـؤال املادة (/9اثنياً) من قانون اجلنس ــية العراقي رقم ( )26لس ــنة
صـل على اجلنسـ ــية العراقية بطريقة التجنس وفقاً ألحكام املواد (،4
( 2006ال جيوز لغري العراقي الذي حي ـ ـ
 )11 ،7 ،6من هذا القانون أن يكون وزيراً أو عضـواً يف هيئة برملانية قبل مضـي عشـر سـنوات على اتري
اكتسابه اجلنسية العراقية).
فاملادة ( )4تنص على اكتســاب اجلنســية للمولود من األم العراقية وأب جمهول أو عدي اجلنســية خارج
العراق .و املادة ( )6اكتساب اجلنسية على أساا اإلقامة الطويلة.
و املادة ( )7اكتس ــاب اجلنس ــية لغري العراقي املتزوج من عراقية .و املادة ( )11اكتس ــاب اجلنس ــية لغري
العراقية املتزوجة من عراقي.
أي ميكن للمتجنس وفق املواد ( )11 ،7 ،6 ،4أن يكون مرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـاً جمللس النواب بعــد مرور (10
سنوات) من اتري حصوله على اجلنسية العراقية(.)55
صـالحيات اجلس ـ ــيمة جمللس النواب الواردة يف املادة
وموقف املش ـ ــرع العراقي يف قانون اجلنس ـ ــية مربر لل ـ ـ
صـر
( )49من الدس ـ ــتور العراقي الدائم لس ـ ــنة  ،2005وجلس ـ ــامة ص ـ ــالحيات جملس النواب نقرتح أن يقت ـ ـ
الرتشـ ـ ــيح جمللس النواب على املواطن األصـ ـ ــلي دون املتجنس لتوافر الوالء يف املواطن األصـ ـ ــلي املفرتيف فيه
ولالسـ ــتيثاق منه من الناحية األمنية ألن املتجنس وإن مرت عليه ( 10سـ ــنوات) من اكتسـ ــابه اجلنسـ ــية إال
انه قد يكون خيضع ألجندة أجنبية أو أن والءت لبلد آخر.
ونشــري إىل نص املادة ( )9املذكورة من قانون اجلنســية العراقي اســتثنت من حكمها مكتســب اجلنســية
وفق املادة ( )5اكتس ــاب اجلنس ــية اس ــتناداً للوالدة املض ــاعفة ووفق املادة ( )14اكتس ــاب اجلنس ــية اس ــتناداً
للرابطة التبعية لغري البالغني سن الرشد تبعاً الكتساب أبيهم اجلنسية العراقية.
وكان من األجدر ابملشـ ــرع العراقي يف املادة (/9اثنياً) يف قانون اجلنسـ ــية أن يشـ ــمل مكتسـ ــب اجلنسـ ــية
وفق املادتني ( )5و( )14ألن كلتا احلالتني اكتســاب جنســية فال مربر لالســتثناء ويتوافر فيها فريف قلة أو
عدم الوالء للبلد وكذلك وفريف ا ضوع ألجندة أجنبية.
 -55و هذا يشري اىل اعتماد املشرع العراقي يف قانون اجلنسية رقم  26لسنة  2006لقرتة اختبار.د.ميثم حنظل شريف ،مصدر
سابق ،ص .125
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وهل جيوز للمتجنس أن يكون مرشحاً لعضوية جملس احملافظة؟
من امل ّس ـ ـلم به انه جيب أن يكون مرش ـ ــحاً لعض ـ ــوية جملس احملافظة من مواطين البلد وال جيوز أن يكون
صـح ابإلجابة عن ذلك قانون
من غريهم ولكن هل جيوز أن يكون متجنسـ ـ ـ ـ ـ ـاً وليس مواطناً أصـ ـ ـ ـ ـ ــلياً؟ أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ
احملافظات غري املنتظمة إبقليم رقم ( )21لس ـ ـ ــنة  2008يف املادة ( )5منه (يش ـ ـ ــرتط يف املرش ـ ـ ــح لعض ـ ـ ــوية
اجملالس حتقق الشــروط اآلتية :أوالً :أن يكون عراقياً )...فاحلكم عام ويشــمل املواطن العراقي واملتجنس وال
صـص حبيث يس ـ ــتثين حكم املتجنس من الرتش ـ ــيح ،ويف خض ـ ــم ذلك و طورة ص ـ ــالحيات جملس
يوجد خم ـ ـ
احملافظة وفق املادة ( )7من قانون احملافظات غري املنتظمة إبقليم فنقرتح أن حيظر الرتش ـ ـ ــيح لعض ـ ـ ــوية جملس
صـر الوالء واألمان املفرتيف فيه يالف
صـر على املواطن األص ـ ــلي لتوافر عن ـ ـ
احملافظة على املتجنس وأن يقت ـ ـ
املتجنس.
املطلب الثاني :مشاركة املتجنس يف املناصب التنفيذية

صـب رئيس اجلمهورية و انئبه و نتناول ذلك يف الفرع
تتضــمن املشــاركة يف املناصــب التنفيذية تســنم من ـ
صـب وزير او حمافظ
صـب رائســة الوزراء و انئبه و نتناول ذلك يف الفرع الثاين و تســنم من ـ
االول و تســنم من ـ
و نتناول ذلك يف الفرع الثالث و نتناول ذلك كما ا:
الفرع االول :مشاركة املتجنس كرئيس مجهورية أو انئبه
بينا انه يش ــرتط يف املرش ــح رائس ــة اجلمهورية أن يكون عراقياً وال جيوز أن يكون من غري جنس ــية الدولة
فهل ميكن أن يكون رئيس اجلمهورية مواطناً متجنساً وليس أصلياً؟
حســمت إجابة ذلك التســاعل املادة ( )68من الدســتور العراقي (( )2005يشــرتط يف املرشــح لرائســة
صـب رئيس
اجلمهوريـة أن يكون :أوالً :عراقيـاً ابلوالدة ومن أبوين عراقيني) وقـانون أحكـام الرتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيح ملن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اجلمهورية رقم ( )1لسـنة  2012املادة (( )1يشـرتط يف من يرشـح نفسـه ملنصـب رئيس اجلمهورية ما ا:
أوالً :عراقي ابلوالدة ومن أبوين عراقيني) أي جيــب أن يكون من أبوين عراقيني من حيــث الوالدة أي أن
تكون جنسـ ــيته أصـ ــلية بغض النظر عن جنسـ ــية أبويه العراقية فيما إذا كانت أصـ ــلية أم مكتسـ ــبة ،وأضـ ــاف
الن صـان أن تكون والدة املرش ــح يف العراق ،واش ــرتك ذلك كون رئيس اجلمهورية رمز وحدة الدولة وس ــياد ا
وحارا الدس ــتور وذلك وفق املادة ( )67من الدس ــتور العراقي وجلس ــامة ص ــالحيات رئيس اجلمهورية وفق
املادة ( )73من الدستور العراقي.
ونشـ ـ ـ ــري إىل أن قانون اجلنسـ ـ ـ ــية رقم ( )26لسـ ـ ـ ــنة  2006املادة (/9اثلثاً) (ال جيوز لغري العراقي الذي
صـب
صـل على اجلنس ـ ـ ــية العراقية وفقاً ألحكام املواد ( )11 ،7 ،6 ،4من هذا القانون أن يش ـ ـ ــغل من ـ ـ ـ
حي ـ ـ ـ
رئيس مجهورية العراق).
نعتقد أن نص املادة ( )9املذكور جيب أن يلغى لوسباب اآلتية:
صـب رائس ـ ـ ـ ــة اجلمهورية عوجلت مبوجب املادة ( )68من دس ـ ـ ـ ــتور
 -1مس ـ ـ ـ ــألة ترش ـ ـ ـ ــيح املتجنس ملن ـ ـ ـ ـ
صـب
( )2005وأش ـ ــارت إىل أن يكون املرش ـ ــح ذا جنس ـ ــية أص ـ ــلية ومن مث ال جيوز للمتجنس الرتش ـ ــيح ملن ـ ـ
الرائسة فنص املادة (/9اثلثاً) جاء تكراراً للنص الدستوري املذكور فما اجلدوى منه؟
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 -2ذكرت املـادة (/9اثلثـاً) حـاالت التجنس وفق املواد ( )11 ،7 ،6 ،4ال جيوز للمتجنس مبوجبهـا
صـب رائسـ ــة اجلمهورية ومل تذكر حاالت التجنس يف قانون اجلنسـ ــية رقم ( )26لسـ ــنة 2006
الرتشـ ــيح ملن ـ ـ
وفق املادتني ( )5الوالدة املض ـ ـ ــاعفة و( )14اكتس ـ ـ ــاب اجلنس ـ ـ ــية ابلتبعية أي الا حاليت اس ـ ـ ــتثناء وفق نص
املادة (/9اثلثاً) ومن ابب القياا من مفهوم املخالفة أي جيوز ملكتسب اجلنسية وفق املادتني ( )5و()14
صـب رائس ــة اجلمهورية وذلك خيالف نص املادة ( )68من دس ــتور ( )2005اليت تش ــرتط أن
أن يرش ــح ملن ـ
يكون املرشح ملنصب رائسة اجلمهورية ذا جنسية أصلية وليست مكتسبة.
أما ابلنسبة للرتشيح ملنصب انئب رئيس اجلمهورية ،فقد أشارت املادة (/69أوالً) من الدستور العراقي
( )2005إىل (تنظم بقانون أحكام اختيار انئب أو أكثر لرئيس اجلمهورية) أي أحالت إىل الربملان مسألة
حتديد شـروط الرتشـيح ملنصـب انئب رئيس اجلمهورية وعلى ضـوء ذلك صـدر قانون رقم ( )1لسنة 2011
حيدد أحكام اختيار انئب رئيس اجلمهورية فقد أش ـ ــارت املادة ( )2من القانون املذكور (يش ـ ــرتط يف انئب
صـد املادة ( )68من
رئيس اجلمهورية ما يش ـ ـ ـ ـ ــرتط يف رئيس اجلمهورية طبقاً ألحكام املادة ( )...)68يق ـ ـ ـ ـ ـ
دس ـتور العراق ( )2005أي ان الشــروط الواجب توافرها يف رئيس اجلمهورية وفق املادة ( )68من دســتور
صـب انئب رئيس اجلمهورية ومنها الفقرة (أوالً) من املادة ( )68من
العراق جيب أن تتوافر يف املرش ـ ـ ــح ملن ـ ـ ـ
دســتور العراق اليت تشــري إىل وجوب أن يكون املرشــح مولوداً من أبوين عراقيني أي جيب أن تكون جنســية
صـبه؛ ألنه انئب رئيس
صـب انئب رئيس اجلمهورية أص ـ ـ ـ ــلية ال مكتس ـ ـ ـ ــبة ،وذلك طورة من ـ ـ ـ ـ
املرش ـ ـ ـ ــح ملن ـ ـ ـ ـ
اجلمهورية أس ـ ـ ـ ـ ـ ــاا وحدة العراق وحامي الدس ـ ـ ـ ـ ـ ــتور عالوة على أن انئب رئيس اجلمهورية حيل حمل رئيس
صـب وفق املادة ( )75من دسـ ــتور العراق (اثلثاً) (حيل انئب رئيس اجلمهورية حمل
اجلمهورية عند خلو املن ـ ـ
صـبه ألي س ـ ــبب كان )...أض ـ ــف إىل أن النائب حيل حمل الرئيس عند غيابه
رئيس اجلمهورية عند خلو من ـ ـ
وفق املادة (/75اثنياً) (حيل انئب رئيس اجلمهورية حمل الرئيس عند غيابه).
صـدد املرش ــح لرئيس اجلمهورية
وكما بينا آنفاً حكم املادة ( )9قانون اجلنس ــية العراقي النافذ فقرة اثلثاً ب ـ
صـب انئب رئيس اجلمهورية و املالحظات نفس ـها اليت ذكرانها آنفاً تفريف
فان حكمها يشــمل املرشــح ملن ـ
نفسها هنا.
الفرع الثاين :املشاركة السياسية للمتجنسني كرئيس جمللس وزراء(و انئبه)
بينا أنه جيب أن يكون املرش ـ ــح لرائس ـ ــة الوزراء حامالً جنس ـ ــية الدولة املرش ـ ــح لرائس ـ ــة وزار ا فهل جيوز
ذلك للمتجنس؟
بينت املادة (/77أوالً) من الدس ــتور العراقي ( )2005إىل (يش ــرتط يف رئيس جملس الوزراء ما يش ــرتط
يف رئيس اجلمهورية )...أي جيب أن تتوفر يف املرشـ ـ ــح لرائسـ ـ ــة الوزراء الشـ ـ ــروط الواردة يف املادة ( )68من
دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور العراق ( )2005ومنه ــا الفقرة (أوالً) (عراقي ـاً ابلوالدة ومن أبوين عراقيني) أي جي ــب أن يكون
مواطناً أصلياً ال متجنساً.
وذلك احلكم راجع إىل كون رئيس جملس الوزراء املسـ ـ ــؤول املباشـ ـ ــر عن تنفيذ السـ ـ ــياسـ ـ ــة العامة للدولة
والقـائـد العـام للقوات املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحـة ومـديراً جمللس الوزراء فال جيوز أن يكون متجنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً وفق املـادة ( )78من
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صـالحية خطرة جداً واردة يف املادة 80
دســتور العراق ( )2005ولكونه مديراً جمللس الوزراء الذي يتمتع ب ـ
من دستور العراق (.)2005
أما ابلنس ــبة للمرش ــح كنائب لرئيس الوزراء فلم يرد ذكرت يف دس ــتور العراق ( )2005ولكن ذكر نواب
رئيس الوزراء يف النظام الداخلي جمللس الوزراء رقم ( )8لسـ ـ ـ ــنة ( )2014املادة (( )1اثنياً) (يتألف اجمللس
من رئيس جملس الوزراء ونوابه والوزراء بعد خلديتهم اليمني الدســتورية أمام جملس النواب) واملادة (( )3يقوم
رئيس اجمللس إبدارة اجمللس وترعا اجتماعاته ويف حالة غيابه يعقد االجتماع برائس ـ ـ ـ ـ ــة من خيوله من نوابه)
واملادة (/21أ) (لرئيس اجمللس ثالثة نواب ميارا كل منهم جزءاً من مهامه يف رائسـ ــة شـ ــؤون أحد اللجان
القطاعية اآلتية:
 .1جلنة الشؤون االقتصادية.
 .2جلنة شؤون الطاقة.
 .3جلنة شؤون االعمار وا دمات).
عالوة على مواد كثرية تشـ ـ ـ ـ ـ ــري إىل صـ ـ ـ ـ ـ ــالحيات خطرية ومهمة لنائب رئيس الوزراء يف النظام الداخلي
جمللس الوزراء ،فنسأل هنا ما هي شروط اختيارت؟
وبرغم عدم ورود ذكر يف الدسـ ـ ـ ـ ـ ــتور إال انه يدير جملس الوزراء وينوب عن رئيس اجمللس يف حالة غيابه
ويدير جلان مهمة تتحكم ابقتصاد وطاقة وخدمات واعمار البلد فيجب معاجلة شروط اختيار انئب رئيس
الوزراء يف نفس النظام الداخلي جمللس الوزراء وأن تكون ش ـ ـ ـ ـ ـ ــروطه نفس ش ـ ـ ـ ـ ـ ــروط اختيار رئيس اجمللس ملا
ذكرانت آنفاً وهي الشـ ــروط الواردة يف املادة ( )68من دسـ ــتور العراق ( )2005ومن أمهها أن يكون عراقياً
ابلوالدة ومن أبوين عراقيني أي أن تكون جنس ـ ــيته أص ـ ــلية ال مكتس ـ ــبة أي ال ميكن أن يكون انئب رئيس
الوزراء متجنسـ ـ ـاً أي أن تكون جنس ـ ــيته أص ـ ــلية ال مكتس ـ ــبة الفرتايف توافر الوالء واإلخالص فيه للبلد وال
يشكل خطراً على أمن الدولة.
الفرع الثالث :املشاركة السياسية للمتجنس كوزير او كمحافظ
وفق املادة (( )77اثنياً) من دس ـ ــتور العراق (( )2005يش ـ ــرتط يف الوزير ما يش ـ ــرتط يف عض ـ ــو جملس
النواب )...ومن ش ـ ـ ـ ـ ــروط الرتش ـ ـ ـ ـ ــيح لعض ـ ـ ـ ـ ــوية جملس النواب وفق املادة (( )49اثنياً) من دس ـ ـ ـ ـ ــتور العراق
( )2005أن يكون عراقياً أي انه جيب أن يكون الوزير مواطناً دون حتديد كونه متجنساً أم مواطناً أصلياً.
ولكن نص املـادة ( /9اثنيـاً) من قـانون اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة العراقي رقم ( )26لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة (( )2006ال جيوز لغري
صـل على اجلنس ـ ــية العراقية بطريق التجنس وفقاً ألحكام املواد ( )11 ،7 ،6 ،4من هذا
العراقي الذي حي ـ ـ
القانون أن يكون وزيراً أو عض ـ ـواً يف هيئة برملانية قبل مض ـ ــي عش ـ ــر س ـ ــنوات على اتري اكتس ـ ــابه اجلنس ـ ــية
العراقية).
صـدد ذلك النص ندرج هنا املالحظات نفس ـها اليت ذكرانها يف موض ــوعة ترش ــيح املتجنس لعض ــوية
وب ـ
جملس النواب ،وا الص ـ ـ ــة هنا جيب أن يكون الوزير مواطناً أص ـ ـ ــلياً ال متجنس ـ ـ ـاً ووفقاً أيض ـ ـ ـاً ملا ذكرانت يف
موضوعة عضوية املتجنس جمللس النواب.
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العدد27 :

صـب احملافظ عراقياً ولكن هل ميكن أن يكون املتجنس
بينا سـ ـ ـ ـ ـ ــابقاً انه جيب أن يكون املرشـ ـ ـ ـ ـ ـح ملن ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حمافظاً؟ ابلرجوع للمادة ( )5من قانون احملافظات غري املنتظمة يف إقليم رقم ( )21لسنة ( )2008تشرتط
يف املرشـح لعضـوية جملس احملافظة أن يكون عراقياً ونرجع لتلك املادة بداللة املادة ( )25من القانون نفسـه
صـب احملافظ الش ـ ــروط الواجب توفرها يف عض ـ ــو جملس احملافظة )...ومن مث
(أوالً) (يش ـ ــرتط يف املرش ـ ــح ملن ـ ـ
ميكن أن يكون احملافظ مواطناً متجنسـ ـاً أو أصـ ــلياً لعموم احلكم ولكن مبا ان احملافظ رئيس الوحدة اإلدارية
(احملافظة) وفق املادة ( )1من القانون نفسه وهو الرئيس التنفيذي األعلى يف احملافظة وفق املادة ( )24من
القانون نفس ـه وله ص ــالحيات جس ــيمة وواس ــعة واردة يف املادة ( )31الحد عش ــر فقرة فال ميكن أن يس ــلم
هكـذا من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـب للمتجنس ألنـه يتطلـب الثقـة أمنيـاً والوالء واملعرفـة البنـاء احملـافظـة فالبـد أن يكون مواطنـاً
أصلياً.
املطلب الثالث :مشاركة املتجنس يف تأسيس االحزاب و عضويتها

صـورة االخرية للمش ــاركة الس ــياس ــية يف حبثنا هي املش ــاركة يف االحزاب الس ــياس ــية س ـواء كمؤس ــس يف
ال ـ
احلزب الس ــياس ــي و نتناول ذلك يف الفرع االول و او كعض ــو يف احلزب الس ــياس ــي و نتناول ذلك يف الفرع
الثاين و نكرا ذلك كما ا:
الفرع االول :مشاركة املتجنس ف أتسيس احلزب السياسي
كما بيّنا ســابقاً ان املشــارك يف خلســيس احلزب الســياســي أن يكون حامالً جلنســية الدولة املؤســس فيها
احلزب السياسي ويف رل قانون األحزاب السياسية العراقي رقم ( )36لسنة ( 2015املادة /9أوالً) اشرتط
يف من يشـرتك يف خلسـيس احلزب السـياسـي أن يكون عراقي اجلنسـية دون حتديد أن يكون مواطناً أصـلياً أم
متجنس ـ ـاً ولعموم حكم النص نس ـ ــتطيع القول إن املتجنس واملواطن األص ـ ــلي جيوز أن يش ـ ــرتك يف خلس ـ ــيس
احلزب السياسي يف العراق.
ولكن احلزب السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــي يهدف للوصـ ـ ـ ــول إىل السـ ـ ـ ــلطة وقيادة الدولة وفق املادة (/2أوالً) من قانون
صرية أو إرهابية أو تكفريية أو طائفية أو ألفكار
األحزاب العراقي وقد يكون احلزب أداة لنشـ ـ ــر أفكار عن ـ ـ ـ
حزب البعث العريب االش ـ ـ ـرتاكي حيث حظر على احلزب املؤس ـ ـ ــس يف العراق تبين تلك األفكار وفق املادة
( )5من قانون األحزاب العراقي.
لذلك جيب أن يكون املشـ ـ ـ ــرتك يف خلسـ ـ ـ ــيس احلزب مواطناً أصـ ـ ـ ــلياً ال متجنسـ ـ ـ ـاً للدور ا طري للحزب
السياسي يف البلد الذي قد يتخذ كأداة للجهات ا ارجية يف تدمري البلد من خالل تسنم املناصب املهمة
يف البلد أو نشر األفكار اهل ّدامة.

الفرع الثاين :مشاركة املتجنس ف عضوية احلزب السياسي
بيّنا س ــابقاً الن يكون حامالً جلنس ــية الدولة من يرغب يف االنض ــمام لعض ــوية حزب معني وهو ما أيدت
قانون األحزاب السـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ــية العراقي رقم ( )36لسـ ـ ـ ـ ـ ــنة ( )2015يف املادة (/10أوالً) الن يكون طالب
االنض ـ ــمام للحزب الس ـ ــياس ـ ــي عراقي اجلنس ـ ــية وأيض ـ ـاً ترك املوض ـ ــوع هنا دون حتديد أي هل يكون مواطناً
أصـ ــلياً أم متجنسـ ـاً ونعيد هنا أيضـ ـاً ونكرر ان حكم النص عام ويشـ ــمل املتجنس واملواطن األصـ ــلي ولكن
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صـدر
بيّنا آنفاً أن للحزب السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــي دوراً خطرياً جداً ألنه أسـ ـ ـ ــاا العملية الدميقراطية يف الدولة وهو م ـ ـ ـ ـ
ألعض ـ ــاء جملس النواب وجملس احملافظة وقد يفرز مرش ـ ــح ألجهزة أمنية خطرة كاحملافظ أو وزير عالوة على
صـدراً لق شــبكات معادية للدولة أو ينشــر أفكاراً ه ّدامة يف الدولة فال يرتك هكذا
أن احلزب قد يكون م ـ
أمر إىل املتجنس فالبد أن يتم التمحيص يف َمن يكون عضـ ـواً يف احلزب وأول شـ ــرط للتأكد منه أن يكون
مواطناً أصلياً ال متجنساً لضمان الوالء للبلد واجلوانب األمنية فيه.
الخاتمة
االستنتاجات:
.1

.2

.3

.4

اوال :املش ـ ـ ــاركة يف العملية الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية تش ـ ـ ــمل املش ـ ـ ــاركة يف العملية االنتخابية كمرش ـ ـ ــح و انخب يف
االنتخاابت الربملانية او احمللية ،و تسـنم املناصـب التنفيذية كمحافظ او وزير او رئيس وزراء و انئبه او
رئيس اجلمهورية و انئبه ،و خلسـ ــيس االحزاب السـ ــياسـ ــية و االنتماء هلا ،و املشـ ــاركة يف املظاهرات و
االحتجاجات و غريها.
اثنيا :صـ ـ ـ ــور التجنس وفق قانون اجلنسـ ـ ـ ــية العراقي رقم  26لسـ ـ ـ ــنة  2006هي  6حاالت هي (منح
اجلنس ـ ـ ــية للمولود من أم عراقية وأب جمهول(املادة  ،)4منح اجلنس ـ ـ ــية على أس ـ ـ ــاا الوالدة املض ـ ـ ــاعفة
(املادة  ،)5منح اجلنســية على أســاا اإلقامة الطويلة (املادة  ،)6منح اجلنســية على أســاا زواج غري
العراقي من العراقية (املادة  ،)8منح اجلنســية على أســاا زواج غري العراقية من العراقي (املادة ،))11
منح اجلنسـ ـ ــية على أسـ ـ ــاا التبعية (التحاق األبناء غري الراشـ ـ ــدين نسـ ـ ــية أبيهم مكتسـ ـ ــب اجلنسـ ـ ــية
العراقية) (املادة .)14
اثلثا :بعض البلدان تســاوي املتجنس ابملواطن االصــلي ابحلقوق مباشــرة بعد اكتســابه اجلنســية و قســم
اخر من البلــدان يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع املتجنس مير بفرتة ريبــة او اربــة للتــأكــد من والئــه للبلــد الن منح املتجنس
للحقوق جيب ان يكون تدرجييا و ابلذات احلقوق السـياسـية كتول املناصـب العامة او الرتشـيح جمللس
صـبح كاملواطن االص ـ ـ ـ ـ ــيل يف التمتع
النواب او املش ـ ـ ـ ـ ــاركة ابالنتخاابت و بعد اجتيازت لفرتة التجربة ي ـ ـ ـ ـ ـ
ابحلقوق كافة ،و قانون اجلنسـ ــية النافذ رقم  26لسـ ــنة  2006اشـ ــار اىل لتع حامل اجلنسـ ــية العراقية
بكل حقوق املواطن اال ما اســتثين بنص و فق املادة (/9اوال) أي ان مكتســب اجلنســية يتمتع حبقوق
املواطن االصـلي اال ما اسـتثين بنص و حتدد مشـاركة املتجنس يف العملية السـياسـية وفق قانون اجلنسـية
املذكور و الدستور العراقي  2005و قوانني االنتخاابت العراقية النافذة و قوانني تتعلق ابختيار رئيس
اجلمهوريـة و انئبـه و قـانون احملـافظـات غري املنتظمـة إبقليم و قـانون االحزاب السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة و النظـام
الداخلي جمللس الوزراء.
رابعا:اشــرتط املشــرع العراقي ان يكون الناخب عراقيا يف املادة ( )5من قانون انتخاابت جملس النواب
رقم  45لس ــنة  2013دون حتديد ان كان مواطناً اص ــلياً ام متجنس ـاً و ان يكون املرش ــح كذلك وفق
ما اشرتطته املادة ( )8قانون انتخاابت جملس النواب رقم  45لسنة .2013
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 .5خامسا:وأشرتط يف قانون انتخاابت جمالس احملافظات و االقضية و النواحي رقم ( )36لسنة 2008
يف املادة ( )5منه ان يكون الناخب عراقيا دون حتديد ان كان مواطناً اصـ ــلياً ام متجنسـ ـاً واشـ ــرتط يف
املرشـ ـ ـ ــح لعضـ ـ ـ ــوية جملس احملافظة وفق قانون احملافظات غري املنتظمة إبقليم رقم ( )21لسـ ـ ـ ــنة 2008
املادة ( )5ان يكون عراقيا دون حتديد ان كان مواطناً اصلياً ام متجنساً.
 .6سـادسـا:اشـرتط املشـرع العراقي ابلنسـبة ملنصـب رائسـة اجلمهورية أن يكون عراقياً ابلوالدة و من والدين
عراقيني وتناولت موض ـ ـ ـ ــوعة جنس ـ ـ ـ ــية رئيس اجلمهورية دس ـ ـ ـ ــتور العراق لعام  2005املادة (/68أوالً)
صـب رئيس اجلمهورية رقم  8/31لس ـ ـ ــنة
حيث اش ـ ـ ــرتطت ذلك و كذلك قانون أحكام الرتش ـ ـ ــيح ملن ـ ـ ـ
 ،2012و انئب رئيس اجلمهورية يشـ ـ ـ ــرتط فيه ذلك وفق قانون رقم ( )1لسـ ـ ـ ــنة  2011الذي حيدد
أحكام اختيار انئب رئيس اجلمهورية فقد أشـ ـ ــارت املادة ( )2من القانون املذكور (يشـ ـ ــرتط يف انئب
صـد املادة ()68
رئيس اجلمهورية ما يشـ ـ ـ ــرتط يف رئيس اجلمهورية طبقاً ألحكام املادة ( )...)68يق ـ ـ ـ ـ
من دستور العراق (.)2005
صـب رئيس جملس الوزراء يشـرتط فيه اجلنســية االصــلية وذلك وفق املادة ( )77فقرة
 .7ســابعا:ابلنســبة ملن ـ
(أوالً) من دسـتور  2005اليت تشـري إىل ضـرورة توافر شـروط رئيس اجلمهورية يف رئيس جملس الوزراء،
أما ابلنســبة للمرشــح كنائب لرئيس الوزراء فلم يرد ذكرت يف دســتور العراق ( )2005ولكن ذكر نواب
رئيس الوزراء يف النظام الداخلي جمللس الوزراء رقم ( )8لسـ ــنة ( )2014فال توجد مواد حتدد شـ ــروط
املرشح لنائب رئيس الوزراء.
 .8اثمنا :يش ـ ـ ــرتط يف الوزير ما يش ـ ـ ــرتط يف عض ـ ـ ــو جملس النواب وذلك ما أش ـ ـ ــارت له املادة ( )77فقرة
(اثنياً) من الدستور العراقي ( )2005ومن مث يشرتط ابلوزير أن يكون عراقي اجلنسية.
 .9اتس ــعا :الش ــروط املطلوبة نفسـ ـها يف عض ــو جملس احملافظة وفق املادة ( )25من قانون احملافظات غري
املنتظمة إبقليم رقم ( )21لسنة  2008تشرتط يف احملافظ و منها لتعه ابجلنسية العراقية.
 .10عاشـرا :تشــرتط اجلنســية العراقية يف املؤســس احلزب الســياســي وأشــار لذلك قانون األحزاب الســياســية
العراقي رقم ( )36لس ـ ـ ــنة ( )2015املادة ( ،)9و كذلك تش ـ ـ ــرتط اجلنس ـ ـ ــية العراقية يف العض ـ ـ ــوية يف
احلزب الس ــياس ــي وذلك ما أيدت قانون األحزاب رقم ( )36لس ــنة ( )2015املادة ( )10دون حتديد
ان كان متجنسا ام مواطنا اصليا يف كال الفرضني.
صوله على
 .11حادي عش ـ ــر :يش ـ ــرتط يف املرش ـ ــح جمللس النواب العراقي أن لض ـ ــي  10س ـ ــنوات على ح ـ ـ
اجلنسية العراقية وفق املادة (/9اثنياً) من قانون اجلنسية العراقي رقم ( )26لسنة  2006وفقاً ألحكام
املواد ( )11 ،7 ،6 ،4من هذا القانون و لكن نص املادة ( )9املذكورة من قانون اجلنسـ ـ ـ ـ ــية العراقي
اسـتثنت من حكمها مكتسـب اجلنسـية وفق املادة ( )5اكتسـاب اجلنسـية اسـتناداً للوالدة املضـاعفة و
وفق املادة ( )14اكتسـ ــاب اجلنسـ ــية اسـ ــتناداً للرابطة التبعية لغري البالغني سـ ــن الرشـ ــد تبعاً الكتسـ ــاب
أبيهم اجلنسية العراقية.
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 .12اثين عشــر :يشــرتط يف املرشــح لعضــوية جملس احملافظة ان حيمل اجلنســية العراقية دون حتديد ان كانت
اص ـ ــلية ام مكتس ـ ــبة وفق قانون احملافظات غري املنتظمة إبقليم رقم ( )21لس ـ ــنة  2008يف املادة ()5
منه.
 .13اثلث عش ــر :نص املادة ( /9اثنياً) من قانون اجلنس ــية العراقي رقم ( )26لس ــنة ( )2006تش ــرتط يف
املرش ــح للوزارة ان مير على انس ــه  10س ــنوات ان كان انس ــه وفق املواد ( ،)11 ،7 ،6 ،4و لكن
نص املادة ( )9املذكورة من قانون اجلنســية العراقي اســتثنت من حكمها مكتســب اجلنســية وفق املادة
( )5اكتسـاب اجلنسـية اسـتناداً للوالدة املضـاعفة و وفق املادة ( )14اكتسـاب اجلنسـية اسـتناداً للرابطة
التبعية لغري البالغني سن الرشد تبعاً الكتساب أبيهم اجلنسية العراقية.
صـب احملافظ ان يكون عراقياً دون حتديد فيما اذا كان مواطنا اصــليا
 .14رابع عشــر :يشــرتط يف املرشــح ملن ـ
ام متجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وفق املــادة ( )5و ( )52قــانون احملــافظــات غري املنتظمــة يف إقليم رقم ( )21لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــة
(.)2008
 .15خامس عشـر :وفق قانون األحزاب السـياسـية العراقي رقم ( )36لسـنة ( 2015املادة /9أوالً) اشـرتط
يف من يش ـ ــرتك يف خلس ـ ــيس احلزب الس ـ ــياس ـ ــي أن يكون عراقي اجلنس ـ ــية دون حتديد أن يكون مواطناً
أص ــلياً أم متجنس ـاً ،و وفق القانون املذكور نفس ـه املادة (/10أوالً) اش ــرتط فيمن يرغب يف االنض ــمام
لعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوية حزب معني ان يكون حامالً للجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية العراقية دون حتديد ان يكون مواطناً أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلياً أم
متجنساً.
املقرتحات:

.1

.2

.3

.4

اوال :نقرتح ان يتضـمن قانون اجلنسـية العراقي رقم  26لسـنة  2006اشـرتاط ان مير الناخب املتجنس
يف انتخاابت جملس النواب او احملافظة بفرتة اس ــتيثاق ملدة  10س ــنوات ،الن املش ــاركة يف االنتخاابت
عملية خطرة جداً أللا تتعلق ابختيار من ميثل الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعب ومن يقومون بس ـ ـ ـ ـ ـ ــن التش ـ ـ ـ ـ ـ ـريعات وحتديد
الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات العامة يف الدولة فال ترتك هكذا أمور للمتجنس من حني انس ـ ـ ــه بل جيب أن مير بفرتة
زمنية بعدها يسمح له أن يكون انخباً يف انتخاابت جملس النواب او احملافظة.
اثنيا :نقرتح ان يشـ ــري قانون اجلنسـ ــية العراقي رقم  26لسـ ــنة  2006اىل ضـ ــرورة لتع املرشـ ــح لعضـ ــوية
صـر الوالء واألمان
جملس النواب و احملافظة ابجلنس ــية العراقية االص ــلية طورة ص ــالحيا ما ،لتوافر عن ـ
املفرتيف فيه يالف املتجنس.
اثلثا :الغاء نص املادة (/9اثلثاً) من قانون اجلنسـية العراقي رقم  26لسـنة  ،2006الن مسـألة ترشـيح
املتجنس ملنصب رائسة اجلمهورية عوجلت مبوجب املادة ( )68من دستور ( )2005وأشارت إىل أن
صـب الرائسـ ـ ــة فنص املادة
يكون املرشـ ـ ــح ذا جنسـ ـ ــية أصـ ـ ــلية ومن مث ال جيوز للمتجنس الرتشـ ـ ــيح ملن ـ ـ ـ
(/9اثلثاً) جاء تكراراً للنص الدستوري املذكور فما اجلدوى منه.
رابعا :نقرتح ان يعاجل قانون اجلنسـ ـ ــية العراقي رقم  26لسـ ـ ــنة  2006جنسـ ـ ــية انئب رئيس الوزراء من
حيث كولا مكتس ـ ـ ــبة ام اص ـ ـ ــلية ألنه مل يعاجلها الدس ـ ـ ــتور العراقي لعام  2005و ان تكون جنس ـ ـ ــيته
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.5

.6

.7

اص ـ ـ ـ ــلية الفرتايف توافر الوالء واإلخالص فيه للبلد و ال يش ـ ـ ـ ــكل خطراً على أمن الدولة قياس ـ ـ ـ ــا على
جنسية رئيس الوزراء ،و ذلك بسبب صالحياته اجلسيمة وفق النظام الداخلي جمللس الوزراء.
خامس ـ ـ ـ ـ ــا:نقرتح تعديل نص املادة (/9اثنيا) من قانون اجلنس ـ ـ ـ ـ ــية العراقي رقم  26لس ـ ـ ـ ـ ــنة 2006ابن
يش ــمل حكمها من يكتس ــب اجلنس ــية وفق املادتني ( )5و( )14ألن كلتا احلالتني اكتس ــاب جنس ــية
فال مربر لالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثنـاء ويتوافر فيهـا فريف قلـة أو عـدم الوالء للبلـد وكـذلـك وفريف ا ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ألجنـدة
أجنبية.
سـادسـا:نقرتح ان يشـري قانون اجلنسـية العراقي رقم  26لسـنة  2006اىل ضـرورة لتع احملافظ ابجلنسـية
االصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليـة ،ألنـه رئيس الوحـدة اإلداريـة (احملـافظـة) وفق املـادة ( )1من القـانون نفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه وهو الرئيس
التنفيذي األعلى يف احملافظة وفق املادة ( )24من القانون نفس ـ ـ ـه وله صـ ـ ــالحيات جسـ ـ ــيمة وواسـ ـ ــعة
واردة يف املادة ( )31الحد عشـر فقرة فال ميكن أن يسـلم هكذا منصـب للمتجنس ألنه يتطلب الثقة
أمنياً والوالء واملعرفة البناء احملافظة فالبد أن يكون مواطناً أصلياً.
سـابعا:نقرتح ان يشـري قانون اجلنسـية العراقي رقم  26لسـنة  2006اىل ضـرورة لتع املؤسـس و العضـو
يف احلزب السياسي ابجلنسية االصلية الن احلزب السياسي يهدف للوصول إىل السلطة وقيادة الدولة
وفق املادة (/2أوالً) من قانون األحزاب العراقي وقد يكون احلزب أداة لنشر أفكار عنصرية أو إرهابية
أو تكفريية أو طائفية أو ألفكار حزب البعث العريب االشـرتاكي حيث حظر على احلزب املؤســس يف
العراق تبين تلك األفكار وفق املادة ( )5من قانون األحزاب العراقي.
مصادر البحث

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

الكتب:

د.امحـد عبـداحلميـد عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوش ،القـانون الـدول ا ـاص (اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة ،تنـازع القوانني) ،املكتبـة القـانونيـة
العربية( ،مصر.)2012 ،
د.امحد كارم البهادل ،مفتاح الوص ـ ـ ـ ـ ـ ــول اىل علم االص ـ ـ ـ ـ ـ ــول ،ج ،1ط ،2دار املؤرخ العريب( ،لبنان،
.)2008
د.حنان حممد القيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،الوجيز يف شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح قانون احملافظات غري املنتظمة يف اقليم رقم  21لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة
( ،2008بغداد.)2018-8-22( )scholar. google.comcitations/( ،)2011 ،
سـ ـ ـ ــعد مظلوم العبدل ،االنتخاابت ضـ ـ ـ ــماانت حريتها و نزاهتها (دراسـ ـ ـ ــة مقارنة) ،ط ،1دار دجلة،
(االردن.)2009 ،
د.صايب جواد كارم ،د.علي غالب العاين ،مطبعة دار احلكمة( ،بغداد.)1991،
صـاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات رئيس الوحـ ــدة االداريـ ــة االقليميـ ــة يف العراق ،ط،1
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع دحـ ــام طوكـ ــان ،اخت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
(بغداد.)2009،
صـر،
د.صـ ـ ــفي الرمحن املباركفوري ،االحزاب السـ ـ ــياسـ ـ ــية يف االسـ ـ ــالم ،ط ،1دار سـ ـ ــبيل املؤمنني( ،م ـ ـ ـ
.)2012
100

مشاركة املتجنس ف العملية السياسية (حبث ف ااثر التجنس الفردية ف القانون العراقي)

 -8د.طارق علي الربيعي ،االحزاب السياسية( ،بغداد.)1986 ،
 -9د.عباا العبودي ،شـ ـ ـ ـ ــرح احكام قانون اجلنسـ ـ ـ ـ ــية العراقية رقم  26لسـ ـ ـ ـ ــنة  2006و املواطن و مركز
االجانب ،مكتبة السنهوري( ،بريوت.)2015 ،
د.عبدالكري علوان ،النظم السـياسـية و القانون الدسـتوري ،ط ،1دار الثقافة للنشـر و التوزيع،
-10
(االردن.)2010،
صـام نعمة إمساعيل ،النظم االنتخابية (دراسـ ـ ــة مقارنة) ،ط ،2منشـ ـ ــورات زين احلقوقية و
د.ع ـ ـ ـ
-11
االدبية( ،لبنان.)2009 ،
د.علي امحـد خليفـة ،القـانون االنتخـايب ،منطلقـات احلقوق و حمـددات املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـة و حتـدايت
-12
التمثيل ،ط ،1مكتبة زين احلقوقية و االدبية( ،لبنان.)2017 ،
صـام نعمة امساعيل ،د.عبدو س ــعد ،النظم االنتخابية (دراس ــة حول العالقة
د.علي مقلد ،د.ع ـ
-13
بني النظام السياسي و النظام االنتخايب) ،ط ،1منشورات احللحم احلقوقية(،لبنان.)2005 ،
د.غالب علي الداودي ،د.حسـ ــن اهلداوي ،ج ،1اجلنسـ ــية و املوطن و مركز االجانب ،ط،1
-14
مطبعة دار احلكمة( ،بغداد.)1988 ،
د.فالح مطرود العبودي ،طبيعة السـلطة العامة و اثرها يف املشـاركة السـياسـية (دراسـة مقارنة)،
-15
ط ،1مكتبة زين احلقوقية و االدبية( ،لبنان.)2015 ،
د.فؤاد ديـب ،القـانون الـدول ا ـاص ،منشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورات املكتبـة االفرتاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريـة،2018 ،
-16
.)2018-8-23( ،http://pedia.svuonline.org
حممـد رض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا املظفر ،اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الفقـه ،ج 1و ،2ط ،1دار الغـدير للطبـاعـة( ،ايران1432 ،
-17
هجري).
د.نعيم كارم جرب ،احكام قانون انتخاابت جمالس احملافظات و االقض ـ ـ ـ ــية و النواحي رقم 36
-18
لسنة  ،2008مكتبة السنهوري( ،بغداد.)2009 ،
د.وائــل منــذر البيــاا ،اإلطــار القــانوين لإلجراءات الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقــة على انتخــاابت اجملــالس النيــابيــة
-19
(دراسة مقارنة) ،ط ،1املركز القومي لإلصدارات القانونية( ،مصر.)2015 ،
 -20ايس ـ ــني الس ـ ــيد طاهر الياس ـ ــري ،الوايف يف ش ـ ــرح قانون اجلنس ـ ــية العراقي ،ط ،4ش ـ ــركة العاتك
لصناعة الكتب( ،القاهرة.)2011 ،
االطاريح و الرسائل:

د.بن حيىي بشـ ــري ،حرية تكوين االحزاب السـ ــياسـ ــية يف النظام الدسـ ــتوري اجلزائري و دورها يف
-21
التجربة الدميقراطية اجلزائرية ،رسالة دكتورات ،كلية احلقوق -جامعة اجلزائر.2015 ،
د.رائد محدان عاجب ،التداول السـلمي ملنصـب رائسـة الدولة (دراسـة مقارنة) ،رسـالة دكتورات،
-22
مقدمة اىل كلية القانون -جامعة اببل.2011 ،
مثىن حممد عبد ،اثر الزواج املختلط على جنس ـ ــية الزوجة (دراس ـ ــة مقارنة) ،رس ـ ــالة ماجس ـ ــتري،
-23
كلية القانون -جامعة اببل.2002 ،
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البحوث:

د.اايد مطشــر صــيهود ،اكتســاب اجلنســية العراقية دراســة حتليلية يف ضــوء قانون اجلنســية النافذ
-24
رقم  26لسنة  ،2006جملة جامعة كربالء العلمية ،العدد  ،1اجمللد السادا.2008 ،
د.املهدي الش ــيباين دغمان ،االحزاب الس ــياس ــية (التفاتة س ــوس ــيولوجية) ،جملة اجلامعة ،العدد
-25
السادا ،اجمللد االول ،شباط.2014 ،
د.رعـد مقـداد ،عـدالـة عبـدالغين حممود ،اعتبـارات الطفولـة يف ثبوت و اكتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة
-26
العراقية ،جملة جامعة تكريت للحقوق ،العدد  ،3اجمللد  ،2السنة .2018 ،2
د.سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـد ربيع عبـداجلبـار ،م.راييف امحـد عبـدالغفور ،م.ليـث صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح الـدين حبيـب ،النظـام
-27
القانوين للتابع دراس ـ ـ ـ ــة مقارنة يف قوانني اجلنس ـ ـ ـ ــية العراقية ،جملة جامعة تكريت للحقوق ،العدد ،20
اجمللد  ،6السنة .2016 ،8
د.غين زغري عطية ،د.ميس ـ ـ ـ ـ ــون طه حس ـ ـ ـ ـ ــني ،قانون االحزاب الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــية العراقي يف ميزان
-28
الدستورية (دراسة حتليلية) ،جملة كلية الدراسات االنسانية اجلامعة ،العدد .2016 ،6
د.فراا كري شــيعان ،د.علي هادي محيدي ،روافد حممد علي ،اكتســاب اجلنســية يف التش ـريع
-29
العراقي (دراسة مقارنة) ،جملة احملقق احللي ،العدد الثالث ،السنة الثامنة.2016 ،
صراوين ،النظام القانوين لوحزاب السـ ـ ــياسـ ـ ــية يف االردن (دراسـ ـ ــة مقارنة) ،اجمللة
ليث كمال ن ـ ـ ـ
-30
الدولية للقانون ،جملد  ،2017دار جامعة محد بن خليفة للنشر.
د.حممد عباا حمسـن ،حق اكتسـاب اجلنسـية االصـلية من االم يف دسـتور العراق لسـنة 2005
-31
دراسـة موازنة ألحكام التشـريع و القضـاء العراقيني ،جملة واسـط للعلوم االنسـانية ،العدد السـابع عشـر،
السنة .2011
د.ميثم حنظل ش ـ ـريف ،التنظيم الدس ـ ــتوري و القانوين لش ـ ــروط الرتش ـ ــيح يف انتخاابت اجملالس
-32
النيابية ،جملة القانون املقارن ،العدد  ،46عام .2007
التشريعات:

-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42

دستور العراق لعام .2005
القانون املدين العراقي رقم ( )40لسنة .1951
قانون اجلنسية العراقي رقم  26لسنة .2006
قانون أحكام الرتشيح ملنصب رئيس اجلمهورية رقم  8/31لسنة .2012
قانون أحكام اختيار انئب رئيس اجلمهوريةرقم ( )1لسنة .2011
قانون احملافظات غري املنتظمة إبقليم رقم ( )21لسنة .2008
قانون انتخاابت جمالس احملافظات و االقضية و النواحي رقم ( )36لسنة .2008
قانون انتخاابت جملس النواب رقم  45لسنة .2013
قانون األحزاب السياسية العراقي رقم ( )36لسنة .2015
النظام الداخلي جمللس الوزراء رقم ( )8لسنة 2014
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لثورة األمير محمد عبد الكريم الخطابي1927-1921

Iraqi press supports to the Revolution of prince
Muhammad Abudel Kareem Elkhitabi 1921-1927
()1

أ.م.د .صالح عباس ناصر الطائي
Assist. Prof. Dr. Salih Abbas Nasir Al-Tae
المستخلص
صـحافة العراقية عن ثورة األمري حممد عبد الكري ا طايب يف الريف املغريب ،يقدم
ان متابعة ما كتبته ال ـ ـ ـ
صـ ـ ــورة متكاملة عن الثورة وقائدها ،وعن التنظيمات العسـ ـ ــكرية والسـ ـ ــياسـ ـ ــية لثورة الريف املغريب ،والتعرف
على طبيعة التحدي االس ـ ـ ـ ــتعماري االس ـ ـ ـ ــباين والفرنس ـ ـ ـ ــي لتلك الثورة وأهدافها ،وهي أهداف اس ـ ـ ـ ــتعمارية
معروفة تتلخص يف القضاء على كل حركة وطنية تسعى إىل احلرية واالستقالل والوحدة يف الوطن الواحد.
صـحافة يف العراق آنذاك إىل قسـ ــمني صـ ــحافة وطنية وقومية كانت املسـ ــاند احلقيقي لثورة
انقسـ ــمت ال ـ ـ
حترك ساكنا حول تلك الثورة.
ا طايب ،وأخرى انطقة ابسم احلكومة أو اتبعة هلا مل ّ
انفردت صـ ـ ـ ــحيفتا االسـ ـ ـ ــتقالل والعامل العريب واملعروفتان يطهما الوطين والقومي يف الدعوة واملسـ ـ ـ ــاندة
صـحف الوطنية يف
لثورة ا طايب من معركة انوال  1921وحىت اسـ ـ ــتسـ ـ ــالمه عام  .1926رغم أن ابقي ال ـ ـ ـ
العراق كانت مساندة لثورة ا طايب ولكنها متفاوتة يف نشر اخبار الثورة يف مجيع أعدادها.
Abstract
The follow-up to what the Iraqi press wrote about the revolution of Prince
Mohamed Abdel-Karim Al-Khattabi in the Moroccan countryside provides an
integrated picture of the revolution and its leader, the military and political
 -1كلية اآلداب /قسم الصحافة.
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organizations of the Moroccan rural revolution, and the nature of the Spanish
and French colonial challenge to that revolution and its objectives, and on
every national movement seeking freedom, independence and unity in the
same homeland.
The press in Iraq was then divided into two sections, national press that
were the real backers of the revolution, and a government or subordinate
press that did not move a finger about that revolution.
The two newspapers The Independent and the Arab World were known
for their patriotic and nationalist line of advocacy and support for the
rhetorical revolution from the Battle of Anoual 1921 to its surrender in 1926.
Although the rest of the national newspapers in Iraq were supportive of the
rhetorical revolution.

المقدمة
صحـافـة العراقيـة بثورة حممـد عبـد الكري ا طـايب ،فكتبـت عن مولـدت ونش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأتـه وثقـافتـه،
اهتمـت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـيلية عن الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــة االس ـ ـ ــتعمارية
صـيّة والقياديّة ،كما قدمت معلومات تف ـ ـ ـ
ودراس ـ ـ ــته ،ومؤهالته الش ـ ـ ــخ ـ ـ ـ
صـحافة العراقية على ذكر خطورة االسـ ـ ـ ــتعمارين
صـر ال ـ ـ ـ ـ
االسـ ـ ـ ــبانية والفرنسـ ـ ـ ــية اات املغرب العريب ،ومل تقت ـ ـ ـ ـ
ومعنواي.
ماداي
ًّ
الفرنسي واالسباين على بالد املغرب ،بل دعت إىل نصرة ثورة الزعيم حممد عبد الكري ًّ
صـحافة العراقية عن ثورة االمري حممد عبد الكري ا طايب ضــد االســتعماريني
جاءت أخبار ومقاالت ال ـ
الفرنسي واالسباين من عام  1921وحىت  1927من خالل أقالم عراقية وعربية ،وهي على العموم تعطي
صورة واضحة عن الثورة وتؤرخ أحداثها بدقة.
عاجلت ال صـحافة العراقية ثورة حممد عبد الكري ا طايب خاصـة الوطنية منها واليت سـيتناوهلا البحث يف
صفحاته القادمة.
مشكلة البحث:
صـى؟ وهل
صـحافة العراقية ثورة حممد عبد الكري ا طايب ،يف املغرب األق ـ ـ
هي ملعرفة كيف سـ ــاندت ال ـ ـ
صـحف؟ هذا
صـحف العراقية كانت على خط املس ــاندة؟ وما نوع املس ــاندة اليت قدمتها تلك ال ـ
أن مجيع ال ـ
ما سيتناوله البحث يف الصفحات القادمة.
أهداف البحث:
إ ّن أهداف البحث هي ليطلع أبناء اجليل اجلديد على ما قام به اآلابء واالجداد يف مس ـ ـ ـ ــاندة حركات
صـحافة الوطنية يف العراق لتلك
وثورات التحرير اليت قام ا أبناء األمة العربية اين ما كانوا ،ومسـ ـ ـ ـ ــاندة ال ـ ـ ـ ـ ـ
احلركات والثورات.
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أهمية البحث:
صـحافة العراقية يف مسـ ــاندة حركات التحرر يف الوطن العريب من
تكمن أمهية البحث يف تناوله لدور ال ـ ـ
صـال
صـات ،رغم عدم وجود البث اإلذاعي والتلفاز يف ذلك الزمان ،وقلة بل وندرة عملية االت ـ
صـات إىل أق ـ
أق ـ
اال عن طريق الصحافة املقروءة.
الدراسات السابقة:
كتبـت العـديـد من الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل واالطـاريح والبحوب والكتـب حول ثورة الريف يف املغرب العريب ،بقيـادة
صـل على
األمري حممد عبد الكري ا طايب ض ـ ــد االس ـ ــتعماريني الفرنس ـ ــي واالس ـ ــباين ،إال أن الباحث مل حي ـ ـ
دراسة تناولت مساندة الصحافة الوطنية العراقية لتلك الثورة ،لذلك سيتم تناوهلا يف هذا البحث.
منهجية البحث:
قس ـ ـ ـ ـ ــم البحث إىل مقدمة مزدوجة وثالثة مباحث وخالة ،إذ تناول املبحث األول :نش ـ ـ ـ ـ ــأة حممد عبد
الكري ا طايب من خالل صحيفة االستقالل.
صـحافة
أما املبحث الثاين فسـ ـ ـ ــلط الضـ ـ ـ ــوء على :األمري حممد عبد الكري ا طايب وإعالن الثورة يف ال ـ ـ ـ ـ
العراقية.
واملبحث الثالث حتدب عن :ثورة األمري حممد عبد الكري ا طايب يف الصحافة العراقية.
أما املبحث الرابع فقد سلط الضوء على :مساندة الصحافة العراقية لثورة حممد عبد الكري ا طايب.
صـادر منها موس ــوعة احلروب واألزمات اإلقليمية يف القرن العشـ ـرين
اعتمد الباحث على العديد من امل ـ
خمول ،وكذلك موسـ ــوعة حضـ ــارة العراق ،اجلزء الثالث عشـ ــر ،وصـ ــحافة العراق
افريقيا -للمؤلف موسـ ــى ّلرفائيل بطي و روم الندو ،اتري املغرب يف القرن احلديث وغريها.
المبحثث األول :نشثثثثأة محمثد عبثد الكريم الخطثابي من خالل صثثثثحيفثة
االستقالل(:)2
ذكرت جريدة االسـتقالل أن والدة األمري حممد عبد الكري ا طايب عام  1882يف قرية أجدير يف بين
صـحيفة إىل
ورايغل ،إحدى القبائل الرئيس ـ ــية يف اقليم الريف ،وتعود أص ـ ـوله إىل احلجاز ،وقد اس ـ ــتندت ال ـ ـ
قول األمري " :ن من العجري ،وننتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب إىل بين ورايغ ــل ،ج ــاءت ع ــائليت ونزل ــت على بين ورايغ ــل يف
مراكش ،املغرب ،حوال القرن الثــالــث من اهلجرة ...فوطين منــذ أكثر من ألف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــة هو بقعــة األريف
املمتدة بني جوف احلسيمة واتركيست"(.)3

 -2صحيفة سياسية أدبية اجتماعية تصدر يف االسبوع  4مرات ،صدر العدد االول منها يف 18حرم 1339هـ ،االول من تشرين
االول  ،1920الشراف حممد عبد احلسني الكارمي وعبد الرزاق احلسين .هاشم امحد نغيمش الزوبعي ،صحافة النجف -1910
 ،1968رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،1995 ،ص61؛ ابراهيم خليل امحد ،الصحافة العراقية -1914
 ،1958حضارة العراق ،ج ،13بغداد ،1985 ،ص.227
 -3صحيفة االستقالل ،يف  23أاير ،1927 ،ص.2
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تعلّم على يد والدت الفقيه عبد الكري إذ أشـ ـ ــار إىل ذلك بقوله" :قضـ ـ ــيتنا طفولتنا مع شـ ـ ــقيقي إ حممد
عمنا عبد السالم"(.)4
حتت مساء أجدير ،وقد وقف والدان نفسه على تثقيفنا وتربيتنا ،يساعدت يف ذلك ّ
أكمــل دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــه االبتــدائيــة يف مــدينــة تطوان مث انتقــل إىل مــدارا مــدينــة فــاا ،بعــدهــا دخــل جــامعــة
القرويني ،ذكرت ذلك جريدة االســتقالل عنه قوله" :ومن تطوان إىل فاا حيث قضــيت ســنتني يف إحدى
مدارا فاا ،وتلقيت العلوم املؤهلة لدخول جامعة القرويني الكربى"(.)5
عـاد األمري إىل مـدينـة فـاا مرًة اثنيـة المر من والـدت إذ أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إىل ذلـك بقولـه" :كـان والـدي قـد كلفين
صـرة على اطالع املراجع العليا هناك على سـ ــياسـ ــة الريف
مبهمة سـ ــياسـ ــية ،وكانت هذت املهمة بنظري مقت ـ ـ
إزاء مراكش ونيّات أبنائه و سلطانه"(.)6
صـيات املسـ ــؤولة
صـل بكبار الشـ ــخ ـ ـ
عاد األمري ما بني عامي  1909-1905إىل جامعة القرويني ،وأت ـ ـ
صـال بني الدولة واحلكومة املغربية ،وحتديد موقف والدت من االسـ ـ ـ ـ ـ ــتعمارين
يف الدولة ،وجنح يف ربط االت ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الفرنسي واالسباين(.)7
مر ـا الريف املغريب نتيجـة لل ـ ـ ـ ـ ـ ـصـراع بني
عـاش األمري حممـد عبـد الكري ا طـايب الفرتة الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـيبـة اليت ّ
االخوين عبد العزيز بن احلس ـ ـ ـ ــن األول وعبد احلفيظ بن احلس ـ ـ ـ ــن األول بش ـ ـ ـ ــأن العرش ،حىت اس ـ ـ ـ ــتلم عبد
احلفيظ العرش بعد خلييد الشـ ـ ــعب املغريب له من ( )1912-1909بعد أن تعهد بطرد النفوذ األجنحم من
البالد(.)8
عــاش األمري حممــد عبــد الكري ا طــايب يف الفرتة املمتــدة من عــام  1913إىل عــام  ،1919قريبًـا من
سلطات االحتالل االسباين ،فتعلّم وعرف الكثري من األمور السياسية واإلدارية والعسكرية(.)9
عني مسـتش ًـارا يف مكتب شـؤون املغاربة يف وزارة ا ارجية
عني م ًّ
علما يف مدينة مليلة عام  ،1913كما ّ
ّ
()10
االسبانية إلتقانه اللغة االسبانية والفرنسية .
عرف األمري كل نقاط القوة والض ــعف عند االس ــبان ،بس ــبب قربه منهم .وعندما قرر والدت عبد الكري
ا طايب قيادة الكفاح املس ـ ــلح ض ـ ــد االس ـ ــبان بعد توغلهم واحتالهلم ملدن الريف املغريب ونقض ـ ــهم ملعاهدة
فاا .)11(1912
قام األمري مع الســالح واألموال واعداد الرجال للقتال ضــد االســبان ،مما أدى إىل القاء القبض عليه
وسجنه سبعة أشهر ،حاول اهلروب لكنه مل يستطيع ،وبعد أن قضى مدة السجن أطلق سراحه(.)12
 -4املصدر نفسه.
 -5املصدر نفسه ،ص.3
 -6املصدر نفسه.
 -7روم الندو ،اتري املغرب يف القرن احلديث ،ترمجة الدكتور نقوال زايدت ،ج ،1دار الثقافة ،بريوت ،1980 ،ص.127
 -8للمزيد من املعلومات حول الصراع بني عبد العزيز وعبد احلفيظ أوالد احلسن االول ،وعن نسبها الذي يرجع إىل االمام احلسن
بن علي بن ايب طالب - -ينظر :روم الندو ،ج ،3 ،2 ،1املصدر السابق.
 -9جريدة االستقالل ،املصدر السابق.
 -10املصدر نفسه.
 -11للمزيد من املعلومات حول اتفاقية فاا واسبا ا ونتائجها ينظر :روم الندو ،املصدر السابق ،ج ،2ص 30وما بعدها.
 -12املصدر نفسه ،ج ،3ص.42
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اس ــتمر األمري حممد عبد الكري ا طايب يف حتش ــيد الرأي العام املغريب ض ــد احملتلني االس ــبان حىت أعلن
صـف عام  ،1921وأص ـ ــبح رئي ًس ـ ـا جلمهورية الريف واليت أعلنها يف التاس ـ ــع عش ـ ــر من أيلول
الثورة يف منت ـ ـ
.)13(1921
رهر مما سـ ـ ـ ــبق أن صـ ـ ـ ــحيفة االسـ ـ ـ ــتقالل نشـ ـ ـ ــرت كل ما خيص حياة األمري ا طايب منذ الطفولة وإىل
الدراس ـ ـ ـ ـ ــة ،وكذلك بواكري العمل اجلهادي مع والدت ،واعداد جيل مؤمن ابحلرية والدفاع عن الوطن ض ـ ـ ـ ـ ــد
الغزاة االسبان ،كذلك واكبت الصحافة الوطنية العراقية دورت يف اعالن الثورة ،ضد االسبان والفرنسيني.
المبحثث الثثاني :األمير محمثد عبثد الكريم الخطثابي وإعالن الثورة في
الصحافة العراقية:
صـية األمري من خالل لقاءات مباش ــرة
صـحف العربية والعاملية ومنها العراقية الوطنية عن ش ــخ ـ
كتبت ال ـ
معه وغري مباشـرة ملراسـلي ال صـحف ،فكتب الكثري عن صـفاته وقدراته القيادية ،وأسـلوب ادارته للثورة بعد
أن أصبح قائدها األوحد.
اعالن الثورة يف الصحافة العراقية:

قام املغاربة بعد اسـتكمال اسـتعدادا م العسـكرية ،الول عمل عسـكري ضـد االسـبان يف معركة "أَبران"
انجزا ضد املستعمرين(.)14
يف األول من حزيران  ،1921وكان
انتصارا ً
ً
صـار الثاين يف معركة أنوال يف الرابع والعش ـرين من لوز  ،1921وخســر فيها االســبان آالف
كان االنت ـ
()15
القتلى واجلرحى ،وتدمري مئات املعدات واملؤن .
قام حممد عبد الكري ا طايب بعد معركة أنوال ضد االسبان مبحاولة لتحييد الفرنسيني وعدم مساند م
لإلسـ ــبان ضـ ــد الثوار املغاربة ،وذلك إبقامة عالقات مع احلزب الشـ ــيوعي الفرنسـ ــي ،الذي دعا ابلفعل إىل
االض ـ ـراب العام يف فرنسـ ــا من أجل مسـ ــاندة ثورة الريف املغريب ،وشـ ــارك احلزب الشـ ــيوعي كل من العمال
الفرنسـ ـ ــيني ورابطة اجلمهوريني الفرنسـ ـ ــيني للمحاربني القدماء .كل تلك األسـ ـ ــباب أدت إىل عزل االسـ ـ ــبان
وحتقيق االنتصار عليهم(.)16
اتبعت قوات األمري فلول القوات االســبانية املنهزمة و مدينة مليلية وحســب ما ذكرته صــحيفة لســان
شر انكسار قرب مليلية على يد الثوار"(.)17
العرب "انكسر االسبان ّ
ذكرت صـ ــحيفة لسـ ــان العرب أن خسـ ــائر االسـ ــبان هي فادحة قائلة" :أن القوات االسـ ــبانية خسـ ــرت
مجيعا العرب"(.)18
مدفعا و 392مدفعا ً
ً
رشاشا ،اغتنمهم ً
أيضا  29540بندقية وً 139
 -13روم الندو ،املصدر السابق ،ج ،3ص.42
 -14صحيفة دجلة ،يف  3آب ،1921 ،ص .2صدرت صحيفة دجلة يف بغداد يف  25حزيران  1921واغلقت يف  26تشرين
أول .1922 ،للمزيد من املعلومات عن صحيفة دجلة ينظر :رفائيل بطي ،املصدر السابق ،ص.38
 -15صحيفة دجلة ،املصدر السابق؛ موسى خمّول ،املصدر السابق ،ص.191
خمول ،املصدر نفسه ،ص.191
 -16موسى ّ
 -17صحيفة لسان العرب ،يف  21ايلول .1921 ،صدرت صحيفة لسان العرب يف بغداد يوم  23حزيران  ،1921مث توقفت
عن الصدور يف اذار  ،1922للمزيد من املعلومات ينظر :رفائيل بطي ،املصدر السابق ،ص.75
 -18صحيفة لسان العرب ،يف  28أيلول.1921 ،
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العدد27 :

صـارات اليت حققتها قوات األمري حممد عبد الكري
اس ـ ـ ــتمرت ص ـ ـ ــحيفة لس ـ ـ ــان العرب يف نش ـ ـ ــر االنت ـ ـ ـ
ـريا مع ما تبقى من قواته يف ايدي الريفيني الذين
ا طايب" ،وقع اجلنرال انابرو الذ خلف سـ ـ ـ ــلفسـ ـ ـ ــرتي اسـ ـ ـ ـ ً
احرقوا البواب مليلية مركز إدار م ،ودار بني الطرفني قتال اسـ ـ ـ ـ ــتبسـ ـ ـ ـ ــل فيه الفريقان ودام  12سـ ـ ـ ـ ــاعة على
حرجا"(.)19
أبواب املدينة ،حىت أصبح موقف االسبان ً
وأضافت صحيفة لسان العرب قائلة" :كان إبمكان حممد عبد الكري حترير مدينة مليلية بكل سهولة،
لكنه آثر عدم ذلك خوفًا على السكان املغاربة من اإلابدة اليدي القوات االسبانية احملاصرة"(.)20
اشـ ــارت صـ ــحيفة دجلة إىل حقيقة اترخيية عرفت فيما بعد أن ثورة الريف هي" :أول ثورة هناك بلغت
هذت الدرجة من الشدة وا طورة"(.)21
اس ـ ــتمرت ص ـ ــحيفة دجلة يف دعمها لثوار املغرب ونقل اخبارهم إىل أبناء الش ـ ــعب العراقي ،الذي كان
يريد أن يسـمع املزيد من اخبار انتصـارات ثوار الريف املغريب ،خاصـة عندما أشـارت إىل أن القوات الوطنية
اليت كان االسـ ـ ــتعمار قد جنّدها يف جيشـ ـ ــه انظمت إىل قوات الثوار فكتبت عن ذلك" :قد انضـ ـ ــمت إىل
ـددا من املـدربني على املـدفعيـة والفنون احلربيـة الـذين كـان هلم
الثوار بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحهـا وذخري ـا فـأزداد ـا الثوار ع ً
خلثري يف الثورة"(.)22
صـار الثوار يف معركة انوال قائلةً" :واصـ ــلت ثورة الريف عمليا ا احلريرية
اشـ ــارت صـ ــحيفة دجلة إىل انت ـ ـ
()23
بعد معركة انوال ،طيلة عام  1922وحىت لاية عام  ،1923واستطاعت حترير كامل إقليم الريف" .
حاولت اســبانيا الدخول يف مفاوضــات عام  1923مع حكومة الريف إبعطاء الريف اســتقالالً ذاتيًا،
إال أن إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار األمري حممــد عبــد الكري ا طــايب على طرد املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمر األجنحم من أريف املغرب العريب،
وأشـارت صحيفة العامل العريب على ذلك قائلةً" :سنقاتل احملتل حىت الرمق األخري ،ان مل توافق اسبانيا على
مفاوضـ ـ ـ ــة أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــها االعرتاف ابسـ ـ ـ ــتقالل احلكومة الريفيّة اليت سـ ـ ـ ــلكت سـ ـ ـ ــبيل النظام وعرفت ماهلا وما
عليها"(.)24
تفاخرت صـ ـ ــحيفة مرآة العراق( )25ابسـ ـ ــتمرار عمليات التحرير طيلة عامي 1923و  ،1924وبنجاح
القوات املغربية يف معارك ضارية أجربت االسبان على الرتاجع إىل الساحل(.)26
وحول انسـحاب القوات االسـبانية إىل السـاحل املغريب ،وما قامت به من جرائم ضـد السـكان ،أدانت
ص ـ ــحيفة االس ـ ــتقالل املمارس ـ ــات الالإنس ـ ــانية اليت ارتكبتها القوات االس ـ ــبانية اثناء انس ـ ــحا ا أمام القوات
املغربية ،حبق األهال األبرايء من س ــكان املغريب بقوهلا" :لقد اش ــتدت فظاعة االس ــبان اثناء انس ــحا ا أمام
 -19املصدر نفسه؛ صحيفة دجلة ،يف  21أيلول.1921 ،
 -20صحيفة دجلة ،يف  21أيلول.1921 ،
 -21املصدر نفسه.
 -22صحيفة دجلة ،يف  21أيلول.1921 ،
 -23املصدر نفسه ،يف  17أيلول 1923؛ صحيفة االستقالل ،يف  17أيلول .1923
 -24صحيفة العامل العريب ،يف  6و 9لوز.1924 ،
 -25صدرت صحيفة مرآة العراق يف بغداد يوم  17تشرين الثاين  ،1924وهي صحيفة أسبوعية ،أدبية اقتصادية ،أغلقتها
احلكومة بعد صدور بضعة أعداد منها .للمزيد من املعلومات ينظر :رفائيل بطي ،املصدر السابق ،ص.79
 -26صحيفة مرآة العراق ،املصدر السابق.
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صـر ،والس ـ ـ ـ ــاخنة للجلد
القوات الريفيّة ،فأكثروا من إطالق الغاز ا انق واملواد امللتهبة والقنابل املعميّة للب ـ ـ ـ ـ
على أبناء الريف املغريب ،الذين ال يعملون سوى الذود عن أوطالم"(.)27
صـحافة الوطنيّة العراقية كانت تراقب عن كثب س ـ ـ ـ ــري العمليات العس ـ ـ ـ ــكرية بني
رهر مما س ـ ـ ـ ــبق أن ال ـ ـ ـ ـ
اجملاهدين املغاربة بقيادة األمري حممد عبد الكري ا طايب من جهة وبني القوات االسـ ـ ـ ـ ــبانية احملتلة من جهة
يوما بيوم حىت لكنت القوات املغاربة حترير األريف
اثنية حىت أن تلك ال ـ ـ
صـحف قد اتبعت عملية التحرير ً
صـحافة إما كانت انطقة ابسـ ـ ــم األحزاب الوطنية ،وأما كانت
وطرد األعداء اىل السـ ـ ــاحل املغريب ،تلك ال ـ ـ ـ
صـحف يف مسـ ـ ـ ــاندة
مسـ ـ ـ ــتقلة لكن انتماءها العريب ودينها اإلسـ ـ ـ ــالمي كان هو احلافز الرئيسـ ـ ـ ــي لتلك ال ـ ـ ـ ـ
الصحف وتشجيع اجليش املغريب ضد اعدائه واعداء األمة اإلسالمية.
المبحثث الثثالثث :ثورة األمير محمثد عبثد الكريم الخطثابي ضثثثثد االحتاللين
الفرنسي واالسباني من خالل الصحافة العراقية
أوالً :الثورة ضد االحتالل الفرنسي من خالل الصحافة العراقية

صـار األمري حممد عبد الكري ا طايب يف معركة انوال 1921على االسـ ـ ـ ـ ــبان ،قلق سـ ـ ـ ـ ــلطات
أاثر انت ـ ـ ـ ـ ـ
()28
فعرب عن
االحتالل الفرنسـ ــي يف جنوب املغرب العريب ،خاصـ ــة قلق املقيم الفرنسـ ــي يف املغرب "ليوا" ّ ،
ذلك بقوله" :البد أوالً من البقاء على احلذر دون أن يعين ذلك أن ننتظر حصول األحداب"(.)29
حــذر ليوا من خالل تقــارير رفعهــا إىل ابريس حكومتــه من قيــام حكومــة مغربيــة قويــة جمــاورة ملنطقــة
صـارات السـ ـ ــاحقة لقوات األمري حممد عبد الكري ا طايب األخرية ،وعلى ذلك
نفوذت يف املغرب بعد االنت ـ ـ ـ
القلق الذي انتاب ليوا عل ّقت صـحيفة االسـتقالل بقوهلا" :نفخت االنتصـارات الباهرة اليت أحرزها األمري
روحا جديدة يف ص ـ ـ ــدور س ـ ـ ــكان مشال افريقيا ،وايقظت ش ـ ـ ــعور
حممد عبد الكري ا طايب على االس ـ ـ ــبان ً
بدا من النزول
الشـمم واإلابء الكامن يف نفوسـهم فتحركوا وحتفزوا ،فلم يـََر والة األمور الفرنسـيون يف املغرب ً
إىل امليدان"(.)30
بدأ ليوا ابالسـتعداد العسـكري ،كما قام ابسـتعرايف قواته العسـكرية إلرهاب السـكان .ويف أواخر عام
 1924بدأت القوات الفرنسـية النشـاء التحصـينات العسـكرية ودفعت ابملزيد من قوا ا اىل اجلبهة االمامية
الواجهة لقوات األمري حممد عبد الكري ا طايب ،إال أن األمري استمر يف سياسة عدم االصطدام العسكري
حىت يتمكن من سحق القوات الفرنسية قبل ان يتوجه اىل القوات الفرنسية(.)31

 -27صحيفة االستقالل 21 ،كانون الثاين.1925 ،
 -28للمزيد من املعلومات عن ليوا .ينظر:روم الندو ،ج ،3املصدر السابق ،ص.123
 -29صحيفة العراق ،يف  17أيلول .1925 ،صدرت صحيفة العراق يف بغداد يوم  1حزيران  ،1920تعرضت للتعطيل عام
 1932مث استأنفت الصدور عام  .1934للمزيد ينظر :رفائيل بطي ،املصدر السابق ،ص.48
 -30صحيفة االستقالل ،يف  16آذار.1927 ،
 -31املصدر نفسه.
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قرر األمري حممد عبد الكري ا طايب يف الثالث عش ــر من من نيس ــان  1925بش ــن هجوم واس ــع على
صـارات قوية ض ـ ـ ـ ـ ــد الفرنس ـ ـ ـ ـ ــيني ،وكبد م
طول اجلبهة اجلنوبية ،وعلى طول ( )300كم حققت قواته انت ـ ـ ـ ـ ـ
خسائر فادحة يف األرواح واملعدات(.)32
فأدعت رغبتها يف
حاولت فرنسـ ـ ـ ـ ــا بعد خسـ ـ ـ ـ ــائرها امام اجليش املغريب ان تكسـ ـ ـ ـ ــب املزيد من الوقتّ ،
صـلح واجراء مفاوض ـ ـ ــات مع األمري حممد عبد الكري ،إال الا تلك املفاوض ـ ـ ــات ابءت ابلفش ـ ـ ــل نتيجة
ال ـ ـ ـ
اصـ ـ ـرار فرنسـ ـ ــا على فريف احلماية على الريف املغريب ،كما أرادت اسـ ـ ــبانيا ذلك ،وحول تلك املفاوضـ ـ ــات
قالت صحيفة العامل العريب" :أن مسألة عريف الصلح مل تكن إالّ سخرية مؤملة"(.)33
صـحافة العراقية آنذاك ان االس ــتعمار الفرنس ــي عندما وجد نفس ــه
ميكن القول ومن خالل ما ذكرت ال ـ
خاس ـ ـ ًـرا أمام القوات اجملاهدة املغربية ،قرر أنه أراد التفاويف مع األمري ا طايب ،وذلك لكس ـ ــب الوقت من
أجل االستعداد الكامل لقواته للقتال ضد قوات ا طايب ،وفعالً حتقق له ذلك فيما بعد.
ثانيًا :االتفاق الفرنسي االسباني ضد األمري محمد عبد الكريم الخطابي.

عقد لقاء فرنسـي اسـباين منذ السـابع عشـر من حزيران ولغاية ا امس والعشـرين من لوز  ،1925قرر
العسـ ـ ـ ـ ــكريون اهلجوم يف وقت واحد ومن الشـ ـ ـ ـ ــمال واجلنوب ،وكان ذلك يف السـ ـ ـ ـ ــابع من أيلول ،1925
طيارا امريكيّا بقيادة الكولونيل س ــوييت ،يف
واش ــرتك يف ذلك اهلجوم اكثر من ( )280الف جندي و(ً )12
حني مل يتجاوز اجليش املغريب عن ( )60الف ،وعن ذلك اهلجوم كتبت ص ــحيفة العامل العريب قائلة" :اخذ
فوزا يس ـ ــتوقف النظر ،وقد عجزت الدولتان احلليفتان عن س ـ ــحقه بس ـ ــرعة كما كانت تتوقعان،
األمري يفوز ً
صـمم
كرته شـ ـلّت اهلجوم االسـ ــباين على أجدير ،واقفت زحف الكتائب الزاحفة عليه ،وهو االن م ـ ـ
بل أن ّ
()34
على ان يستول عنوة على تطوان" .
صـارا م على القوات الفرنس ــية يف اجلنوب فقالت" :وها
أما ص ــحيفة العراق فقد اش ــارت جهودهم وانت ـ
ان جنود فرنسا احملاربة ترتد على اعقا ا ار وراءها أذايل ا زي والعار ،ت ّفر أمام ابطال املغرب فرار املعزى
إذا ش ّد عليها الذئب ،هذا الصوت هو صوت احلق الذي صعقت مساعة آذان فرنسا واسبانيا"(.)35
حشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّد األمري حممـد عبـد الكري ا طـايب يف بـدايـة عـام  1926وحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب مـا ذكرتـه صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيفـة نـداء
الشـعحم( )36فقالت" :ح ّشـد جي ًشـا قواته عشـرون ال ًفا فهجم على مؤخرة اجليش االسـباين فيما قامت قوات
مغربيـة أخرى ابهلجوم على املواقع الفرنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة واعرتفـت القيـادة الفرنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة بـذلـك مؤكـدة صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالبـة املوقف
العسكري للمغاربة وان جنود الريف اجم بكل قوة مناطق التواجد الفرنسي"(.)37

 -32صحيفة العامل العريب 24 ،أيلول.1925 ،
 -33املصدر نفسه ،يف  16آذر.1925 ،
 -34العامل العريب 24 ،أيلول.1925 ،
 -35صحيفة العراق ،يف  4تشرين الثاين.1925 ،
 -36نداء الشعب ،صدرت يف بغداد يف يوم  20كانون األول  ،1926واستمرت يف الصدور حىت  9لوز  ،1927وكانت ذات
ااات وطين ضد االحتالل الربيطاين .للمزيد ينظر :رفائيل بطي ،املصدر السابق ،ص.56
 -37صحيفة نداء الشعب ،يف  21آذار.1926 ،
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اعلن االمري ا طايب اجلهاد العام وأرس ــل رس ـالً إىل مجيع أبناء املغرب العريب ملس ــاندته ض ــد احملتلني من
االسبان والفرنسيني ،ويف شباط بدأت االستعدادات العسكرية للهجوم على احملتلني(.)38
ـتفيدا من رداءة الطقس وكان ذلك يف ش ـ ــباط
ش ـ ــرع األمري جوم كبري يف مجيع الس ـ ــاحات احلربية مس ـ ـ ً
عام  ،1926وعندما مل تس ـ ـ ــتطع القوات الفرنس ـ ـ ــية واالس ـ ـ ــبانية من القض ـ ـ ــاء على ثورة ا طايب ،قرر املقيم
الفرنسـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ــتيج أن طلب من حكومته ضـ ـ ـ ــرورة فتح ابب املفاوضـ ـ ـ ـات مع األمري ا طايب ،واعداد خطة
للقضاء عليه وعلى ثورته بدون قتال حبجة املفاوضات(.)39
كانت فرتة املفاوض ــات هي فرص ــة س ــا ة للطرفني االس ــباين والفرنس ــي من أجل اكمال االس ــتعدادات
العسـ ـ ــكرية القوية واليت ال يسـ ـ ــتطيع األمري من مواجهتها ،وعندما رفض األمري مبدأ احلماية ،قررت القوات
املعادية اهلجوم عليه وعلى اتباعه.
ثالثًا :استسالم األمري الخطابي يف الصحافة العراقية.

بدأ اهلجوم الفرنسـي االسـباين يف بداية شـهر مايس  ،1926يش تعدادت ( )425.000ألف جندي
مقابل بضـ ـ ــعة االف من مقاتلي الريف املغريب ،ابإلضـ ـ ــافة إىل السـ ـ ــالح املتطور من بوارج حربية وطائرات،
فحاص ـ ـ ــرت القوات املعادية .قوات األمري ا طايب بعد ثالب معارك قاتل فيها أبناء الريف بكل ما ميلكون
عددا مما أضـ ـ ـ ــطر األمري اىل اعالن اسـ ـ ـ ــتسـ ـ ـ ــالمه
من قوة واميان ،اال أن قوة األعداء كانت أقوى قوةً وأكثر ً
خوفًا على أبناء الريف املغريب من االابدة على يد الفرنس ـ ـ ــيني واالس ـ ـ ــبان ،فكتبت ص ـ ـ ــحيفة نداء الش ـ ـ ــعب
حتت عنوان دمعه على الريف قالت" :اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطكت الركب واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوىل الفزع واحلزن على مجيع أبناء العروبة
ســاعة نقل إليهم الربق تســليم البطل العريب األمري حممد بن عبد الكري ا طايب للفرنســيني بعد ان جالدهم
بيض صفحة العرب وأعاد إليهم مفاخرهم الوطنية"(.)40
ً
جالدا ّ
صـحيفة واثنت على ص ــمود األمري ا طايب وبس ــالته ومل تر يف اس ــتس ــالمه هزمية ،وامنا كان
وأض ــافت ال ـ
تعبريا عن الشـعور ابملسـؤولية اإلنسـانية فقالت" :وبقي جياهد زح ًفا غري قصـري بصـدق العقيدة وشـرف
ذلك ً
أخريا
مرة اعالمها ودحر جيوش ـ ـ ــها ،ولكنه اض ـ ـ ــطر ً
النفس ويقاوم دولتني عس ـ ـ ــكريتني كبريتني ،فن ّكس غري ّ
وهو األيب العيوق اىل التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليم حمـاوالً ـذت احلركـة حقن دمـاء عزيزة عليـه بعـد ان اعتقـد إن إراقتهـا ال تثمر
احا"(.)41
ً
نفعا لبالدت وال تزيدها إال جر ً
المبحثث الرابع :مسثثثثانثدة الصثث ثحثافثة العراقيثة لثورة محمثد عبثد الكريم
الخطابي.
صـحافة
صـر ا من قبل ال ـ ـ ـ ـ ـ
حظيت ثورة األمري حممد عبد الكري ا طايب بتمجيد واض ـ ـ ـ ـ ــح والدعوة لن ـ ـ ـ ـ ـ
العراقية ،منذ بدايتها وحىت اســتســالم األمري للفرنســيني .إ ّن قيام ثورة األمري ا طايب ضــد االحتالل األجنحم
مثارا للفخر كما أشـ ــارت إىل ذلك صـ ــحيفة االسـ ــتقالل إذ قالت" :هناك على مقربة من جبل طارق
كان ً
 -38املصدر نفسه.
 -39املصدر نفسه ،يف  31أاير.1926 ،
 -40صحيفة نداء الشعب ،يف  31مايس.1926 ،
 -41صحيفة نداء الشعب ،يف  31أاير.1926 ،
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وقبور العرب املندسـ ـ ــة شـ ـ ــيت احلروب بني العرب واألسـ ـ ــبان ،ويف تلك األ اء النائية يف أفريقيا العربية ،قام
ومزق راايت األســبان وشــتت مشاهم بعزمه وشــهامته .)42(:...كما كتبت صــحيفة
حممد عبد الكري البطل ّ
العامل العريب مقاالً جاء فيه" :يش ــهد التاري ووقائعه ،أن العرب وقد طبعوا على احلرية ،ونش ــاعوا واريف
بيتهم والسـ ــماء الفسـ ــيحة سـ ــقفهم ،ال ينقادون لالسـ ــتعباد ،وقد يتحملون الضـ ــيم فرتة من الزمان ولكن ال
يلبثون ان ينهضـوا ويثبوا وثبة الليوب على خ صـومهم ،فال النار وال الرصـاص وال القنابل وال أي شـيء كان
يصد غارا م ،وايما أرخص األرواح عندهم يوم الوغى"(.)43
وعن الرفض القاطع للحماية األســبانية واإلصـرار على مواجهة املســتعمر ،أشــادت صــحيفة االســتقالل
بقول األمري ا طايب" :أان ال أرض ــى إبس ــبانيا حامية ل وأان الش ـريف العزيز ذو الكيان الس ــياس ــي املس ــتقل
الذي حاربت من اجله ومازلت أحارب وسأحارب حىت النفس األخري.)44("...
االدعاء القائل بوجود ضـباط أجانب يسـاعدون
ك ّذبت صـحيفة العامل العريب نقالً عن األمري ا طايبّ ،
صـحتها فقالت" :أنه ال ص ـ ـ ــحة لوجود
حكومة الريف يف كفاحهم ،فأش ـ ـ ــارت إىل حقيقة اترخيية معروفة ب ـ ـ ـ
()45
ضـ ـ ـ ـ ــباط أجانب يدربون جيشـ ـ ـ ـ ــنا ويقودونه ،فضـ ـ ـ ـ ــباطنا كلهم من الريف املغريب"  ،كما نفت وجود أي
عالقة بني بريطانيا واألمري ا طايب مســتشــهدة بقول (تشــمربلن) رئيس الوزارة الربيطانية آنذاك ،الذي قال:
"ال عالقة تربطنا مع ا طايب"(.)46
صـرة ثورة
انفردت ص ــحيفتا االس ــتقالل والعامل العريب املعروفتان يطهما الوطين والقومي يف الدعوة إىل ن ـ
األمري ا طايب ،وتنبية املغاربة والعرب والعامل اإلس ــالمي إىل تلك الثورة وخماطر التحدايت االس ــتعمارية اليت
تواجهها ،والعمل على مؤازر ا ودعمها ،ويف هذا اجملال نبهت صـ ـ ـ ــحيفة العامل العريب قائد الثورة إىل خماطر
التعــاون الــدول للقض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء على الثورة فقــالــت..." :فــاملهمــة اليت تــدعوت إليهــا طبيعــة املوقف هي أن يكون
س ــياس ــيا وعس ــكراي يف وقت واحد لكي يس ــتطيع أن يس ــتفيد من احلالة الدولية اليت حتف به ،كما يس ــتفيد
من احلالة العسـكرية ،وليس املأمول أن يدركه الفشـل إالّ إذا سـها عن احلالة الدولية ومل يعمل ااهها العمل
الالزم يف الوقت املناسب"(.)47
أما صحيفة االستقالل فكان هلا الدور الرايدي يف مساندة ثورة األمري ا طايب ،فكانت تدعو الشعب
قوما أقرب وأحق
العراقي والعاملني العريب واإلس ـ ـ ـ ـ ــالمي إىل ن ـ ـ ـ ـ ـ
صـرة ثورة ا طايب ،فقالت..." :وال اال أن ً
ملسـ ـ ــاعدته ن عرب العراق خاصـ ـ ــة وسـ ـ ــائر األقطار العربية عامة ...فلذلك جيب أن نسـ ـ ــاعد هذا البطل
عزمهم وسلطالم...،
ونكافأت يف هذت الظروف اليت يسعى العرب إلعادة ّ
أيهـا العرب النجبـاء ينـادي هـذا الزعيم ...وبكم بعـد يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغيـث ...أفال جنيبـه؟ ...فـأجيبوت ،وخـذوا
بناصرت وشدوا أزرت ،فو أنه داعي يف تلك الربوع"(.)48
 -42صحيفة االستقالل ،يف  28أيلول.1923 ،
 -43صحيفة العامل العريب ،يف 6أيلول.1924 ،
 -44صحيفة االستقالل ،يف  16نيسان.1925 ،
 -45صحيفة العامل العريب ،يف تشرين الثاين.1924 ،
 -46املصدر نفسه.
 -47صحيفة العامل العريب ،يف  30آذار.1921 ،
 -48صحيفة االستقالل ،يف  16شباط .1923
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الخاتمة
صـحافة العراقية عن ثورة األمري حممد عبد الكري ا طايب يف الريف املغريب ،يقدم
إن متابعة ما كتبت ال ـ
صـ ـ ــورة متكاملة عن الثورة وقائدها ،وعن التنظيمات العسـ ـ ــكرية والسـ ـ ــياسـ ـ ــية لثورة الريف املغريب ،والتعرف
على طبيعة التحدي االس ـ ـ ـ ـتعماري االس ـ ـ ـ ــباين والفرنس ـ ـ ـ ــي لتلك الثورة وأهدافها ،وهي أهداف اس ـ ـ ـ ــتعمارية
معروفة تتلخص يف القضاء على كل حركة وطنية تسعى إىل احلرية واالستقالل والوحدة يف الوطن الواحد.
صـحافة يف العراق آنذاك إىل قسـ ــمني صـ ــحافة وطنية وقومية كانت املسـ ــاند احلقيقي لثورة
انقسـ ــمت ال ـ ـ
حترك ساكنا حول تلك الثورة.
ا طايب ،وأخرى انطقة ابسم احلكومة أو اتبعة هلا مل ّ
انفردت صـ ـ ـ ــحيفتا االسـ ـ ـ ــتقالل والعامل العريب واملعروفتان يطهما الوطين والقومي يف الدعوة واملسـ ـ ـ ــاندة
صـحف الوطنية يف
لثورة ا طايب من معركة انوال  1921وحىت اسـ ـ ــتسـ ـ ــالمه عام  .1926رغم أن ابقي ال ـ ـ ـ
العراق كانت مساندة لثورة ا طايب ولكنها متفاوتة يف نشر اخبار الثورة يف مجيع أعدادها.
المصادر والمراجع
.1

.2
.3

.4
.5
.6

أوالً :الصحف:

صحيفة االستقالل :يف اعدادها 16 :شباط 1923
17ايلول 1923
 28أيلول 1923
 21كانون الثاين 1925
 16نيسان 1925
 16اذار 1927
 23أاير 1927
صحيفة دجلة ،يف اعدادها 3:آب1921 ،
 21أيلول 1921
 26تشرين اول 1922
صحيفة العامل العريب ،يف اعدادها 30 :آذار.1921 ،
 6و 9لوز.1924 ،
 6أيلول.1924 ،
 24أيلول.1925 ،
صحيفة العراق ،يف اعدادها 17 :أيلول.1925 ،
 4تشرين الثاين .1925
صحيفة لسان العرب ،يف اعدادها 21 :ايلول.1921 ،
 28أيلول.1921 ،
صحيفة مرآة العراق 17 :تشرين الثاين .1924
113

العدد27 :

 .7صحيفة نداء الشعب :يف اعدادها 20 :كانون األول .1926
21اذار.1926 ،
31ااير.1926 ،
 31مايس .1926
ثانيًا :الرسائل الجامعية:

 .1هاشــم امحد نغيمش الزوبعي ،صــحافة النجف  ،1968-1910رســالة ماجســتري غري منشــورة ،كلية
اآلداب ،جامعة بغداد.1995 ،
ثالثًا :املصادر:

 .1ابراهيم خليل امحد ،الصحافة العراقية  ،1958-1914حضارة العراق ،بغداد.1985 ،
 .2رفائيل بطي ،بغداد1985 ،
 .3روم الندو ،اتري املغرب يف القرن احلديث ،ترمجة الدكتور نقوال زايدت ،دار الثقافة ،بريوت.1980 ،
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The Effect of Humanities in the Reading of Mohammad
Erkon of Islamic Heritage
م.د حسين هادي

()1

Lect. Hussain Hadi

الملخص
إن أركون ليس مفكراً حيـادايً وال كالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيكيـاً أي تلفيقيـاً أو توقيفيـاً ،وإمنـا ابحـث متعـدد املنهجيـات مل
يقف على أرض ــية واحدة ،بل ميس ــك ابألطروحات الفكرية الغربية بش ــكل واس ــع ،يس ــمح له ابالنتقال بني
موض ـ ــوعاته بس ـ ــهولة .لذلك ش ـ ـ ّكل أركون راهرة يف الفكر العريب اإلس ـ ــالمي .وتعود هذت الظاهرة إىل قوة
ومتـانـة األدوات املعرفيـة اليت يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعملهـا يف التحليـل والنقـد فتميزت كتـاابتـه بقوة إطالعـه على املنهجيـات
احلديثة ،مع س ـ ــعة مناقش ـ ــة هلا ،وطرحه لرعى جديدة مل يكن معموالً ا س ـ ــابقاً ،كاش ـ ــفاً عن الالمفكر فيه
من القضااي املدفونة يف أعماق املاضي.
Abstract
Arkoun is not an impartial nor a classical thinker,i.e, not asyncretist nor
concilitary. He is aresearcher with various methodologies, he dose not staud
on one ground, but rather holds different western intellectual theses, that he
can easily switch between them.
Arkoun is considered a phenomenon in the Islamic and Arabic world. This
is due to his powerful tools in analysis and criticism His writings reveal his
wide readings and they unveil what is not thought of in the past issues.

 -1جامعة بغداد -كلية اآلداب.
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تمهيد
يف الوقت املعاصـ ــر طغت العلوم اإلنسـ ــانية على حقول املعرفة وأخذت الفلسـ ــفة ابلتخلي عن مكانتها
القدمية بسـ ــبب اهلالة اليت أحدثتها هذت العلوم ،مما جعل املشـ ــتغلني ابلفلسـ ــفة خذون من هذت العلوم من
دون قيد أو شرط كل حسب موضوعاته.
ومبعىن آخر ،فإن طرح الس ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال الفلس ـ ـ ـ ـ ـ ــفي ال ميكننا معرفة ماهيته إالّ من خالل املواجهة مع التاري
املعريف ،ومن املمكن بطريقة ما رعية املواجهة برمتها كنوع من رجع الصدى بني الفلسفة والعلوم اإلنسانية،
صـال هذا الكل املرتاكم إىل
صـور كلي وشـ ـ ـ ـ ــامل للمعرفة ،وانتهت الثانية ابنف ـ ـ ـ ـ ـ
إذ ارتبطت األوىل يمنة لت ـ ـ ـ ـ ـ
صـلت هذت العلوم عن الفلس ـ ـ ـ ــفة ،أخذت هذت العلوم ابالس ـ ـ ـ ــتقالل وإنش ـ ـ ـ ــاء مفاهيمها
أجزاء ،عندما انف ـ ـ ـ ـ
ومصـطلحا ا ا اصـة ا ،امتثلت الفلسـفة للطرح اجلديد من خالهلا بشـكل مباشـر أو من العلوم اإلنسـانية
صـلة عنها ،تعرضــت للنقد وأصــبحت لثل مرحلة ســابقة للمعرفة كما هو احلال عند أوغســت كونت،
املنف ـ
أو بؤا الفلسـفة عند كارل ماركس ،هذا ما جعل الفلسـفة املعاصـرة ليس يف الفلسـفة من شـيء سـوى ألا
كون طرح مفاهيمي منظم
تتغذى على العلوم اإلنس ـ ــانية ،وتطرح أس ـ ــئلة كربى على الثقافة املنتمية إليها مما ّ
كما حيلو جليل دولوز أن يطلق على الفلس ـ ـ ـ ــفة اللا :نتاج وص ـ ـ ـ ــياغة املفاهيم .وض ـ ـ ـ ــمن هذا املنطق للعلوم
اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيــة تتــدرج األعمــال اليت قـ ّدمهــا املفكر حممــد أركون ،فكــل أحبــاثــه مــا هي إالّ قراءة نقــديــة للعقــل
اإلسـ ــالمي على ضـ ــوء العلوم اإلنسـ ــانية احلديثة من أجل تفسـ ــري جذري وجديد للرتاب ،وقد اعتمد أركون
يف دراسـ ــاته اليت اسـ ــتقها من منهجيات العلوم اإلنسـ ــانية بكافة اااها ا من كبار املفكرين الغربيني أمثال:
جـاك دريـدا ،ميشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـل فوكو ،غـادامري ،جـاك غودي ،جومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكي ،هـابرمـاا ،غرميـاا ،آالن تورين ،بول
ريكور ،بورديو ،كاسـ ـ ـ ـ ــرتايديس وغريهم ،وبذلك أراد أركون إدخال العلوم اإلنسـ ـ ـ ـ ــانية إىل الثقافة العربية من
أجـل فتح ابب املواجهـة العميقـة بني الرتاب واحلـداثـة ،واألص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـة واملعـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ،وال يعين بـذلـك إن أركون
يس ــتس ــلم للحداثة ويرفض من الرتاب كل ش ــيء ،وإمنا حاول نقد العقل اإلس ــالمي بتحرير العقل بوس ــاطة
النقد املسـتمر بذاته من أجل تنشـيط العقل وبيان أصـوله اليت احتوت الرتاب والثقافة ،فاألصـول ما هي إالّ
ركائز العقل الذي يسعى أركون إىل تفكيكه بوساطة منهجيات العلوم اإلنسانية النقدية.
لــذا نرى أن أركون ليس مفكراً حيــادايً وال كالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيكي ـاً أي تلفيقي ـاً أو توفيقي ـاً ،وإمنــا ابحــث متعــدد
املنهجيات مل يقف على أرض ــية واحدة ،بل ميس ــك ابألطروحات الفكرية الغربية بش ــكل واس ــع ،يس ــمح له
ابالنتقال بني موض ـ ـ ــوعاته بس ـ ـ ــهولة .لذلك شـ ـ ـ ـ ّكل أركون راهرة يف الفكر العريب اإلس ـ ـ ــالمي .وتعود هذت
الظاهرة إىل قوة ومتانة األدوات املعرفية اليت يسـتعملها يف التحليل والنقد فتميزت كتاابته بقوة إطالعه على
املنهجيات احلديثة ،مع س ـ ـ ــعة مناقش ـ ـ ــة هلا ،وطرحه لرعى جديدة مل يكن معموالً ا س ـ ـ ــابقاً ،كاش ـ ـ ــفاً عن
الالمفكر فيه من القضااي املدفونة يف أعماق املاضي.
فاملش ـ ـ ــروع األركوين متنوع ومفتوح ،مما أطلق تس ـ ـ ــاعالت ع ّدة جعلتها خلخذ ثالثة أبعاد حبس ـ ـ ــب نظرتنا
وهي:
 -1البعد اإلجرائي(املنهج ،اآلليات).
 -2البعد النظري (الرعية ،املفاهيم).
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 -3البعد التطبيقي (املمارسة ،التطبيق).
و ن بدوران سـنعمل جاهدين ا ويف يف البعدين األول والثاين ،أما البعد التطبيقي (الثالث) ،سـنؤجل
البحث فيه.
البعد األول(المنهج) :أركون والعلوم اإلنسانية:
ُ
خلثر أركون كثرياً ابلعلوم اإلنسـ ــانية ،فهو يقول" :مل يؤثر علي أي مفكر بعينه ،مبعىن أنه ال يوجد مفكر
واحد فقط يؤثر على مسـ ــاري الفكري ويوجهين ويسـ ــيطر علي ،أن بعضـ ــهم سـ ــيطر عليه ماركس ،والبعض
اآلخر نيتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه والبعض اآلخر فرويـ ــد( )....والبعض اآلخر هيجـ ــل أو كـ ــانط ...ا أمـ ــا أان فلم أخلثر
صـد حممد أركون من هذا النص بيان مدى خلثرت
ابألش ـ ــخاص بقدر ما خلثرت ابلعلوم واملنهجيات"( .)2ويق ـ ـ
ابلعلوم اإلنسانية ،فهي اليت حددت مسارت الفكري ،وأن فهم أركون يستدعي استيعاب مكوانت ا طاب
صـى منهجيته لقراءة الرتاب ،من أجل توضــيح مباين تلك
األركوين ومقارنتها مع العلوم اإلنســانية اليت اســتق ـ
القواعد واملنهجيات وتطبيقا ا.
وإذا كان أركون قد أشـار من خالل مرتمجه هاشـم صـايب إىل عشـرات امل صـادر واألعالم واملناهج ،لكن
تبقى هنـالـك عالمـات مميزة يف التطبيق هلـذت املنـاهج .فـالـذي يقرأ أركون يطلع على عرويف دقيقـة ملختلف
مفـاتيح املعرفـة يف كـل املبـادئ واحلقول مثـل :الالمفكر ،نظـام الفكر ،القطيعـة ،االبسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمولوجيـا ،املخيـال
االجتماعي ،الرأمسال الرمزي ...ا  ،لذا يتطلب منا إحداب موازانت موجزة بني تلك املفاهيم واملنهجيات
للعلوم اإلنسانية وبني استعمال أركون هلا.
أوالً( :مفهوم الخيال) :أركون بني كاسرت ياديس وجيليرب دوران:

تعود نشــأة مفهوم ا يال يف الدراســات احلديثة لكاســرت ايديس اجتماعياً ،وجيلبري دوران انثروبولوجيا،
فقد س ــبق هذان الفيلس ــوفان دراس ــات س ــارتر يف التخيل وا يال ،وإذا ذهنياً أبعد من ذلك ،فس ــوف نرى
كــانط الــذي جعــل للخيــال خلثرياً مهمـاً ،فــا يــال عنــدت هو الــذي يعطي القوة ملقولــة الفهم وربطهــا ابلعــامل
ا ارجي.
فقد اسـ ــتعار أركون مفهوم ا يال االجتماعي من كاسـ ــرت ايديس الذي يعد ا يال جذراً لكل إنسـ ــانية
وهو منبع ال ينضب للتجديد ،فاإلنسان يف نظر كاسرت ايديس ما هو إالّ كائن متخيل(.)3
فـاملتخيـل ال ميثـل حـالـة فرديـة ،بـل هو أن املتخيـل عنـدت اجتمـاعي يقول" :إن متخيـل األمـة هـذا يبتـدئ
من كل مكان أكثر صالبة من كل احلقائق الواقعية"(.)4
صـر يف حتليل ايديس للمخيال على الثقافات احلديثة واملعاصـ ـ ـ ـ ـ ــرة؛ ألن العامل احلديث ال يقل
وال يقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ
()5
ارتبــاطـاً ابملتخيــل عن أيــة ثقــافــة قــدميــة أو اترخييــة ؛ ألن املتخيــل لثقــافــة ميثــل رعيتهــا هلــذت الثقــافــة ،فحني
صـف ابملتخيل ضـ ــمن ثقافة قدمية أو ثقافة أخرى فإنه ميثل رعيتها للعامل ،فاملتخيل هو وسـ ــيط بني الثقافة
ن ــ
 -2أركون ،حممد ،الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد ،دار الساقي ،بريوت ،ط ،1998 ،2/ص .253
 -3ينظر :التقدي الذي وضعه املرتجم ماهر الشريف لكتاب كوسرت ايديس ،خلسيس اجملتمع ختيلياً ،دار املدي ،دمشق ،ص.
 -4املصدر نفسه ،ص .208
 -5املصدر نفسه ،ص .218
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والواقع ،وحبسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ايديس لك ــل جمتمع دالالت متخيل ــة حتم ــل طــابع ثق ــايف لث ــل رعيته ــا للع ــامل والتفكري
والتصرف والعيش فيه(.)6
أما أركون فقد أس ـ ـ ـ ــتلهم الدرا الس ـ ـ ـ ــيوس ـ ـ ـ ــيولوجي للمخيال وقد طبقه على الفكر اإلس ـ ـ ـ ــالمي القدي
واملعاصــر ،يقول أركون" :ولكي أعطي فكرة سـريعة عنه ســوف أقول أن متخيل فرد ما أو فئة اجتماعية ما
صـورات املنقولة بواسـ ـ ــطة الثقافة.وكانت هذت الثقافة معممة شـ ـ ــعبياً يف املاضـ ـ ــي
أو أمة ما هو إالّ جممل الت ـ ـ ـ
بوســاطة املالحم والشــعر وا طاب الديين ،وهي اليوم معممة شــعبياً بوســاطة وســائل اإلعالم أوالً (تليفون،
راديو ،صـ ـ ـ ـ ــحافة مكتوبة) مث بوسـ ـ ـ ـ ــاطة املدرسـ ـ ـ ـ ــة ...ميكن القول أن لكل فرد ولكل جمتمع متخيله ا اص
صـورات املشـ ــرتكة لدى شـ ــعب ما أو فئة اجتماعية ما اات فئة
املرتبط ابللغة املشـ ــرتكة ،فاملتخيل جمموعة الت ـ ـ
أخرى أو شعب آخر"(.)7
فاملخيال مسات مكونة لالجتماعي الذي يس ـ ـ ـ ـ ــتقر فيه التارخيي والذي ميكن النظر إليه من خالل هذت
الزاوية( ،)8وهو السبب الذي دفع أركون للتحدب عن كيفية التولد ا يال للمجتمعات البشرية ،ال يكتفي
أركون ابملخيال االجتماعي فحسـ ـ ـ ـ ـ ــب ،بل يرى أن هناك املتخيل الديين أيضـ ـ ـ ـ ـ ـاً والذي ميثل جممل العقائد
املفروض ـة واملطلوب إدراكها وخلملها بل وعيش ــها وكألا حقيقة ال تقبل أي نقاش أو تدخل للعقل النقدي
صـدراً للزندقة واال راف والضــالل ،إذ مل يقبل الن ي ـ
صـح العقل م ـ
املســتقل ،وعلى خالف ذلك ي ـ
صـبح كلياً
ا ادم املطيع للمتخيل الديين(.)9
أمـا جيليرب دوران فيؤكـد دور املتخيـل وثراء املخيلـة الرمزيـة واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار ورـائفهـا منـذ البـداايت إىل اآلن،
فيقول يف كتابه :البىن االنثروبولوجية للمخيال "للفكر الغريب بشـ ـ ـ ــكل عام والفلسـ ـ ـ ــفة الفرنسـ ـ ـ ــية على وجه
صـورة الذهنية واألمهية
صـورة الذهنية واألمهية لل ـ
صـوص تقليد اثبت هو التقليل من األمهية ألنطولوجية لل ـ
ا ـ
النفسـية لدور ا يال الذي هو مصـدر ا طأ والتزييف حبسـب القول الشـائع ( )....أو خطيئة ضـد التفكري
أو طفولة اإلدراك)(.)10
صـت أهم ما جيسـ ــد إنسـ ــانية اإلنسـ ــان بل وما يشـ ــكل
وكما يرى دوران أن الثقافة الغربية بعقالنيتها أق ـ ـ
النظام العام هلذت العقالنية نفسـ ـ ـ ـ ـ ــها إالّ ما هو متخيل ،وهو الذي يعكس تفاعالت اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــان يف حميطه،
صـورة اليت يرمسها دوران للفكر الغريب نراها مقاربة ملا عند أركون عندما ينظر إىل الفكر اإلســالمي،
وهذت ال ـ
صـور الذي ق ّدمه املس ـ ــلمون واملس ـ ــتش ـ ــرقون معاً ،عندما راحوا
فريى أن مفهوم املخيال أكثر غياابً ،ليس الت ـ ـ
صـورة على األدب والش ـ ـ ـ ــعر ،لكن
يعتقدون أن عمليات االنبهار والزخرفة واجملاز ا الب هي أش ـ ـ ـ ــياء مق ـ ـ ـ ـ
()11
إصرار أركون أن التنافس بني العقل وا يال شيء موجود يف كل الثقافات البشرية .
 -6املصدر نفسه ،ص .225
 -7حممد أركون ،الفكر اإلسالمي ،نقد واجتهاد ،ص .40
 -8ينظر :حممد أركون ،الفكر األصول ،ترمجة وتعليق :هاشم صايب ،دار الساقي ،1999 ،ص .348
 -9حممد أركون ،اإلسالم األخالق والسياسة ،ترمجة :هاشم صايب ،دار النهضة العربية ،مركز اإلمناء القومي ،بريوت،2007 ،
ص .10
 -10جيليرب دوران ،االنثروبولوجيا رموزها ،أساطريها ،أنساقها ،ترمجة :مصباح الصمد ،بريوت ،املؤسسة العربية ،بريوت ،ط،1/
 ،1992ص .12
 -11حممد أركون ،اإلسالم وعلم السياسة ،جملة الفكر العريب املعاصر ،العدد  47سنة  ،1987ص .17
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إذا كان أركون سـ ـ ـ ـ ــعى من أجل تفكيك التاري وأثر األسـ ـ ـ ـ ــاطري العالق فيه وقد تكون خمتفية يف النص
التارخيي ،فال ميكن الوصول إليها إالّ ببيان الذهنية املنتجة للخيال.
فخطاب املتخيل واللغة املتخيلة الرمزية والقول ابالمتداد الزمين لوس ـ ـ ـ ـ ــطورة ،كل هذا يس ـ ـ ـ ـ ــتدعي طرح
موقع التاري  ،فهو حجر األس ـ ـ ـ ـ ــاا يف تبين أركون مفهوم ا يال هو ض ـ ـ ـ ـ ــرورة االنفتاح املنهجي على مجيع
الصور الذهنية كاألسطورة وا يال والشعر والوحي وضرورة استمرارها يف العمل التارخيي(.)12
ثانياً :سلطة القارئ وجماليات التلقي عند (ياوس)

يعطي أركون للق ــارئ دوراً يف فهم النص عرب الت ــاري  ،وإن هن ــال ــك عالق ــة تربط الق ــارئ ابلنص؛ألن
القارئ ال ا إىل النص إالّ وهو حممل بفهم معني ،وهذا ما يؤكدت أركون عندما يقول" :أصـ ـ ـ ــبحنا قادرين
بفض ـ ـ ـ ــل علماء األلس ـ ـ ـ ــنيات والنقد األديب ،على أن منيز بني املعىن احلريف املالص ـ ـ ـ ــق طاب ما ،وبني آاثر
املعاين املتولدة عن قراءته لدى القراء ،فقد يفهم القراء إحياءات وأشياء يف النص مل يكن قصدها املؤلف ومل
يفكر ا ،فالقراءة ختلق النص أيضاً"(.)13
ويبين أركون مفهوم التلقي (القراءة) وهو مكمـل ملفهوم التـارخييـة الـذي يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعملـه وال يتوا الن يـذكر
خلثرت مبدرسـة كونسـتانس ،والسـيّما ايوا يف كتابه (مجالية التلقي)( ،)14ولكن على الرغم من اختالف فهم
مدرســة كونســتانس األملانية للتلقي عن توريف أركون ملفاهيم التلقي ،فقد نشــأت مدرســة النقد األملانية يف
نقـد كيفيـة تلقي النص األديب من قبـل القراء الـذين ينتمون إىل خمتلف فئـات اجملتمع أو طبقـاتـه ،أمـا أركون
صـوص الدينية اليت تقرأ يف كل األوسـ ــاط االجتماعية
فريى أن "من املمكن هلذت املنهجية أن تطبق على الن ـ ـ
الثقــافيــة ،وعنــدئــذ نعرف كيف نتلقى هــذت األوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط وكيف نفهمهــا ،ومــا الفرق بني فهم هــذت الفئــة أو
تلك"(.)15
تعود هذت املدرســة لوصــول التأويلية األملانية والســيّما هوســرل وغادامري ،فهوســرل يرى قراء النص فعالً
صـل
صـدايً يدفع القارئ للبحث عن املعىن الذي ال يتحقق إالّ بتكوين عالقة وشـ ــيجة مع النص حىت حي ـ ـ
ق ــ
الفهم ،أما الفهم عند غادامري "فهو يقضـ ـ ــي اسـ ـ ــتعداداً للتعبري عن شـ ـ ــيء للنص وانطالقاً منه ( )....فهي
تســتلزم ابألحرى املطابقة ومقاصــد النص ،والكشــف عن آراء القارئ ( )..ينبغي أن ينتبه القارئ إىل حتيزت
حىت يتمكن النص من الظهور"(.)16

 -12عبد عبد الالوي ،التاري واالختالف عند حممد أركون ،املخيال ضد العقل ،ضمن الفلسفة يف الوطن العريب يف مائة
عام ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،2002 ،ص .53
 -13حممد أركون ،اإلسالم أوراب الغرب ،ترمجة :هاشم صايب ،دار الساقي ،بريوت ،سنة  ،1993ص.26
 -14حممد أركون ،الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،ترمجة :هاشم صايب ،دار الساقي ،بريوت ،ط ،1997 ،1/ص  ،36وأيضاً
أركون ،اإلسالم أوراب الغرب ،ص .26
 -15حممد أركون ،اإلسالم أوراب الغرب ،ص .26
 -16غادامري ،هانس غيورغ ،فلسفة التأويل ،ترمجة :حممد شوقي الزين ،منشورات االختالف ،بريوت ،2006 ،ص -124
.125
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ثالثاً :إشكالية التاريخ ونظام الفكر :أركون وفوكو

كـ ــان فوكو قـ ــد أحـ ــدب ثورة منهجيـ ــة يف كتـ ــابـ ــة التـ ــاري املعريف وبني االختالف بني اتري األفكـ ــار
صـب
(التقليدي) و(التاري احلضــري أو اجلديد) ،يرى فوكو أن التاري التقليدي يســعى إىل أن جيعل من ن ـ
املاضـ ــي وأثرايته (ذاكراته) وحيوهلا إىل واثئق وحبث تلك اآلاثر على التكلم ،تلك اآلاثر اليت غالباً ما تكون
صـب أثرية ويعريف كمية من العناصــر
حيول الواثئق إىل ن ـ
خرســاء يف حد ذا ا ،أما اليوم فإن التاري هو ما ّ
()17
صـرهـا يف جمموعـات  ،وعلى غرار فوكو ينتقـد
اليت ينبغي عزهلـا واجلمع بينهـا وإبرازهـا والربط بينهـا وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـور ا طي
صـور الســائد للتاري فينظر إىل التواري الرمسية للمدارا واجلامعات وهي اليت تبين الت ـ
أركون الت ـ
املس ــتقيم حلركة التاري يعين أن التاري ينطلق من أص ــل معني أو نقطة بداية يف أذهاننا وعقولنا عن مس ــرية
صـل يف
صـور هو الس ــائد ،فإننا ال نس ــتطيع أن نس ــتوعب القطعيات اليت حت ـ
التاري ( )....وإذ كان هذا الت ـ
جمرى التـ ــاري أو القطعيـ ــات اليت تقوم ـ ــا من حني حلني عنـ ــدمـ ــا حيتفظ الحـ ــداب معينـ ــة وحيـ ــدب مـ ــا
عداها( .)18وعلى خالف هذت الرعية للتاري  ،فإن اتري األفكار ال يهتم سـ ـ ـ ـ ـ ــوى ابلبداايت أو النهاايت،
وإبعادة إنشاء التطورات ا طية املتعاقبة للتاري (.)19
وخلس ــيس ـاً للمنهج احلفري ،فقد انش ــغل يف وض ــع مفهوم النظام املعريف (االبس ــتيمية) ،والذي يعين به:
جممل املسلّمات الضمنية اليت تتحكم بكل اإلنتاج الفكري يف مدة معينة من دون أن يظهر على السطح،
صـطلح لتحقيب الفكر العريب
أو تلك الرعية للعامل يف مدة زمنية حمددة( .)20وقد اسـ ـ ـ ـ ــتعمل أركون هذا امل ـ ـ ـ ـ ـ
اإلسـالمي ابسـتيمولوجياً أي عميقاً ،كما أنه (أركون) يف احلوار الذي أجرات معه هاشـم صـايب أخذ يتحدب
عن الفضـاء العقلي الفروسـطي الذي يشـمل عامل املسـيحية واإلسـالم معاً طوال القرون الوسـطى اليت انتهت
يف الغرب ومل تنته عندان .يق ـ ـ ـ ـ
صـد أركون بذلك ابملعطيات التارخيية لوشـ ـ ـ ــياء املتعلقة أحدااثً علمية وأحدااثً
فكرية جرت يف حلظة معينة من حلظات التاري  ،مث خلقت فض ـ ـ ـ ـ ــاءات جديدة س ـ ـ ـ ـ ــوف يش ـ ـ ـ ـ ــتغل داخلها
صـول العقـل وجيول( .)21عنـدمـا يتحـدب أركون واصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـاً منهجيتـه ،نرات يفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مفهوم النظـام املعريف
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
(األبسـتيمي) ،يقول" :فعندما أقرأ كتاابً يف علم الفقه والكالم ،فإين أتسـاءل فوراً عن العالقات الكائنة بني
صـرت ،أان أطرح هذا الس ـؤال :ماذا
صـورات واملفاهيم اللغوية الس ــائدة يف ع ـ
الفكر الالهوا للمؤلف وبني الت ـ
صـورات هذا املؤلف يف ما خيص
تعين اللغة ابلنس ــبة له؟ مث انتقل بعدئذ إىل مرحلة اثنية لكي أرى ما هي ت ـ
صـورت للمجاز مثالً؟ و ن نعلم أنه أحد أدوات
علم البالغة ،ماذا تعين البالغة ابلنسـ ـ ـ ـ ـ ــبة له؟ ماذا كان ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـورت للمجال املسـ ــتخدم يف اللغة الالهوتية؟ هل كان ينظر إليه ب ـ ـ
البالغة الشـ ــهرية ،ماذا كان ت ـ ـ
صـفته جمازاً
صـيغة حقيقة؟ هذا تسـ ـ ـ ــاعل حاسـ ـ ـ ــم يف ما خيص تقييمنا له وحتديدان لنوعية نظام الفكر الذي ينتمي
أم ب ـ ـ ـ ـ
صـورت لعلم التاري :
إليه ،هل هو نظام فكر حديث أم نظام فكر قروسـ ــطي ...كما وأتسـ ــاءل عن ماهية ت ـ ـ
 -17ميشيل فوكو ،حفرايت املعرفة ،ترمجة :سامل يفوت ،املركز الثقايف العريب ،بريوت ،الدار البيضاء ،ط ،1986 ،1/ص- .9

 -18حممد أركون ،قضااي يف نقد العقل الديين ،ترمجة :هاشم صايب ،دار الطليعة ،بريوت ،ط ،1998 ،1/ص .94
 -19ميشيل فوكو ،حفرايت املعرفة ،مصدر سابق ،ص .126
 -20هاشم صايب ،الرتمجة والعلوم اإلنسانية يف كتاب حممد أركون ،أين هو الفكر اإلسالمي ،دار الساقي ،بريوت،1993 ،
ص.1
 -21حممد أركون ،الفكر اإلسالمي ،نقد واجتهاد ،ص .238
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كيف كان يكتب التاري مثال؟ فمن املعروف أن املؤلف يف ذلك الع ـ ـ
صـر كان فقيهاً ولغوايً ومؤرخاً وحمداثً
صـار فإين أنظر إىل
صـور معرفة املاض ــي أو الطريقة املتبعة ملعرفة املاض ــي؟ ابخت ـ
ومفس ـراً ...ا كيف كان يت ـ
جممـل العلوم واملعـارف اليت كـانـت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائعـة يف زمنـه ،وليس إىل علم واحـد فقط (كعلم الفقـه مثالً ممـا األمر
يتعلق هنا ابلفقيه) ،وال أان أنظر إىل مجيع العلوم مث أعيد تركيب نظام الفكر الذي س ــاد يف زمنه وابلش ــكل
الذي ميكنين من موض ـ ــعه عمله الالهوا أبس ـ ــتمولوجيا"( ،)22وهذا ما يطلق عليه فوكو التش ـ ــكلية ا طابية
اليت تسمح بظهور علم معني يف مدة ثقافية معينة(.)23
كما أن فوكو جلأ يف كتابة الكلمات واألش ـ ـ ــياء لتحقيب الثقافة الغربية درا العلوم اإلنس ـ ـ ــانية انطالقاً
من الش ــبكة املفهومية للمعارف اليت تش ــرط يف إمكانية تش ــكلها ،والكائنات الطبيعية والتبادالت للكش ــف
عن املنظومـات اليت أفرز ـا علومـاً مرتابطـة( ،)24أن فوكو عنـدمـا درا اتري الفكر الغريب بوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطـة اللغـة
كون (أبســتيمية) التشــابه
والعالمة وفق أبســتيمية معينة لكل ع ـ
صـر انطالقاً من القرن الســادا عشــر الذي ّ
وهي املقولــة املركزيــة يف نظــام املعرفــة الغربيــة ،فــإن الفكر يقوم على مبــدأ التطــابق والتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابــه مع العالقــة
صـبح احلقيقة انكشــافاً لطبيعة األشــياء من حيث
والكلمات هي األشــياء ،واألشــياء هي الكلمات حبيث ت ـ
لاثلها ،أما القرن الســابع عشــر والقرن الثامن عشــر (أبســتيمية التمثل) فلم تعد املعرفة تتحرك داخل فضــاء
التشابه وساد بدالً عنه مبدأ (النظام) وبدأت تنفصل اللغة عن األشياء ورهر اإلنسان بكل منتوجاته مادة
للمعرفة وانتقل الفكر يف القرن التاسع عشر ليحدب قطيعة كاملة يف نظام املعرفة الغربية(.)25
وخلس ــيسـ ـاً على فوكو يطرح أركون تس ــاعالً مع عدم إش ــارته إليه فوكوق ما هي العالقات اليت يتعاطاها
العقل مع العالقة الداللية؟ و ذا السـؤال يذهب أركون بعيداً ،إذ إن هذا السـؤال ينطبق على كل الثقافات
صـر على ثقافة واحدة ،لكن أركون عندما ينظر إىل الفكر اإلســالمي
وعلى كل املســتوايت الثقافية ،ومل يقت ـ
الكالســيكي واملعاصــر يرات ينتمي إىل أبتســيمية فضــاء القرون الوســطى من خالل العالقة أو العالقات اليت
يتعاطاها العقل مع العالمة واليت مبوجبها يكون إبمكاننا أن دد نوعية العقالنية املس ـ ـ ــتعملة يف كل عملية
صـبح
معرفيـة ،وإذا كـانـت العالمـة اللغويـة منخرطـة يف خطـاب ديين يقـدم نفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه على أنـه كالم  ،فت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
عقالنية مشروطة من قبل إكراهات ا يال واملتخيل اليت ختتزنه و يمن عليه(.)26
لذا رل نظام الفكر (األبس ـ ـ ـ ـ ـ ــتيمي) يرتاوح مع كل األدبيات التارخيية اليت توجهها الرعاي اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية،
وتسـ ـ ــيطر عليها ومل يطرأ أي تغري على هذا األبسـ ـ ــتيمي من مرحلة السـ ـ ــرد واإلخبار على طريقة الطربي إىل
مرحلة العقلية نفسها ومبادئ اإلدراك والتأويل نفسها.
مل يكتف أركون بنقدت الفكر اإلس ــالمي الكالس ــيكي واملعاص ــر ،فقد طال أيض ـاً املنهج اإلس ــتش ـراقي،
وهو ما دفع الركون أن يبتعد عن دائرة اتري الفكر ا طي الذي سـار عليه املنهج اإلشـراقي؛ ألن التقسـيم
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 -22حممد أركون ،الفكر اإلسالمي ،نقد واجتهاد ،ص .239
 -23ينظر :ميشيل فوكو ،حفرايت املعرفة ،ص .164
 -24ينظر :السيد ولد أابت ،التاري واحلقيقة عند ميشيل فوكو ،الدار العربية للعلوم ،بريوت ،ط ،2004 ،2/ص .126-125
 -25ينظر :املصدر نفسه ،ص .132 ،129 ،127 ،126
 -26حممد أركون ،من االجتهاد إىل نقد العقل اإلسالمي ،ترمجة :هاشم صايب ،دار الساقي ،ط ،2/بريوت ،سنة  ،1992ص
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العدد27 :

املعريف على خالف ذلك ،خذ بعني االعتبار اجملال الزمين لتشـ ـ ـ ـ ــكيل النظام املعريف فقط ،بل اعتمد على
النظام املعريف املتمثل يف كل العلوم اليت تتعايش يف زمن معريف واحد.
رابعاً :املنهجية التقدمية الرتاجعية أو الرتاجع الزمني :باشالر وأركون:

ميكن القول إن املنهجية التقدمية اليت ب ّشـ ـ ـ ـر ا أركون اسـ ـ ـ ــتلهمها من الدرا الباشـ ـ ـ ــالري ،ومل يذكرها
صـراحةً وال ضـمناً ،كما غاب ذلك عن مرتمجه وشـارحه هاشـم صـايب ويف أي مقارنة توضـيحية بني ابشـالر
وأركون ميكن مالحظـة ذلـك بوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح على الرغم من اختالف تطبيقـا مـا ،وإذا كـان ابشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالر قـد أوجـد
منطلقات اديدية أس ــاس ــية لتاري العلم وحقق التجاوز وقد أحدب حتوالً فكرايً يف بنية التفاعل الفلس ــفي
مع املمارسـ ـ ـ ـ ــات العلمية ،فإنه (أركون) أراد إحداب خلخلة يف التاري الفكري العريب اإلسـ ـ ـ ـ ــالمي؛ وذلك
مبمارس ـ ـ ـ ـ ــة منهجيات متعددة ،وقد ابعد أركون أص ـ ـ ـ ـ ــل املنهجية التقدمية الرتاجعية؛ أللا مل تش ـ ـ ـ ـ ــكل احملور
األسـ ــاسـ ــي يف عمل ابشـ ــالر مثل القطيعة املعرفية ،والعقبة املعرفية ،فإن مفهوم الرتاجع الزمين هو من أوائل
املفاهيم االبس ــتمولوجية اليت أدخلها جاس ــتون ابش ــالر إىل ميدان فلس ــفة العلوم ،وهذا مفهوم جيعل فلس ــفة
العلوم بوص ـ ـ ـ ــفها معرفة نظرية أو اترخياً نظرايً أمراً ممكناً( .)27وإذا كان ابش ـ ـ ـ ــالر أراد تكوين مفاهيم جديدة
لتاري العلم وتشـ ـ ـ ــكيل رعية ترتقي مسـ ـ ـ ــتوايت عالية من التفكري ،فإن أركون أراد قراءة التاري اإلسـ ـ ـ ــالمي
صـد ا (العودة إىل املاض ـ ـ ـ ــي ليس من أجل
صـورة خمتلفة بواس ـ ـ ـ ــطة املنهجية التقدمية الرتاجعية واليت يق ـ ـ ـ ـ
ب ــــ
صـوص األس ــاس ــية الس ــابقة كما يفعل
إس ــقاط حاجيات اجملتمعات اإلس ــالمية املعاص ــرة ومش ــاكلها على الن ـ
علماء الدين اإلص ـ ـ ـ ــالحيون وإمنا من أجل أن يتوص ـ ـ ـ ــل إىل اآلليات التارخيية العميقة والعوامل التارخيية اليت
أنتجت هذت النصوص وحددت هلا ورائف معينة وهذت هي املنهجية الرتاجعية.
صـوص القـدميـة ال تزال حيـة
أمـا املنهجيـة التقـدميـة :واليت يريـد منهـا أركون ذات أمهيـة ،حيـث أن الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـوغ املس ــتقبل أو
صـفتها نظاماً أيديولوجياً خاص ـاً من االعتقاد واملعرفة ي ـ
وانش ــطة يف جمتمعاتنا حىت اليوم ب ـ
يسـهم يف تشـكيله ،هلذا السـبب ينبغي علينا أن ندرا عملية التحول الطارئة على مضـامني هذت الن صـوص
وورائفها الس ــابقة مث توليد مض ــامني وورائف جديدة)( ،)28يبدو أن أركون هنا يس ــري على خطى ابش ــالر
عندما أراد قراءة اترخيية العلم ،فنظر ابش ـ ـ ـ ــالر إىل اتري العلم على أنه ينبغي دراس ـ ـ ـ ــته من لايته وليس من
بدايته ،أي من احلالة الراهنة للعلم مث تبدو مراجعاته لكل اتري العلم انطالقاً من احلاضر(.)29
صـعوبة ااوزها من دون اخرتاق هلذت
فإن أركون يضـ ـ ـ ـ ــع الرتاب العريب اإلسـ ـ ـ ـ ــالمي أمام عقبات من ال ـ ـ ـ ـ ـ
صـفها أركون ما قبل العلمية ،وقد حدد ابش ـ ـ ــالر
الذهنيات أو العقليات اليت تتلقى هذا الرتاب بش ـ ـ ــكل ي ـ ـ ـ
صـر النهض ــة ومعظم تراب
املرحلة ما قبل العلمية للفكر الغريب اللا تش ــمل األزمنة الكالس ــيكية القدمية وع ـ
القرنني السادا عشر والسابع عشر وحىت أواسط القرن الثامن عشر(.)30
 -27روبري بالنشي ،نظرية املعرفة العلمية (االبستمولوجية) ،ترمجة :حسن قبيسي ،جامعة الكويت للمطبوعات ،1981 ،ص
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 -28حممد أركون القدسي والثقايف والتغري ،يف جملة الفكر العريب املعاصر ،العدد ،29/سنة ،1998 ،9/ص .18
 -29حسني عبد احلميد ،التفسري االبستمولوجي ،نشأة العلم ،جملة عامل الفكر ،الكويت ،اجمللد السابع عشر ،العدد الثالث،
 ،1986ص .138
 -30عمر مهيبل ،إشكالية التواصل يف الفلسفة الغربية املعاصرة ،منشورات االختالف ،بريوت ،2005 ،ص .84
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أثر العلوم اإلنسانية ف قراءة حممد أركون للرتاث اإلسالمي

أما أركون فإنه يرى الثقافة العربية اإلس ــالمية حماطة بفض ــاء القرون الوس ــطى ومل تس ــتطع ااوز أية عقبة
من العقبات املعرفية األساسية من دون أن تتمكن من إحداب قطيعة معرفية.
خامساً :القراءة األلسنية والسيميائية النقدية(غريماس ،أركون):

يتبىن أركون املنهجية السـ ـ ــيميائية واأللسـ ـ ــنية يف قراءة الرتاب العريب اإلسـ ـ ــالمي ،مفاهيم مدرسـ ـ ــة ابريس
السـ ــيميائية والسـ ــيّما غرمياا وألسـ ــنيات دي سـ ــوسـ ــري .يتسـ ــاءل أركون من خالل هذا املنهجية كيف تقوم
العالمات املسـتعملة يف النصـوص ابلداللة وتوليد املعىن؟ ما اآلليات األلسـنية أو اللغوية املسـتعملة من أجل
إنتاج هذا املعىن احملدد ،وليس أي معىن آخر غريت؟ ملن ينبثق هذا املعىن وضمن أية شروط؟ (.)31
وخيربان أركون أن هذت األسئلة ال دف إىل نزع صفة الوحي عن النصوص وال إزالة شحنتها التقديسية
وال إزالة آاثر معانيها الروحية ابلنسبة للمؤمنني وعلى العكس فإلا تم ذت األشياء والسمات ،وبورائف
صـفتها أس ـ ــاليب توليد الداللة وال تزال تنظر إىل حتديد مكانتها املعرفية ض ـ ــمن مقارنة ش ـ ــاملة تم
املعىن ب ـ ـ
()32
بكل ما يعين ويدل(أو بكل ما ينتج املعىن والداللة) .
صـية،
وهذا يتطابق مع الرعية الس ــيميائية ملدرس ــة ابريس عندما تنظر إىل النص على أس ــاا الوريفة الن ـ
وليس للنص أي ارتبــاط مبرجع خــارجي أي أن املعىن يتكون جراء عالقــات بني العنــاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الــدالــة داخــل
النص.
ينظر أركون للتحليل السـ ـ ـ ــيميائي على أنه يوجب على الدارا ممارسـ ـ ـ ــة لرين التقشـ ـ ـ ــف والتقاء العقلي
صـوص حمددة كانت قد ولّدت
والفكري وميثل ذلك فضــيلة مثينة جداً والســيّما أن األمر يتعلق هنا بقراءة ن ـ
وش ّكلت طيلة أجيال عديدة احلساسية واملخيال اجلماعيني والفرديني(.)33
صـوص الـدينيـة ،بـل حتفظ هيبتهـا
ومن خالل القراءة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيميـائيـة اليت ال ـدف إىل املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا ابلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وقدسـيتها ،فإن هناك مسـافة منهجية اات النصـوص أو بيننا وبني النصـوص املقدسـة وال إطالق ألي حكم
من األحكـام االبسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمولوجيـة أو التـارخييـة( .)34على الرغم من دعوة أركون إىل تبين املنـاهج السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيميـائيـة
صـوص الدينية ،كذلك
واأللس ـ ــنية يف قراءة الرتاب ،فهو يش ـ ــكو من عدم تطبيق التحليل األلس ـ ــين على الن ـ ـ
عدم بلورة علم للس ـ ـ ــيميائيات خاص ابللغة الدينية مع ذلك جعل يلوح الن قراءته بواس ـ ـ ــطة الس ـ ـ ــيميائيات
صـوص وقراء ا على وفق حلظا ا الزمنية ،أي كما يقول أركون( :كل ما
واأللس ـ ـ ـ ــنيات تدعو إىل حترير الن ـ ـ ـ ـ

 -31حممد أركون ،الفكر اإلسالمي ،قراءة علمية ،ص .33
 -32املصدر نفسه ،ص .33
 -33املصدر نفسه ،ص .33
 -34املصدر نفسه ،ص .32
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العدد27 :

صـاعداً عن أية عملية إســقاط
أســعى إليه هو حماولة فريف قراءة اترخيية للنص القرآين قراءة لتنع منذ اآلن ف ـ
()36( )35
.
أيديولوجية على هذا النص أو ذاك .وهذا هديف األساسي ،أريد القيام بقـراءة تزامينة)
يبدو أن أركون ال يتوا عن قراءة النص الديين قراءة سيميائية بواسطة منهجية غرمياا السردية ،ولكن
غرميـاا يرفض تطبيق منهجيتــه على النص الـديين ،فريى أن هنــالـك اختالفـاً بني النص الـديين واحلكــاايت
الش ـ ـ ــعبية( .)37فإص ـ ـ ـرار أركون قراءة النص القرآين على وفق ا طاطة الغرمياس ـ ـ ــية اعله يض ـ ـ ــع النص القرآين
صـور التارخيي
مبقارنة جمردة من أي اكتشــاف جديد للنص القرآين ،فالتحليل األركوين الســيميائي يتعدى الت ـ
صـل إىل مفاهيم دقيقة ذات اريدات بسـ ـ ـ ـ ـ ــيطة ال ترتك جوهر الواقع التارخيي لكن تعمل على
للنص ،وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـورة تزامنية ،فقيمة التحليل اللسـ ــاين  -السـ ــيميائي عند أركون ما هو إالّ إبراز دقة املعرفة
تركيبه لسـ ــانياً وب ـ ـ
التيولوجية اليت يريدها أن تشكل نقطة انطالق سليمة ومفتاح قراءته للوحي وفقاً هلذا املخطط:
غرمياا
الذات
املوضوع

أركون
سورة التوبة

النحم حممد()
املسلمون
البشر

املرسل
املرسل إليه
املعوق أو املعاريف
املساعد
فالنص عند أركون من الناحية السـ ــيميائية( )....يربز من خالله عدة أدوار داخل النص القرآين()....
فإن (الفاعل -الذات) املطلق املثال الكبري يف أنه معاً مرسـ ـ ــل ومرسـ ـ ــل إليه أي يرسـ ـ ــل األعمال التوصـ ـ ــلية
(كاألوامر) والسـردية واملرجعية واملعرفية التشـريعية ...ا إىل البشـر وكل هذت األعمال تعود إليه يف النهاية.
فهذا الفاعل املطلق أي ( ) يقع يف عالقة حتالفية مباشرة مع املرسل إليه األول -أي حممد -الذي ميتلك
أيضـاً موقعاً مزدوجاً ،فهو من جهة ميثل الرسـول الواسـطة اليت مير من خالهلا كالم الفاعل املطلق ،وهو من
جهة اثنية(فاعل الذات) مرس ـ ـ ــل يبلّغ البش ـ ـ ــر كالم  .إنه معبأ ابلقوة الكالمية والنطقية للعبارات املنقولة
(لحايت) ،كما أنه مسـ ـ ــؤول حبكم وريفته هذت عن حتيني الرسـ ـ ــالة واسـ ـ ــدها يف التاري عن طريق ااراط
ش ــخص اثلث هو املرس ــل إليه اجلماعي( )....ولكن من الناحية التارخيية احملس ــوس ــة ،فإن هذا املرس ــل إليه
 -35التزامنية :لقد طور سوسري دراسة آنية تزامنية(سينكرونية) وهي الكيفية اليت تعمل ا اللغة يف حلظة زمانية معينة ،فال يتم
إدراك داللة اجلملة قبل أن تنتهي ويتم النظر إىل جمموع عالما ا وإشارا ا جمتمعة يف حلظة زمنية معينة وهذت الدراسة ختتلف عما كان
سائداً يف زمانه ،إذ سادت الدراسة التارخيية (الدايكورونية) ،فسوسري يرى أن راهرة لغوية معينة ميكن دراستها ،أما دراسة تزامنية آنية
على ألا جزء واحد من نظام يتزامن مع نفسه ،أو دراستها على ألا جزء من سلسلة اترخيية نتجت أو عكست غريها من الظواهر اليت
ترتبط ا ،وهذا ما ال يفضله وال ينكرت سوسري ،بل دراسة أي كلمة دراسة تزامنية على ألا ترتبط بغريها من الكلمات اليت يتزامن
استعماهلا مع استعمال املفردة املدروسة ،ففي الدراسة التزامنية اآلنية يقوم املرء بدراسة احلالة اللغوية بكاملها يف حلظة زمانية حمددة (سعد
البازعي وميجان الرويلي ،دليل الناقد األديب ،املركز الثقايف العريب ،ط ،2002 ،3ص.)35
 -36حممد أركون ،الفكر اإلسالمي ،قراءة علمية ،ص .32
 -37هاشم صايب ،طوبولوجيا ا طاابت البشرية ،جملة الفكر العريب املعاصر ،العدد  ،1987 ،45-44ص .57
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اجلماعي هو مبدئياً س ــكان مكة مث س ــكان املدينة (يثرب) مث س ــكان احلجاز كله مث دار اإلس ــالم الكملها
صـار نفس ــها
واليت ينبغي أن لتد وتتس ــع تدرجيياً حىت تش ــمل األريف املس ــكونة كلها وطبقاً( )....آلية األن ـ
املدعوين ابملؤمنني ،كما يشمل املعارضني املدعوين ابملشركني أو املنافقني وأخرياً اليهود والنصارى(.)38
صـيص القانوين (أي تركيبة اآلايت النحوية
صـي وخمطط التن ـ ـ ـ ـ ـ
إذ ما مزجنا بني البنيان التمثيلي الق ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ
القانونية) مث خمطط السرد املتبع ،فإننا صل على الرتكيبة السيميائية اآلتية:
الفاعل ا الذات املطلق ا املرسل األول

األان الشيء أو املوضوع = التوبة املرسل إليه األول

الواسطة

األان ا النحن

املرسل الثاين

أو الفاعل

الثاين الثاين

األنصار

املرسل إليه اجلماعي (الفاعل ا الذات اجلماعي)
البشر

(حممد)

املعارضون

سادساً:تفكيك ()39اللوغوس أو نقد املركزية اإلسالمية:

صـوص من أفكار دريدا يف نقدت ملركزية العقل العريب
لقد تس ـ ـ ــاءل أركون عن مدى اقرتابه يف حتليل الن ـ ـ ـ
صـوص تفرتيف وجود فلســفة مســبقة مثالً (اللعب) لغياب
اإلســالمي ،مع العلم أن نظرية دريدا يف قراءة الن ـ
()40
املدلول املتسامي ،إذن ما هي كيفية تطبيق هذا املنهج على النصوص الدينية من قبل أركون .
إن دريدا يقصد ابملدلول املتسامي كل نظام ميتافيزيقي يعتمد على أساا أو مبدأ أول أو قاعدة ميكن
أن يبىن عليها ترتيبياً كامالً للمعاين وتسـ ـ ـ ــتسـ ـ ـ ــلم العتقاد أو إميان أو كلمة مطلقة أو حضـ ـ ـ ــور أو جوهر أو
حقيقة تعمل كأســاا للتفكري ،لكن أركون ال يفرتيف رفض فلســفة املعىن املتســامي وال تكون طريقة قراءته
صـوص ذا ـا عنـد دريـدا ،فـأركون يؤكـد أن معىن املـدلول املتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامي يف طريقـة لثيـل اللغـة وقواعـدهـا
للن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 -38حممد أركون ،الفكر اإلسالمي ،قراءة علمية ،ص .95-94
 -39التفكيك :من أهم املصطلحات يف الفكر احلديث واملعاصر ويعود يف أصله إىل الفيلسوف األملاين هايدغر والذي يعين به
اهلدم أو التدمري لقد استعارت الفيلسوف جاك دريدا وبلورت من جديد واستطاع إدخاله إىل الفكر الفرنسي ،إن دريدا يقومم بتفكيك
امليتافيزيقا يف الغرب والتفكيك كفلسفة إسرتاتيجية أو دهاء يف فحص النصوص واملوضوعات اليت يسعى من خالهلا إىل كسر منطق
الثنائيات امليتافيزيقي داخل/خارج ،دال/مدلول ...،ا هذا ما فعله أركون يف ما خيص الفكر اإلسالمي الكالسيكي وا طاابت
اإلسالمية املعاصرة وال يقصد هنا ابلصالحية العلمية للعقائد وإمنا يقصد ابحلفر على أساسا ا على الطريقة املنهجية اجلينولوجية ومن
خالل املنظور الذي يبلورت نيتشه لنقد القيمة يف طريقة هذت املنهجية نستطيع كشف الورائف النفسية هلذت العقائد اإلميانية.
 -40ينظر :رون هالبري ،العقل اإلسالمي أمام تراب عصر األنوار يف الغرب ،ترمجة :مجال شحيد ،دار األهال للطباعة والنشر،
دمشق ،2000 ،ص .230
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العدد27 :

وخواص ــها الداللية والبالغية ،فنقد أركون للمدلول املتس ــامي يتمثل يف ا طاب الالهوا وامليتافيزيقي وحىت
التشريعي (أصول الفقه) لكن ذلك ينطبق على اإلسالم وعلى كل تقاليد الفكر الديين والفلسفي(.)41
وبني مـدى لركز اللوغوا
فـأركون التمس من دريـدا رعيتـه النقـديـة ألن األخري قـد نقـد مركزيـة اللوغوا ّ
صـوت .وهذا واضـ ـ ـ ـ ـ ــح عند أركون بنقد اللوغوا املركزي واحلقيقة الدينية يف الفكر
العقل) الغريب حول ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي وهـذا الرأي أكـدت هـاليرب عنـدمـا قـال قـدم لنـا دريـدا تطبيقـاً على مفهوم املركزيـة يف عـامل الفكر
الغريب ،وقدم لنا أركون تطبيقاً هلذا املفهوم يف الفكر اإلسالمي(.)42
ولكن من الواضـ ـ ـ ـ ـ ــح إن لكل ثقافة نظامها املعريف الذي جعلها ختتلف وتتمايز عن الثقافات األخرى،
فحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب دريـدا إن الثقـافـة الغربيـة املنطقيـة املركزيـة أو العقالنيـة ابملعىن احملـدد للكلمـة أو األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاء مركزة
ومتمحورة حول اللوغوا( (Logos) )43أي ألا تدخل العقل أو خطاب العقل بصـفة اللوغوا( )....فال
ميكننا التحدب عن املنطقية املركزية يف أي ثقافة غري الغربية ،فمعىن ذلك أن الثقافات البشرية هلا سياجا ا
ابلتأكيد ولكن هذت الس ـ ـ ـ ـ ـ ــياجات ال تتخذ هيئة املنطقية املركزية ا اص ـ ـ ـ ـ ـ ــة ابلثقافة الغربية وميكن القول إن
صـل
الثقافة العربية اإلس ـ ـ ـ ـ ــالمية هلا اهليبة املنطقية واملركزية املرتبطة ا( ،)44فلكل ثقافة عملية تقاطعات حت ـ ـ ـ ـ ـ
داخل الس ــياج العقالين املركزي( .)45وعلى هذا األس ــاا فإن نقد أركون التفكيكي للعقل اإلس ــالمي يعمل
على زحزحة هذا السـ ـ ـ ــياج املركزي وصـ ـ ـ ـرفه عن معىن التحطيم أو التدمري الدريدي ،فأركون يسـ ـ ـ ــعى إىل أن
صـول على املشـ ـ ـ ــروعية أو من أجل
يفكك كل هذا البناء الشـ ـ ـ ــام واملقدا الذي حيتمي به من أجل احل ـ ـ ـ ـ
احملافظة عليها وال يكتفي بذلك ،بل تفكيك األنظمة الالهوتية كافة اليت تشـكلت يف العصـور الوسـطى يف
اجملاالت الدينية كافة (اليهودية ،املس ـ ـ ـ ـ ـ ــيحية ،اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية) فهذت األنظمة بتحديدا ا الثنائية مؤمن/كافر/
حرام/حالل طــاهر/جنس حبــاجــة إىل تفكيــك وإعــادة ( )....أللــا تنتمي إىل فرتة اترخييــة حمــددة هي فرتة
 -41أركون ،معارك من أجل األنسنة ،الفصل ا امس(اللوغوا املركزي واحلقيقة اإلسالمية) ،ترمجة وتعليق :هاشم صايب ،دار
الساقي ،بريوت ،ط ،2001 ،1/ص.208
 -42هالبري ،العقل اإلسالمي أمام تراب عصر األنوار يف الغرب ،ص .55
 -43اللوغوا :وهو الكلمة اإلهلية ،لكن معانيها اختلفت فاللوغوا عند هريقليطس وهو أول من قال به هو القانون الكلي،
يقول هريقليطس كل القوانني اإلنسانية تتغذى من قانون إهلي واحد ،اآلن هذا يسود كل من يريد ويكفي للكل ويسيطر على الكل،
و ذا الرأي أخذ الرواقيون فقالوا إن العقل أو اللوغوا هو املبدأ الفعال يف العامل ،وهو الذي يشيع فيه احلياة وهو الذي ينظم ويرشد
العنصر السلحم يف العامل وهو املادة.
مث جاء فيلون اليهودي فقال عن اللوغوا إنه أول القوى الصادرة عن وإنه حمل (الصورة) والنموذج األول لكل األشياء ،وهو
القوة الباطنة اليت حتيي األشياء وتربطها فيما بينها (إنه رابط الكون ،احلافظ كل أجزائه وبدونه تنحل ،وهو يتدخل يف تكوين العامل لكنه
ليس خالق ،وهو الوسيط بني والناا وميكنهم من االرتفاع إىل رعية  ،ولكن دورت هو دائماً دور الوسيط ،النه إهلي ومييزت من
أداة التعريف اليت تضاف إىل لكنها ال تضاف إىل اللوغوا.
كما إن اإلجنيل الرابع املنسوب إىل يوحنا تستهل ابحلديث عن (الكلمة) ويف البدء كانت الكلمة ،والكلمة كانت عند  ،و
هو الكلمة بكل شيء كان وبعد مل يكن شيئاً مما كان ،وهذا اللوغوا أو الكلمة هو الذي كان قبل خلق الكون ،كان عند وهو
وهذا اللوغوا أو الكلمة اسد أي إحتد جسداً وحل بني الناا ،فكشف هلم حقيقة النجاة (ا الص) وبث فيهم احلياة ا الدة
ممكناً إايهم من أن يصريوا أنبياء .
وجاء الغنوصيون فقرروا إن اللوغوا هو أد األيوانت ( )eonsوإنه الذي يتوىل تكوين العامل( )....ومنذ ذلك التاري كان
معىن دينياً أكثر من فلسفياً جندت خصوصاً عند الصوفية وياصة عند أي عريب بني الصوفية املسلمني مل يعد له مكان عند
اللوغواً ،
الفالسفة احملدثني اللهم على سبيل التعبري الديين عند بعض االااهات ،كما جند ذلك عند فتشه( )...لكنه يرى يف اللوغوا إنه هو
األان( .عبد الرمحن بدوي ،موسوعة الفلسفة ،جـ1427 ،2/هـ ،قم ،دار ذوي القريب ،ص .372-371
 -44ينظر :حوار هاشم صايب مع جاك دريدا ،جملة الفكر العريب املعاصر ،العدد  ،1988 ،52ص .110-109
 -45املصدر نفسه ،ص .110
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صـور الوس ـ ـ ــطى مع ذلك فهي حتاول أن ختلع على ذا ا ص ـ ـ ــفة الالاترخيية أي ص ـ ـ ــفة اجلواهرانية األزلية
الع ـ ـ ـ
()46
الصاحلة لكل زمان ومكان .
ولكن اقت صـار أركون يف دراسـاته على التوجه إىل تفكيك الفكر اإلسـالمي بشـكل خاص دون اإلحلاح
على األنظمة الدينية األخرى ،واقرتابه من مناخ الفكر اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــالمي جعله يوضـ ـ ـ ـ ـ ــح بعمله التفكيكي كيفية
ا روج من الس ـ ـ ـ ـ ــياج املركزي الديين ،وما هي األولوية اليت جعلت الفكر يتموض ـ ـ ـ ـ ــع داخل آلية من التكرار
دون تعريف خطـاابت هـذا الفكر إىل تفكيـك ،ويرغـب أركون الـدخول يف هـذت املغـامرة ،كمؤرخ يقول أنـه
يس ــتطيع املس ــاعدة على ا روج من الس ــياج املتش ــكل اترخيياً بوس ــاطة احلل املنهجي واإلبس ــتمولوجي الذي
حياول تطبيقه على الفكر اإلسالمي الكالسيكي من أجل دراسته وإضاءته إىل أقصى حد ممكن ،فاهلدف
الذي ينبغي حتقيقه يف لاية املطاف هو وض ـ ــع حد الجرتار أو تكرار الكتابة الرتاثية اليت يس ـ ــعى أركون إىل
تفكيكها ذات آلية تكرارية وزمن ديين ،ويف الزمن الديين يتحول احلاضـ ـ ــر إىل ماضـ ـ ــي ،وإن هذت الثقافة ال
تتطلع إىل مسـ ــتقبل وال تشـ ـعر اإلنسـ ــان بذلك ،بل تزل تتحرك يف زمن ثقايف سـ ــابق له ال خلثري له إبنشـ ــائه
سوى إحاطته بسياج ال يستطيع ا روج منه وبذلك تظل معرفته ماضوية ذات داللة معينة ورعية حمددة.
البعد الثاني المفاهيمي (االصطالحي):
ُ
أوالً:العقل اإلسالمي هو عقل (السياج الدوغمائي املغلق)

صـطلح ا اص به (الس ــياج الدوغمائي املغلق)،
ما هو فهوم الدوغمائية؟ قبل أن يبدأ أركون بتكوين امل ـ
ركز على أحبـاب روكيش اليت نقلـت إىل الفرنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة بواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة ديكونش ،فـإن (روكيش) قـد انطلق أوالً من
صرامة العقلية ،قبل أن يتوص ـ ــل إىل البلورة النهائية ملفهوم الدوغمائية وورائفه العقلية ،فقد عرف
مفهوم ال ـ ـ
صرامة العقلية كما ا " :عدم قدرة الشـ ـ ـ ـ ـ ــخص على تغيري جهازت الفكري أو العقلي ،عندما تتطلب
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعيـة ذلـك ،وعـدم القـدرة على إعـادة ترتيـب أو تركيـب حقـل مـا يتواجـد فيـه عـ ّدة حلول
ملشكلة واحدة ،وذلك دف حل هذت املشكلة بفاعلية أكرب.)47(...
ويركز روكيش كما يوضح هاشم على نظام اإلميان والذي يتحدد بواسطة ثالب نقاط:
 .1عبـارة عن تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكيلـة معرفيـة مغلقـة قليالً أو كثرياً ومشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّكلـة من العقـائـد والالعقـائـد أو (القنـاعـات
والالقناعات) ا اصة ابلواقع.
صـوص ـ ـ ـ ـ ــية ا اص ـ ـ ـ ـ ــة واألمهية
 .2إنه متمحور حول مكزية من القناعات (أو اإلمياانت اليقينة) ذات ا ـ ـ ـ ـ ـ
املطلقة.
 .3إنه يولّد ســلســلة من أشــكال التســامح والالتســامح ااات اآلخر .)48(..وعليه فإن نظرية روكيش تقوم
على أس ـ ـ ــاا مفهوم اجلمود يف عالقته مبفهومي انفتاح الذهن( )Open Mindedوانغالقه)(Closed
وهو ميثل لب أنساق املعتقدات.
 -46حممد أركون ،معارك من أجل األنسنة ،ص .205
 -47هاشم صايب ،مرتجم كتاب الفكر اإلسالمي ،قراءة علمية ،ص .5
 -48املصدر نفسه ،ص .6
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العدد27 :

صـل ثنائي القطب يقع األش ــخاص (منغلقو الذهن)
وقد يرى روكيش أن أنس ــاق املعتقدات لر عرب مت ـ
يف أحد قطبيه واألشـخاص منفتحو الذهن يف القطب اآلخر( )....وهذت املفاهيم اليت تسـتعمل يف وصـف
صـورة متعادلة على كل أنس ـ ـ ــاق
أنس ـ ـ ــاق املعتقدات ال ترتبط الي نس ـ ـ ــق معتقدات نوعي ،لكنها تنطبق ب ـ ـ ـ
املعتقدات( .)49معىن ذلك أن الرتكيز يكون على بناء املعتقدات أي صور ا أو شكلها أكثر من مضمولا،
فالشـخص ذو التفكري اجلامد(منغلق الذهن) ال يسـتطيع أن يتقبل أفكار غريت أو يتفهمها ،بينما الشـخص
منفتح الذهن يس ـ ـ ــتطيع أن يفعل ذلك من دون أية ص ـ ـ ــعوابت؛ وذلك على الرغم من اختالف مض ـ ـ ــمولا
معه ،فحسـ ـ ـ ـ ـ ــب روكيش "أن هناك ثالثة جوانب مهمة ينبغي أخذها ابحلسـ ـ ـ ـ ـ ــبان يف أثناء تناول أنسـ ـ ـ ـ ـ ــاق
صـية) وإن هذت اجلوانب على عالقة بعض ـ ـ ـ ـ ـ ــها
املعتقدات هي املعرفية واأليديولوجية واالنفعالية (الش ـ ـ ـ ـ ـ ــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ببعض"(.)50
صـفته عدم القدرة على تغيري احلكم أو الرأي
صـلب العقلي املرتبط ابلروح الدوغمائية ب ـ
يعرف أركون الت ـ
ّ
(املتعلق بقض ـ ـ ـ ــية ما) يف الوقت الذي تتطلب فيه الش ـ ـ ـ ــروط املوض ـ ـ ـ ــوعية حدوب ذلك ،وعدم القدرة على
إعادة تركيب حقل معريف ما حيث توجد فيه جمموعة من احللول ملشـ ـ ـ ــكلة واحدة؛ وذلك دف حل هذت
املش ـ ـ ـ ـ ـ ــكلة الق ـ ـ ـ ـ ـصـى ما ميكن من الفعالية.إن الدوغمائية تنظيم معريف مغلق قليالً أو كثرياً من االعتقادات
والالاعتقــادات املتعلقــة ابلواقع ،إلــا مرتكزة حول لعبــة مركزيــة لالعتقــادات ذات مفعول مطلق وهي تولــد
سلسلة من النماذج للتسامح والالتسامح فيما خيص اآلخر(.)51
لــذا نرى مع أركون أن األفكــار الــدوغمــائيــة تتميز بعــدم القــدرة على التغري ،فهي ذات نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق فكري
حمافظ وليس هناك ما يدفعها على التغري ،كما ألا ليســت منتجة ألفكار قيمة وجديدة ،إالّ بشــكل ضــيق
وحمدود ،وإن رافق رهورها أفكار ذات أمهية ،لكنها تبقى يف ذات النســق املهيمن وهذا النســق الدوغمائي
ال فرصـ ــة لتغريت إالّ أن حيدب فيه خلخلة مبسـ ــتوى كبري ،فإن حتليالً علمياً لبنية النسـ ــق الدوغمائي يسـ ــتلزم
ابلضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة البدء إبخضـ ـ ـ ـ ـ ــاع مفاهيم هذا الفكر للنقد وتعريته ،وهذا ما يرات أركون تطبيق الروح الدوغمائية
على النصـوص التيولوجية (الالهوئية) الكالسـيكية أو التفنيدات اإلسـالمية واملعاصـرة (االسـتشـراق) كما أن
صـورات املسـ ـ ــلمني و القرآن فرياهم يطالبون بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(براهني
صـر على ذلك ،بل يتعدى ت ـ ـ ـ
نقد أركون ال يقت ـ ـ ـ
اترخيية) ومن هؤالء العلماء املزعومون الذين يشـ ـ ــعرون ،إذ ذاك ابإلخفاق ،والعجز عن أرضـ ـ ــيتهم نفسـ ـ ــها،
هكذا جند أن الروح الدوغمائية ايز ملصلحتها وضعاً مستحيالً ال ميكن الدفاع عنه(.)52
فـاألفكـار ذات النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق الـدوغمـائي ال تزول ،وإن زالـت فـذلـك ال يعين مو ـا بـل حتوهلـا من موقع إىل
آخر ،من موقع اهليمنة إىل الكمون مما جيعلها تتأثر ابلظهور مرة أخرى حسـ ـ ـ ــب الظرف املناسـ ـ ـ ــب ،فزواهلا
يعين عــدم قــدر ــا على إعــادة اإلنتــاج ولكن كيف حيــدب؟ إذا كــان اإلطــار االجتمــاعي والثقــايف مل يتغري،
فإلا ذات زمن ثقايف يسـ ـ ـ ــمح ابلتكرار ،وتعيش يف أزمنة خمتلفة ،فمنطقه هو الثبات الالاترخيي ،فاملاضـ ـ ـ ــي
هو الذي حيدد احلاضـ ــر وهو املسـ ــؤول عن اجلمود الفكري مما جيعل احلاضـ ــر متداخالً مع املاضـ ــي التارخيي
 -49معتز سيد عبد  ،االااهات العصبية ،عامل الكتب ،الكويت ،1989 ،ص .125
 -50معتز سيد عبد  ،االااهات العصبية ،ص .125
 -51حممد أركون ،الفكر اإلسالمي ،قراءة علمية ،ص .125
 -52املصدر نفسه ،ص .126-125
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أثر العلوم اإلنسانية ف قراءة حممد أركون للرتاث اإلسالمي

فال يس ـ ـ ــتطيع احلاض ـ ـ ــر أن يعلن اس ـ ـ ــتقالله وكما يؤكد أركون "إ َن االنتقال من الفكر األس ـ ـ ــطوري إىل حالة
الفكر اإلجيايب (الواقعي) مل تنجز لائياً وبش ـ ـ ـ ــكل عام ( )....هكذا يبدو أن زمننا الراهن ميتاز النه يعرتف
وللمرة األوىل ابألســطورة كأســطورة وإدخاهلا مع كل قيمها اإلجيابية ،يســمح ملا هذا الوضــع املعريف اجلديد،
أن نفهم كيفية اشتغال الفكر الديين ،من دون أن نضطر إىل معاكسته برفض العقل املنطقي املركزي()....
إذا كـان الفكر اإلجيـايب (الواقعي) هو فكر اترخيي ،فهو يـدرا التغري واالنقطـاع كمـا يـدرا االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمراريـة
صـلة ،إن الفكر األس ـ ـ ـ ــطوري الذي هو حتليلي وتركيحم يف الوقت نفس ـ ـ ـ ــه والذي يرجع دائماً إىل
والبنية املت ـ ـ ـ ـ
الوراء ( )....و اتري مضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى لكنـه حي دائمـاً أي و األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل املمحو(املنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي) لكن املعـايش أبـداً
صـعد
ملسـ ـ ّـوغات وجود النظام احلاضـ ــر للعامل ،هذا الفكر األسـ ــطوري ال ميكن أن يبدو إالّ فكراً ال زمنياً ،ي ـ ـ
ويعري أسـســها التوليدية واملتزامنة( .)53يعين احلدب الزمين متبلور على شــكل
ابســتمرار و أصــول األشــياء ّ
أن األحداب اليت تقع يف املاضـ ـ ـ ـ ــي هي اليت سـ ـ ـ ـ ــتقع يف احلاضـ ـ ـ ـ ــر ،مما جيعلها ذات بىن زمنية اثبتة .هذا ما
()54
الحظه عامل اإلميان (مرس ـ ـ ـ ــيا الياد) " ،إن الزمان ابلنس ـ ـ ـ ــبة لإلنس ـ ـ ـ ــان املتدين أكثر من املكان ،اانس ـ ـ ـ ـاً
واسـ ــتمرار ،بتوحد مدد الزمن املقدا ( )....اإلنسـ ــان املتدين يسـ ــتطيع بواسـ ــطة الشـ ــعائر(املرور) من املدة
الوقتيــة العــاديــة إىل الزمن املقــدا( )....إن املــدة الزمنيــة الــدنيويــة قــابلــة لتكون دورايً(متوقفــة) بواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــة
الطقوا ،والزمن غري اترخيي(مبعىن أنـه ال ينتمي منـه حلـاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اترخيي) ( )....وليس الزمن التـارخيي الراهن
هو احلاضر أبداً ،والزمن املعاش مثالً يف الشوارع ،واملنازل اجملاورة.
وإمنا الزمن الذي فيه الوجود التارخيي املقدا ( )....هو زمن أسـ ــطوري وبدائي غري قابل للمطابقة مع
املاض ـ ـ ــي التارخيي ،زمن أص ـ ـ ــول مبعىن أنه س ـ ـ ــال (فجأة) مل يس ـ ـ ــبق زمناً آخر( ،)55فإن القول ابلنهويف ذا
الزمن وجعله يف جما ة ذاته (احلاض ـ ـ ـ ــر) ليس ـ ـ ـ ــت ابحملاولة اجلديدة ،ولكنها مهمة ص ـ ـ ـ ــعبة تكمن يف تذويب
صـرها يف جمموعة بشـرية (اترخيية) ،كما أن نقد الثقافة مل يكن
املعرفة املاضــوية ونقدها ،وتفكيكها وعدم ح ـ
إالّ نقداً للتاري واملتجس ـ ـ ـ ــد ابحلاض ـ ـ ـ ــر والذي حيتوي على عقبات معرفية ،وإن هذا النقد ال يتناول مبادئ
األفكار فحس ـ ــب ،بقدر ما يتناول كل النظام االجتماعي الذي يعكس هذا النظام الثقايف والذي تش ـ ــكل
منه ما يسميه (أركون) ابلسياج الدوغمائي املغلق ،إذن ما هو السياج الدوغمائي املغلق؟
املسلمات
يقول أركون :إن الذي أقصدت ابلسياج الدوغائمي املغلق (جممل العقائد الدينية والتصورات و ّ
واملوض ـ ـ ــوعات اليت تتيح لنظام من العقائد /والالعقائد أن يش ـ ـ ــتغل مبنأى عن كل تدخل نقدي س ـ ـ ـواء من
الداخل أو من ا ارج ،فاملؤمنون املنغلقون داخل الس ـ ـ ـ ـ ـ ــياج الدوغمائي يتبعون إس ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية معينة ندعوها
إبسـرتاتيجية الرفض وهي تسـتعمل ترسـانة كاملة من االكراهات واجملرابت االسـتداللية والشـكالنية اليت تنتج
احملافظة على اإلميان أو اييشه وتعبئته إذا لزم األمر)(.)56

 -53حممد أركون ،الفكر اإلسالمي ،قراءة علمية ،ص .126
 -54نرى النص األركوين (هنا) يتطابق فكرايً أو مستوحى من نص مرسيا الياد ،هلذا عرضنا نص مرسيا الياد.
 -55مرسيا الياد ـ املقدا واملدنس ،ترمجة :عبد اهلادي عباا ،دار دمشق ،1988 ،ص.57
 -56حممد أركون ،الفكر األصول ،ص .67-66
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العدد27 :

ثانياً :اإلسالميات التطبيقية :بوصفها ممارسة نقدية ضد االستشراق

يطرح أركون اإلس ــالميات التطبيقية يف مقابل اإلس ــالميات الكالس ــيكية (االس ــتش ـراقية) فاإلس ــالميات
صـطلح (اإلسـ ـ ــالميات) يعين
صـدها أركون خطاب غريب حول اإلسـ ـ ــالم ذلك أن م ـ ـ ـ
الكالسـ ـ ــيكية اليت يق ـ ـ ـ
ا طاب الذي يهدف إىل العقالنية يف دراســة اإلســالم ،يرى أركون "أنه يف الواقع اخرتاع غريب-يكتفي فيه
صـهم ابحلديث عن اإلس ــالم مثلما يفعل املس ــيحيون أن العلم املدعو هكذا ،مل حيظ يف
املس ــلمون-فيما خي ـ
()57
السـابق الي خلمل منهجي"  .ومن مث فقد طبق هذا املنهج على الرتاثني املسـيحي واإلسـالمي ...وعلى
صـرون يف أعماهلم
الرغم من انتقاد أركون للمس ــتش ــرقني فإنه يرى ألم (املس ــتش ــرقني) الكالس ــيكيني كانوا حي ـ
صـوص أو حتقيقها أو ترمجتها إىل اللغات األوربية من فرنســية وإنكليزية وأملانية ...ا  ،ويف
بدراســة هذت الن ـ
صـوص
صـري على هذت الن ـ
القرن التاســع عشــر عندما نشــأ االســتشـراق ،وترعرع "راحوا يعتمدون بشــكل ح ـ
صـوص حبد ذا ا س ـ ـ ــكونية أو تعطي ومها ابلس ـ ـ ــكونية
لكي يكتبوا اتري اإلس ـ ـ ـالم ،و ن نعلم أن هذت الن ـ ـ ـ
والثبوتية واإلطالقية ،ومن مثَ فقد نقلوا يف دراس ـ ـ ــا م الطابع الثبوا أو الس ـ ـ ــكوين لكتابة التاري كما كانت
قد وجدت يف املصـادر اإلسـالمية؛ ألن مؤرخي تلك املدة كانوا يسـتعملون املنهجية الفيلولوجية-التارخيوية.
وهي منهجية وضــعية ســكونية بطبيعتها؛ أللا تفرق يف التفاصــيل واســتخالص الوقائع والتواري واألحداب
صـنيفها لكي تكتب اتري اإلســالم بشــكل خطي مســتقيم
صـوص القدمية مث تقوم برتتيبها وفرزها وت ـ
من الن ـ
( )....أما اليوم فقد أصـبح موقف املؤرخ خمتلفاً لاماً من الناحيتني املنهجية واالبسـتمولوجية ولكنه مل يتغري
كلياً يف الس ــاحة االس ــتش ـراقية حىت اآلن"( .)58ويعزو أركون هذا البطء يف التقدم يف املنهجيات املس ــتعملة
من قبل املســتشــرقني إىل األقســام االســتشـراقية يف اجلامعات األوربية اليت ال تزال متخلفة عن حركة البحث
العلمي السائدة يف األقسام األخرى اليت تدرا اجملتمعات األوروبية والتاري األوريب(.)59
وعندما نقارن املناهج بني املسـ ـ ــتشـ ـ ــرقني واملؤرخني واالنثروبولوجيني واللسـ ـ ــانيني ومجيع ما يتعلق ابلعلوم
اإلنســانية واالجتماعية جند فرقاً كبرياً بني املناهج االســتش ـراقية ومناهج هؤالء العلماء()60؛ ألن املســتشــرقني
صـون الذين
ال يتابعون اإلنتاج الفكري يف مجيع العلوم ،كما هو موجود يف امليادين اليت ميارسـ ـ ــها املتخ ـ ـصـ ـ ـ ـ
()61
يدرسـ ـ ـ ــون اجملتمعات واملسـ ـ ـ ــائل الفكرية  .فأركون يتعاطى مع املنهج االسـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ـراقي (الفليلوجي) منتقداً
بـذلـك ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيقهم الفكري وانطالقهم داخـل جمـال معريف حمـدد مل يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتطيعوا أن يتجـاوزوت ،صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيح أن
 -57حممد أركون ،اترخيية الفكر اإلسالمي ،ترمجة :هاشم صايب ،مركز اإلمناء القومي ،بريوت ،ط ،1996 ،2ص .51
 -58حممد أركون ،اإلسالم ،أوراب ،الغرب ،ص .182
 -59املصدر نفسه ،ص .182
 -60هذا أمر اكتشفته يف ابريس وال زالت أكافح ضدت ولكنه هو كفاح منهجي ومعريف وليس بكفاح أيديولوجي ،لذلك فالقراء
الذين يقرأون كتحم يعرفون اهتمامي ذت املسائل ولكن قد ال يدركون أمهية النقد وأمهية هذا الوقف ويعتربونه موقفاً غريباً بصفة عامة وال
يدركون كنه هذا املوقف الذي يقصد نقد األعمال االستشراقية اليت تتجاهل تطبيق املناهج واإلشكاليات احلديثة يف دراسة الثقافة الغربية.
هذا هو موقفي احلقيقي من االستشراق وال زلت منذ سنني ،وال زلت أدعو يف حماضراا وكتحم من أجل تطبيق مناهج حديثة يف
الدراسات العربية ،وأيب على هذت النقطة األساسية ،جيب على الباحثني العرب أن ينتقلوا من النقد األيديولوجي احملض اجلدل ملا يسمونه
االستشراق إىل النقد العلمي املعريف وألم إذا انتقلوا إىل هذا املستوى من النقد سيدركون ضرورة تغري الناهج اليت يتبناها الباحثون
املسلمون عن الفكر اإلسالمي واملسائل اإلسالمية؛ ألننا إذا مل ندرك أمهية االبستمولوجيا ال ميكننا أن نتقدم يف حتديث البحوب اليت
تتناول املسائل العربية واإلسالمية ،لذلك أنقد نقداً حامساً مواقف املستشرقني الذين يقفون بعيداً عن املناهج احلديثة ،وانتقد أيضاً
املسلمني الذين يرفضون هذت املناهج؛ أللا مناهج غربية ،ما معىن هذا الكالم؟
 -61حممد أركون ،ضمن كتاب حوار االستشراق ،ألمحد الشي  ،املركز العريب للدراسات الغربية ،بريوت ،1999 ،ص .64
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االســتش ـراق لعب دوراً اترخيياً كما يرى أركون يف القرن التاســع عشــر ،إذ أضــاف البعد التارخيي أي دراســة
صـحح الرعاي امليثولوجية
التاري كعلم وض ـ ـ ـ ــعي يتناول ما حيدب فعلياً داخل اجملتمع وهذا من ش ـ ـ ـ ــأنه أن ي ـ ـ ـ ـ
للتاري ( )....لقد أفاد االسـتشـراق تراثنا العريب ذت الفيلولوجة( )....مسـتنداً بذلك مقاييس مسـتمدة من
ثقافتهم "(.)62
ويف ضـوء هذت املنهجية لإلسـالميات التطبيقية ،فإن أركون يسـتعيد طروحات "روجيه ابسـتيد" يف جمال
االنثروبولوجي ــا ه ــذا م ــا يؤك ــدت عن ــدم ــا يقول يف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــاق م ــا أدعوت ب( ،إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمولوجي ــا تطبيقي ــة) مث ــل
االنثروبولوجيني الفرنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيني ومنهم روجيـه ابسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيـد( ،)63الـذي يؤكـد بـدورت على أن الروابط مـا بني العلم
صـور الـذي نكونـه عن هـذت الروابط .كـانـت قـد عـدلـت بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل عميق
والتطبيق أو -على األقـل -الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
(جـذري) منـذ النموذج الـذي قـ ّدمـه ديكـارت يف كتـابـه مقـال يف املنهج ،وحىت النموذج الـذي أعطـات كـارل
ماركس .ينبغي إذن أن نبتدئ بتجديد موض ـ ـ ـ ــع االنثروبولوجيا التطبيقية يف مكان ما بني هذين النموذجني
املتض ـ ـ ـ ـ ـ ــادين هذا النص لروجيه ابس ـ ـ ـ ـ ـ ــتيد الذي ميثل عند أركون انطالقة لفتح ممارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة جديدة يف التطبيق
اإلس ـ ـ ــالمي لذلك يعتمدن؛ ألن اإلس ـ ـ ــالميات الكالس ـ ـ ــيكية يف العهد االس ـ ـ ــتعماري كانت قد خض ـ ـ ــعت
للنموذج الديكارا الذي ميكن تقدميه عرب املعادلة اآلتية" :أن تفهم أو أن تعرف = أن تتأهب للشيء من
أجل السيطرة عليه ،ولكن من أجل أن تسيطر فإنه ينبغي البدء ابملعرفة أوالً ،لكنك لن تستطيع أن تعرف
(أو تفهم الشيء) إالّ بشرط أساسي هو أن تتحرر ولو للحظة واحدة من هاجس السيطرة"(.)64
من الواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن أركون قـد قـام بعمليـة لثيـل األفكـار االنثروبولوجيـا التطبيقيـة مث توريفهـا يف الرد على
االسـ ـ ــتشـ ـ ـراق وإبراز حدودت ،وقد تبني لنا أنه أراد أن مييز أانسـ ـ ــته عن الفكر الوضـ ـ ــعي القائم على احلتمية
صـه الـذي يقول :ال ميكن أن
واحلقيقـة ذات اجلـذور الـديكـارتيـة وميكن العودة إىل ابسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيـد من خالل ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـارمة للحتمية أن نعرف هو أن تتأهب
نؤســس بشــكل اثبت يف ميدان الفعل إذا مل نعرف أوالً القواعد ال ـ
لتسـ ـ ـ ـ ــيطر ،إالّ أن هذت هلا نقيضـ ـ ـ ـ ــها ،فلكي نسـ ـ ـ ـ ــيطر ينبغي البدء ابملعرفة وال ميكن أن نعرف إالّ بشـ ـ ـ ـ ـرط
التخلص من هاجس السيطرة منذ الوهلة األوىل"(.)65
يتبني من خالل هذا النص أن أركون أراد من إسـ ـ ـ ـ ـ ــالمياته التطبيقية التحرر من سـ ـ ـ ـ ـ ــيطرة الرتاكم اهلائل
للمعارف املدعاة استشراقية من فللوجية ووضعية تثبت راهرايً بصورة سالبة حمددة مسبقاً من حيث املنهج
والرعية ،فهناك ثغرات ابلغة داخل العلم االسـتشـراقي يتسـرب منها ضـعف هذا ا طاب ،فإن فهم ا طاب
االسـتشـراقي عند أركون ال يبتعد كثرياً عن ا طاب اإلسـالمي الكالسـيكي واملعاصـر ،فريى أركون أن ضـيق

.90

 -62حممد أركون ،حوار البداايت أجرات حممد رفرايف ضمن جملة الفكر العريب املعاصر ،بريوت ،العدد  ،1989 ،69/68ص
 -63حممد أركون ،التأمل االبستمولوجي غائب عند العرب ،حوار يف جملة الفكر العريب املعاصر ،ع 21-20/لسنة  ،1982ص

.81
 -64حممد أركون ،اترخيية الفكر اإلسالمي ،ص .54
 -65روجيه ابستيد( ،االنثروبولوجيا التطبيقية) ابلفرنسية نقالً عن :خمتار الفجاري ،نقد العقل اإلسالمي عند حممد أركون ،دار
الطليعة ،بريوت ،2005 ،ص .22
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العدد27 :

التطور املنهجي الذي طرحت خالله املســألة فض ـالً عن عدم اجلســارة الفكرية أوجب على االســتش ـراق أن
خيرج من حذرت املزمن لكي يتجرأ على طرح اإلشكاليات يف العمق(.)66
لذا نقد أركون اإلسـ ـ ـ ـ ــالميات الكالسـ ـ ـ ـ ــيكية وقامت اإلسـ ـ ـ ـ ــالميات التطبيقية بديالً هلا من أجل تطبيق
منهجيات العلوم اإلنس ـ ـ ـ ـ ــانية لغريف تعريض النص الديين حملك النقد التفكيكي والنقد التارخيي واأللس ـ ـ ـ ـ ــين
والتأمل الفلســفي مثلما يوضــح لنا أركون أن األســاا من مشــروعه هو حماولة " التوفيق بني ما يقتضــيه علم
اإلسـالم يف شـكله الكالسـيكي ،فهو على الرغم من إجنازاته اللغوية بقى مرتبطاً مبسـلمات التشـكل الثقايف
السائد يف الغرب يف العصر الكالسيكي.
فمن منظور علم اإلسـ ـ ـ ــالم التطبيقي تفريف التحوالت اليت طرأت على اجملتمعات اإلسـ ـ ـ ــالمية مهمات
عملية تتلخص يف املراجعة النقدية للرتاب اإلسالمي بكليته ،وتعين املراجعة النقدية تطبيق أساليب البحث
العلمية املعتمدة يف الغرب واكتشـ ــاف عناصـ ــر الرتاب احلية وعوامل التحرر واالسـ ــتالب الكامنة يف احلداثة
فا (الغريف من هذت املراجعة النقدية هو ختليص الفكر الديين يف اإلس ـ ـ ــالم من األس ـ ـ ــطورية واأليديولوجية،
والعدول عن العودة إىل اإلس ـ ـ ــالم األص ـ ـ ــلي النقي ،ودراس ـ ـ ــة ما جاء يف القرآن من مواض ـ ـ ــع مفتوحة وذلك
بذهنية علمية جديدة)(.)67
يسـعى أركون إىل وضـع شـروط معينة لدخول عامل اإلسـالميات التطبيقية وهي اإلحاطة بكل ما ي صـدر
من علوم إنسـ ـ ــانية جديدة حىت يتمكن الباحث من فهم الظاهرة اإلسـ ـ ــالمية ،فعامل اإلسـ ـ ــالميات جيب أن
يتمرا على العلوم االجتمـاعيـة من االنثروبولوجيـا واالنثوغرافيـا وعلم النفس التـارخيي ،واللس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيـات ،كمـا
صـاص ـ ـ ـ ــات ،وهذا انتج عن
يفرتيف أركون "أن اإلس ـ ـ ـ ــالميات التطبيقية هي ممارس ـ ـ ـ ــة علمية متعددة االخت ـ ـ ـ ـ
اهتماما ا املعاصــرة ( )....لذا يتوجب على عامل اإلســالميات أن يكون خمت صـاً ابأللســنيات بشــكل كامل
وليس فقط متطفالً على أحد أنواعها يف الوقت ذاته ،فإن اإلسـ ـ ـ ــالم كظاهرة دينية ال ميكن لنا أن (ختتزله)
إىل جمرد نظام من األفكار اجملردة"(.)68
الخاتمة
افرز البحث نتائج عدة رهرت بني ثنااي هذت السـطور لتكون حمصـلة ارج ا من هذت الدراسـة ،وهذت
النتائج ميكن ضبطها إبجياز كما يلي:
 .1إن املنهج األركوين لنقـد العقـل االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي كثريا مـا ااـة و التنظري دون املمـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وحني نعلم أن
صـم عرامها من الس ـ ـ ــريورة
املنهجية احلقة هي ربط املمارس ـ ـ ــة التنظريية ابملمارس ـ ـ ــة التطبيقية وال ميكن ف ـ ـ ـ
نفسـ ــها ،وهي سـ ــريورة البحث املتكامل ،إن املنهج إذن هو دراسـ ــة احملددات النظرية والتطبيقية ،فكل
صـطلحات والعالقات فيما بينها وآفاق تطبيقها وكل منهج ال
منهج هوعبارة توفيقية من املفاهيم وامل ـ ـ ـ
يثبت صــحته إالّ إذا كانت العالقات املقدمة من أدوات منهجية وفرضــيات تنســجم مع النص املقروء
 -66ينظر :أركون ،قضااي يف نقد العقل الديين ،ص .147
 -67حممد أركون ،أحباب يف الفكر اإلسالمي ،دار ميزون ،ابريس ،1973 ،ص  ،351ضمن كتاب الرتاب واحلداثة (نصوص)
لبولس خوري ،معهد اإلمناء القومي ،بريوت ،1983 ،ص .76
 -68أركون ،اترخيية الفكر اإلسالمي ،ص .57
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وعلى الناقد املنهجي (املعريف) أال يفكر يف سـ ــرد النظرية دون تطبيقها بشـ ــكل متكامل ،أن التشـ ــديد
الـذي قـام بـه اركون عنـدمـا غلّـب نزعـة التنظري على نزعـة املمـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة(التطبيق) ممـا جعـل النقـد االركوين
يفقد مشروعيته ،بل ميكن القول ان نقد العقل االسالمي مشروع نظري.
 .2وكموقف نقدي منهجي الركون نرى انه قد أس ـ ـ ـ ـ ــرف يف أركام س ـ ـ ـ ـ ــلس ـ ـ ـ ـ ــة هائلة من االدوات الفكرية
املفهوميـة و املنهجيـة التـابعـة للعقـل الغريب الفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفي والفكري وحـاول بطريقـة أو أخرى إقحـامهـا يف
أتون مدوانت منفصلة و مستقلة نتج عن ذلك:
صـاص ـ ـ ـ ــات
صـاف كتاابت أركون ابلتش ـ ـ ـ ــظي املنهجي من خالل التعددية املنهجية ذات االخت ـ ـ ـ ـ
أ– ات ـ ـ ـ ـ
املختلفة.
ب -كثرياً ما سـ ـ ــعى اركون اىل اسـ ـ ــتعمال عدة مناهج يف العلوم اإلنسـ ـ ــانية من مدارا خمتلفة املدرسـ ـ ــة
االملانية و الفرنس ــية مع العلم ان هاتني املدرس ــتني ختتلفان يف منطلقا ا النظرية والتطبيقية وخاص ــة املدرس ــة
التأويلية (التلقي) وخالفها اجلذري مع مدرسة ابريس السيميائية.
 .3ميكن النص االركوين الباحث من االطالع على املنهجيات املعاصـ ـ ـ ـ ــرة للعلوم اإلنسـ ـ ـ ـ ــانية ،نتيجة إملام
اركون الواسع ذت املنهجيات فهو حيقق وابمتياز فوائد منهجية ونظرية.
 .4يتميز مش ـ ـ ـ ـ ــروع نقد العقل االس ـ ـ ـ ـ ــالمي ألركون النه يلحم مطلباً ص ـ ـ ـ ـ ــعباً لكنه فريد يف قراءته ،فانه يقرأ
العقائد الدينية على مس ـ ــتوى واحد ،دون تغلب احدمها على االخر ،وينظر اركون برغبة متس ـ ــاحمة يف
فهم خمتلف التيارات العقائدية على الا لثل فكراً مشولياً.
 .5حاول اركون يف قراءته اجلديدة للعقل االس ـ ـ ـ ــالمي ااوز منطق الثنائيات حالل ،حرام  /طاهر ،جنس
 /مؤمن ،كافر /خري ،ش ـ ـ ـ ــر.../ا -دون اغفاهلا -بواس ـ ـ ـ ــطة منهجيه التفكيك :أي تفكيك االنظمة
صـور الوسـ ـ ــطى يف اجملاالت الدينية كافة من أجل الوصـ ـ ــول إىل منطق
الالهوتية اليت تشـ ـ ــكلت يف الع ـ ـ ـ
تعددي ذي رعية اترخيية بعيدة عن صفة جوهرانية وأزلية صاحله لكل زمان و مكان.
صـاً مؤسـ ـ ـس ـ ــاً يقوم عليه الفكر
 .6ينطلق أركون يف نقدت للعقل االس ـ ــالمي من النص القراين ابعتبارت ن ـ ـ
اإلســالمي يف كافة اااهاته وتياراته أو مجيع أرثوذكســياته ،وهو يســعى لنقد اترخيي على هذا النص و
مييز اركون بني النص الكتايب و الشــفاهي حيث أوىل األمهية للرواايت الشــفاهية على حســاب املدونة
النصية املغلقة للقرآن الكري.
 .7ااوز أركون حدود املنهج الفيلولوجي االسـ ــتشـ ـراقي والفكر األصـ ــول اإلسـ ــالمي من أجل بلورة قراءة
طموحة وجديدة للفكر اإلسـالمي يطلق عليه اركون ابالسـالميات التطبيقية وحياول ذت القراءة حترير
املعرفة من االصولية ان كانت استشراقية أو إسالمية لتوفري معرفة اترخيية للوعي اإلسالمي متحررة من
كل ثوابت املناهج وضعية كانت أم إسالمية.
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المستخلص
صـعيد القانوين والعملي ابلنس ـ ــبة اىل
يعد البحث من املواض ـ ــيع اهلامة يف الوقت احلاض ـ ــر س ـ ـواء على ال ـ ـ
عمل املؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات التجارية،خاصـ ـ ـ ــة ان النشـ ـ ـ ــاط التجاري ميارا من قبل االشـ ـ ـ ــخاص املعنوية يف الوقت
احلاضـر،ومن االشـخاص الطبيعية واملتمثلة االوىل ابلشـركات التجارية اليت حتتل املسـاحة الكربى يف النشـاط
التجاري لدورها الكبري يف القيام ابألعباء اليت قد ال يتحملها الشخص الطبيعي.
وان البيئة التجارية اليت تس ــعى فيها الش ــركات اىل غاية فذة وهي حتقيق الربح التجاري ،من الركائز اليت
تقوم عليها بعض اخالقيات العمل التجاري وس ـ ـ ـ ــالمة النش ـ ـ ـ ــاط التجاري ،لتحقيق الش ـ ـ ـ ــفافية والنزاهة من
خالل اتباع هذت املؤس ـس ــات مدوانت قواعد الس ــلوك للعاملني فيها ،وخاص ــة ما اكدت علية اتفاقية االمم
 -1كلية الصفوة اجلامعة.
 -2كلية القانون -جامعة اهل البيت-
 -3كلية القانون -جامعة اهل البيت-

..-
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املتحدة ملكافحة الفسـ ـ ــاد يف املادة الثانية عشـ ـ ــر منها على (وضـ ـ ــع مدوانت قواعد السـ ـ ــلوك من اجل قيام
املنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعت التجـاريـة) وتعـد املـدوانت كعـامـل تـدعيم الثقـة واالئتمـان الـذي يقوم عليـة النش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط التجـاري،
وتكمن اش ـ ــكالية البحث يف الفراغ التشـ ـ ـريعي ملدوانت قواعد الس ـ ــلوك ،واالس ـ ــس اليت تقوم عليها ،لذلك
صـوصـ ـه القانونية ان وجدت فيه ،وذلك من خالل
سـ ــوف نتبع املنهج التحليلي االسـ ــتقرائي آلراء الفقه ون ـ ـ
مطلبني االول لبيان مفهوم مدوانت قواعد الس ـ ــلوك،اما املطلب الثاين فيكون خم ـصـ ـصـاً ألحكامها،مث اتم
البحث الهم النتائج واملقرتحات.
Abstract

Research is one of the important topics at the present time, both at the
legal and practical level for the work of commercial institutions, especially
since the commercial activity is practiced by moral persons at the present
time, and natural persons and the first represented by commercial
companies that occupy the largest area in the commercial activity for its
large role in doing With the burdens that the natural person might not bear
The commercial environment in which companies strive to achieve this goal
is to achieve commercial profit, one of the pillars on which some business
ethics and the safety of business activity, to achieve transparency and
integrity through the adoption of these institutions codes of conduct for their
employees, especially as confirmed by the United Nations Convention
against Corruption in Article XII of them (0000 development of codes of
conduct for the establishment of commercial enterprises 00000). These
codes are considered as a factor to enhance confidence and credit, which
is based on business activity, as well as being the pillars and criteria of
classification of companies and being an attractive factor for foreign
investment.

المقدمة
اوال :أهمية البحث:

يعد موضـ ـ ــوع البحث من املواضـ ـ ــيع ذات االمهية ابلنسـ ـ ــبة لعمل املؤسـ ـ ـسـ ـ ــات التجارية ،ألنه يعد احد
الركائز اليت تقوم عليها ســالمة العمل من خالل اتباع قواعد الســلوك للعاملني فيها ،ودورت يف حتقيق النزاهة
والش ـ ـ ــفافية ،وابلتال القض ـ ـ ــاء اىل حد كبري على الفس ـ ـ ــاد فيها ،وكما هلذت املس ـ ـ ــتوايت دور كبري يف العملية
االقتصادية للبلد.
صـنيف الشـ ـ ـ ـ ــركات
حيث تعد مدوانت قواعد السـ ـ ـ ـ ــلوك من اهم العناصـ ـ ـ ـ ــر اليت ميكن ان تدخل يف ت ـ ـ ـ ـ ـ
املعتمدة لغريف مكافحة الفسـاد ،فكلما كانت الشـركة معتمدة على مدوانت قواعد السـلوك يف تعامال ا،
واليت تلعب دورا مهما يف مكافحة الفساد.
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العدد27 :

ثانياً :اشكالية البحث:

ان اش ـ ــكالية البحث تكمن يف الفراغ التش ـ ـريعي ملدوانت قواعد الس ـ ــلوك يف املؤس ـ ـس ـ ــات التجارية من
جهة ،ومن جهة اخرى عدم وجود ضـ ـ ــماانت قانونية كافية للحد من الفسـ ـ ــاد يف شـ ـ ــركات القطاع ا اص
عن طريق املدوانت كما هو احلال يف املؤسسات العامة.
ومن جــانــب اخر عــدم بيــان االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس اليت تقوم عليهــا هــذت املــدوانت ،ومــدى فعــاليتهــا يف مكــافحــة
الفسـ ـ ــاد وحتقيق النزاهة فيها ،وغريها من اإلشـ ـ ــكاليات اليت يثريها البحث واليت سـ ـ ــوف نعلجها من خالل
طيات البحث.
ثالثاً :منهجية البحث:

صـدد ،و ما جاءت به بعض
س ـ ـ ــنعتمد يف حبثنا املنهج التحليلي االس ـ ـ ــتقرائي لحراء الفقهية يف هذا ال ـ ـ ـ
املدوانت قواعد السـلوك يف بعض الشـركات،وكذلك الن صـوص القانونية املتعلقة ذا املوضـوع قدر االمكان
وخاصة ما جاءت به من قواعد اتفاقية االمم املتحدة يف هذا الصدد.
رابعاً :خطة البحث:

س ـ ــنتناول هذا البحث وذلك من خالل مطلبني االول بيان مفهوم مدوانت قواعد الس ـ ــلوك وذلك من
خالل الفرع االول لتعريفها والفرع الثاين لشروطها وانواعها اما الفرع الثالث ملبادئها.
اما املطلب الثاين فيكون خم ـصـ ـصـاً ألحكامها وذلك يف ثالثة فروع،فيكون الفرع االول لبيان دورها يف
مكافحة الفس ــاد ،اما الفرع الثاين للمعوقات اليت تعيق حتقيق مكافحة الفس ــاد يف ش ــركات القطاع ا اص،
اما الفرع الثالث خيصص للمسؤولية النامجة عن االخالل ا،مث اتم البحث الهم النتائج واملقرتحات.
المطلب األول :مفهوم مدونات قواعد سلوك المؤسسات التجارية
لثل مدوانت قواعد الس ـ ـ ــلوك احد العناص ـ ـ ــر املهمة يف مكافحة الفس ـ ـ ــاد يف ش ـ ـ ــركات القطاع ا اص،
وذلك من خالل لزام العاملني بتلك الشركات من االلتزام ا.
ولغريف معرفة هذت املدوانت س ـ ـ ـ ـ ــنحاول يف هذا املطلب التعرف على هذت املدوانت وذلك من خالل
تقس ـ ــيم املطلب اىل ثالثة فروع ،نتناول يف الفرع االول تعريف مدوانت قواعد الس ـ ــلوك ،اما يف الفرع الثاين
صـص لبحث املبادئ اليت تقوم
نبني فيه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط هذت املدوانت ،يف حني يكون حمور الفرع الثالث فيخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
عليها ،وعلى النحو االا:
الفرع األول :تعريف مدونات قواعد سلوك املؤسسات التجارية

تعد مدوانت قواعد الســلوك ا اصــة ابملؤسـســات التجارية من بني الوســائل املهمة يف مكافحة الفســاد
وحتقيق النزاهة واحرتام القانون ،وحتقيق الغاية املنشـ ـ ـ ـ ــودة منها يف شـ ـ ـ ـ ــركات القطاع العام وا اص على حد
سـواء مع ا صـوصـية يف شـركات القطاع ا اص،لقلة الرقابة عليها عدم تطبيق تلك القواعد فيها لو قورنت
ابملؤسسات العامة..
وابلركون اىل موقف الفقه القانوين يف تعريف مدوانت قواعد السـ ــلوك يف شـ ــركات القطاع ا اص ،جند
الم اختلفوا يف اعطاء تعريف مانع جامع هلا.
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والدليل على ذلك هو عدم وجود تعريف موحد وشــامل هلا ودقيق مما يزيد من التالعب بتلك القواعد
مما يؤدي ابلنتيجة عدم مكافحة الفساد يف تلك الشركات.
فقد عرفت مدوانت قواعد السلوك بكولا (املعايري االخالقية والسلوكيات والقيم الواجب مراعا ا عند
اداء العمل الوريفي)(.)4
صـر على االش ـ ـ ــارة اىل املعايري االخالقية فقط كجزء من قواعد
وما يعاب على هذا التعريف بكونه اقت ـ ـ ـ
صـية او
الس ـ ـ ــلوك اليت تش ـ ـ ــري اليها ،دون االش ـ ـ ــارة اىل املعايري املهنية واليت ال تقل امهية عن املعايري الش ـ ـ ــخ ـ ـ ـ
االخالقية.
كما عرفت مدوانت قواعد السلوك بكولا (النشاط الذي يعرب عنه الفرد من خالل عالقاته مبن حولة
أي جمموعة من املبادئ واملعايري اليت دف اىل ض ـ ـ ـ ــمان النزاهة ،والش ـ ـ ـ ــفافية ،واملس ـ ـ ـ ــاءلة يف مجيع ما تعلق
بنشاط الفرد واملواطنني والعمالء) (.)5
صـي من
وان ما يالحظ على هذا التعريف فض ــال عن بيانه لطبيعة تلك املدوانت أي ذات طابع ش ــخ ـ
جهة ،ومن جهة اخرى ينب امهية تلك املدوانت يف ضـ ـ ــمان حتقيق النزاهة والشـ ـ ــفافية واليت تعد من اهم ما
تسعى الية املدوانت ملكافحة الفساد يف شركات القطاع ا اص.
وقـد عرفهـا البعض بكولـا عبـارة عن (جمموعـة من السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوكيـات واملعـايري االخالقيـة اليت يتم اعتمـادهـا
للعمل يف اطار املؤسـ ـسـ ــات العامة ،واليت حتدد للعاملني فيها جمموعة سـ ــلوكيات وقيم واجب مراعا ا اثناء
اداء مهامهم ،ويف عالقا م ابجلمهور) (.)6
وهكذا جند ان هذت التعريفات تبني قواعد الس ـ ـ ـ ـ ــلوك اليت جيب على العاملني ابملؤس ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــات التجارية
االلتزام ما ،وبيان الطريق الصحيح يف حتقيق ا دمة من وراء عملهم.
ومن صـ ــور هذت القواعد واملعايري اليت اشـ ــارة اليها تلك املدوانت كالوالء للمؤسـ ـسـ ــة اليت يعمل ا ،او
صـاف وعدم التحييز ،او تلقي اهلدااي واملنافع ،واالبتعاد عن كل ما يؤثر يف
الكفاءة العالية ،والنزاهة واالن ـ ـ ـ ـ ـ
اداء العمل يف هذت املؤسسات.
صـعيد القانوين فنجد ما جاءت به اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفس ـ ـ ـ ــاد وذلك يف املادة
اما على ال ـ ـ ـ ـ
( )12منها يف الفقرة الثانية منها (ابلعمل على وضع معايري واجراءات تتضمن صون نزاهة كياانت القطاع
صـلة مبا يف ذلك وضـ ـ ــع مدوانت سـ ـ ــلوك من اجل قيام املنشـ ـ ــأة التجارية ومجيع املهن ذات
ا اص ذات ال ـ ـ ـ
الصلة مبسارات انشطتها على وجه صحيح ومشرف وسيلم.).......
واليت انظم هلا العراق مبوجب رقم  35لسنة ،2007واليت مل تعرف تلك املدوانت،وامنا دعت الشركات
اىل االلتزام ا لضمان مكافحة الفساد قدر االمكان.

 -4بالل الربغوا ،والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد ،فلسطني ،الطبعة الرابعة،من دون جهة نشر ،2016،ص .161
 -5قواعد السلوك واخالقيات العمل ،بورصة البحرين ،حبث منشور على موقع االنرتنيت  .www. Alajain covp.comص.2
 -6د .سامي عبد الباقي ،تعاريف املصايب يف االنشطة ا اضعة لقانون سوق رأا املال املصري ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،2016ص .370
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وخاصـ ـ ــة هذا ما اشـ ـ ــارت اليه املادة ( )10فقرت ( )5من قانون هيئة النزاهة رقم  30لسـ ـ ــنة  2011يف
الفقرة ا ـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (تتوىل القيـام مبـا يلزم لتعزيز السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك االخالقي يف القطـاعني العـام وا ـاص ابلتعـاون مع
املنظمات غري احلكومية.).....
وكذلك ما جاءت به قوانني الشـ ــركات من خالل االشـ ـرتاط العضـ ــاء جملس االدارة ان ال يكون ممنوعاً
قانونياً او حمكوماً عليه نحة او جناية اخالقية ( )7وغريها.
ولتاز قواعد الس ــلوك ابلعديد من املزااي ومنها كولا قواعد س ــلوك اخالقية أي مبقتض ــى ض ــمان االلتزام
صـداقية وكذلك
السـ ــلوكي للعاملني يف املؤسـ ـسـ ــات التجارية بقواعد السـ ــلوك املهنية مثل النزاهة واالمانة وامل ـ ـ
الثقافية واحلفاظ على السمعة االقتصادية هلا (.)8
وكما الا قواعد تنظيمية ،أي تعمل على تنظيم عمل املؤسـ ـ ـسـ ـ ــات التجارية من خالل حتديد السـ ـ ــلوك
الواجب اتباعه عند اداء العمل أي السلوك املثال والذي ال يرتك الجتهاد التخفي لكل مورف ،وتشجيع
املورفني على تنميـة قـدار م ومهـارا م الفنيـة والوريفيـة االداريـة ،وابلتـال احملـافظـة على الثقـة بني املتعـاملني
(.)9
الفرع الثاني :انواع مدونات قواعد السلوك

تش ـ ـ ـ ـ ــتمل مدوانت قواعد الس ـ ـ ـ ـ ــلوك على العديد من املدوانت اليت جيب مراعا ا يف ش ـ ـ ـ ـ ــركات القطاع
ا اص ،وس ــبب تعدد هذت املدوانت يعود اىل تنوع وتعدد القواعد اليت تتض ــمنها تلك املدوانت من جهة،
ولعدة اعتبارات واليت اول بيالا من خالل الفقرات االتية-:
اوال :انواع املدوانت من حيث طبيعة قواعدها:
تنقسـ ـ ــم مدوانت قواعد السـ ـ ــلوك من حيث طبيعة القواعد اليت تتضـ ـ ــمنها على قسـ ـ ــمني ،االوىل قواعد
متعلقة بقيم الكفاءة املهنية لقواعد الســلوك ،واليت جيب على املورف او العامل يف شــركات القطاع ا اص
من االلتزام ا.
ومن امثلـة تلـك القواعـد هي الكفـاءة املهنيـة العـاليـة ،واملعـايري اليت تقوم عليهـا او التزام املورف ـا عنـد
اداء عمله ،كذلك بذل العناية الالزمة أي العناية املهنية والتقيد الوقات العمل والسرية وغريها.
اما القسـم الثاين من قواعد السـلوك لتلك املدوانت ،هي القيم الشـخصـية لقواعد السـلوك ،ومنها انب
تضارب املصايب ،والوالء اىل املؤسسة اليت ينتمي هلا،والتصرف الالئق وحسن املعاملة (.)10

 -7ينظر املادة ( )48من قانون الشركات رقم  12لسنة  1964الفلسطيين وكذلك املادة ( )106من قانون الشركات العراقي
رقم  21لسنة .1997
 -8بالل الربغوا ،مصدر سابق ،ص  ،57قواعد السلوك واخالقيات العمل ،مصدر سابق ،ص .43
 -9ابسل منصور ،التدابري التشريعية واالدارية ملكافحة الفساد يف القطاعني االهلي وا اص وفق قواعد اتفاقية االمم املتحدة
ملكافحة الفساد  ،2003حبث منشور يف جملة النجاح ،كلية القانون ،جامعة النجاح ،فلسطني ،2013 ،ص .18- 17
 -10قواعد السلوك واخالقيات العمل ،مصدر سابق ،ص.32
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اثنيا :انواع املدوانت من حيث جهة اصدارها:
فمن جانب اخر قد تتعدد هذت املدوانت من حيث جهة اصـ ـ ـ ــدارها فقد تكون رمسية أي توضـ ـ ـ ــع من
قبل الدولة.
صـادرة عن هيئة النزاهة العراقية،
كما هو احلال يف الئحة الس ـ ــلوك الوريفي رقم ( )1لس ـ ــنة  2016ال ـ ـ
وكذلك مدونة سلوك الوريفة العامة الفلسطينية عام .)11( 2012
هذا من جانب ،ومن جانب اخر ،قد تكون مدوانت قواعد الس ـ ـ ـ ـ ــلوك غري رمسية أي تض ـ ـ ـ ـ ــع من قبل
القطاع ا اص أي شركات تضع.
قواعد ســلوك تلزم ا مورفيها من ابب تنظيم العمل يف تلك املؤسـســات ،ومثل مدونه قواعد الســلوك
االصدار الثاين لعام  2014ا اص مبجموعة وير للصناعات.
او قـد تكون هـذت القواعـد عـاليـة وهـذا مـا جـاءت بـه اتفـاقيـة االمم املتحـدة ملكـافحـة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد وذلـك يف
املادة ( )12منها يف الفقرة الثانية منها (ابلعمل على وض ــع معايري واجراءات تتض ــمن ص ــون نزاهة كياانت
صـلة مبا يف ذلك وضـ ــع مدوانت سـ ــلوك من اجل قيام املنشـ ــأة التجارية ومجيع املهن
القطاع ا اص ذات ال ـ ـ
ذات الصلة مبسارات انشطتها على وجه صحيح ومشرف وسيلم.).......
واليت انظم هلـا العراق مبوجـب رقم  35لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة  ،2007وكـذلـك مـدونـة قواعـد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك ملوردي لومم
املتحدة لعام .2013
صـحيح املس ــار يف عمل املؤس ـس ــات وكذلك وض ــع التدابري ملنع
وخاص ــة ان هذت املدوانت تؤدي اىل ت ـ
الفساد من خالل خلهيل وتدريب االشخاص العاملني يف تلك املؤسسات ووضع الشخص املناسب والنزيه
والقضاء على الفساد فيها.
وخاصـ ـ ــة هذا ما اشـ ـ ــارت اليه املادة ( )10فقرت ( )5من قانون هيئة النزاهة رقم  30لسـ ـ ــنة  2011يف
الفقرة ا ـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (تتوىل القيـام مبـا يلزم لتعزيز السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك االخالقي يف القطـاعني العـام وا ـاص ابلتعـاون مع
املنظمات غري احلكومية.).....
وكذلك ما جاءت به قوانني الشـ ــركات من خالل االشـ ـرتاط العضـ ــاء جملس االدارة ان ال يكون ممنوعاً
قانونياً او حمكوماً عليه نحة او جناية اخالقية ( )12وغريها.
فكل ذلك يؤدي علن قواعد الس ـ ـ ـ ـ ــلوك واملعايري اجملتمعية واالخالقية الواجب توافرها يف العاملني بتلك
املؤسـ ـسـ ــات أي اختيار الرجل املناسـ ــب واليت من شـ ــألا ان حتد من الفسـ ــاد سـ ـواء كان متعلقاً ابلرشـ ــوة او
االختالا او استغالل النفوذ وغريها.

 -11د .سامل روضان ،املركز القانوين لقواعد السلوك ا اصة مبورفي الدولة والقطاع العام ،حبث منشور على موقع
،- www.Javarص .21
 -12ينظر املادة ( )48من قانون الشركات رقم  12لسنة  1964الفلسطيين وكذلك املادة ( )106من قانون الشركات العراقي
رقم  21لسنة .1997
alivaq.com.
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الفرع الثالث :مبادى مدونات قواعد السلوك

حيث تقوم مدوانت قواعد السـلوك على العديد من املبادئ االسـاسـية واليت تلعب دوراً مهماً يف تقييم
هذت املدوانت لتمكينها من مكافحة الفسـ ـ ـ ـ ــاد اثناء ممارسـ ـ ـ ـ ــة نشـ ـ ـ ـ ــاط التجاري يف املؤسـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــات التجارية
ا اصة،واليت سوف نبينها يف الفقرات االتية وعلى النحو االا:
اوال :التوعية ابملدوانت:
يقصد ابلتوعية ابملدوانت قواعد السلوك هو ان تقوم املؤسسات التجارية العالم العاملني لديها بوجود
مدوانت قواعد سـ ـ ـ ــلوك ،وذلك من خالل نشـ ـ ـ ــرها وتعميمها على العاملني ،او عقد مؤلرات او ورشـ ـ ـ ــات
عمل حول املدونة من اجل االلتزام ا او الرتويج للمعايري املهنية واخالقيات السلوك (.)13
اثنيا :احرتام القانون:
ويكون ذلك من خالل ا ضـ ـ ـ ـ ــوع للقواعد القانونية املنظمة لعمل تلك املؤسـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــات وكذلك اللوائح
والتعليمــات ،فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالً عن االخــذ ابملعــايري واالتفــاقيــات الــدوليــة ،واحلرص على االملــام ابلقوانني واالنظمــة
والتعليمات النافذة بعمله وتطبيقها من دون اخالل من قبل العاملني يف تلك املؤسسات(.)14
اثلثا :الشفافية:
أي أن تقوم هذت املدوانت على اسـ ــاا الشـ ــفافية ،واليت تتعلق بسـ ــلوكيات .االدارة ووضـ ــوح االدارة يف
صـرفا ا اليت تباش ــرها وذلك يف اطار اهليكل ..التنظيمي للمؤس ـس ــة التجارية ( )15او ان ال تتعامل بس ـرية
ت ـ
مع العاملني معها وض ـ ــرورة اشـ ـ ـراكهم يف ص ـ ــنع القرار ،وذلك من خالل انش ـ ــاء اللجان الداخلية مثل جلنة
التوريف و جلان التدقيق كأداة من ادوات الوصـول اىل حتقيق الشـفافية او التعامل بكل نزاهة مما يؤدي اىل
حتقيق البيئة الداخلية السليمة لعمل املؤسسة التجارية (.)16
رابعا :النزاهة:
جيب ان يكون س ـ ـ ـ ــلوك املورف فوق كل الش ـ ـ ـ ــبهات ،وال يش ـ ـ ـ ــوبه أي مأخذ او ض ـ ـ ـ ــرورة كس ـ ـ ـ ــب ثقة
صـية ،واليت تتطلب النزاهة
صـلحة الش ـ ـ ـ ــخ ـ ـ ـ ـ
املتعاملني معه ،والذي ميكن قياس ـ ـ ـ ــه من مدى ارتباط عملة مب ـ ـ ـ ـ
صـب او صــالحيات ،وضــرورة ابالغ اجلهات يف حال وجود أي نشــاط غري
واالبتعاد عن اســتغالل أي من ـ
قانوين واخالقي(.)17
خامسا :االمانة واحليادية:
صـف ابألمانة واالسـ ـ ــتقامة والتحلي بكل
جيب ان يكون سـ ـ ــلوك العاملني يف املؤسـ ـ ـسـ ـ ــات التجارية يت ـ ـ ـ
الصفات احلميدة والتجرد واحلياد مع احلرص على تطبيق القوانني.
 -13بالل الربغوا ،مصدر سابق ،ص .56
 -14امري فرج يوسف ،احلوكمة ومكافحة الفساد ،مكتبة الوفاء القانونية ،االسكندرية ،الطبعة االوىل ،2016 ،ص .216
15- ENGUELELE GueleStephane, Etats corruption et blanchiment, l’Harmattan, Paris, 2015, p.
 -16بالل الربغوا ،مصدر سابق ،ص ،57ابسل منصور ،مصدر سابق ،ص .23
 -17امري فرج يوسف ،مصدر سابق ،ص .217
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فضالً عن احليادية يف العمل واليت حتقق النزاهة والشفافية والعمل مبهنية عالية.

سادسا :املساواة واالجتهاد:
على املؤسـسـة التجارية ان تتعامل مع العاملني كافة معها بدرجة واحدة ال ميكن ألي شـخص االنتفاع
بشــكل غري اعتيادي عن طريق اخفاء معلومات او اســاءة اســتعمال املعلومات الس ـرية او ضــرورة االجتهاد
صـيحة وانب الس ـ ــلوك الذي يتم عن
من خالل القيام بعملة بكل عناية ودقة ،وذلك من خالل تقدي الن ـ ـ
االمهال.
سابعا :ضرورة التعاون:
جيب على العاملني يف املؤسـسـات التجارية ضـرورة التعاون مع اجلمعيات الرقابية عند اعداد التقارير او
جهات التحقيق ،وضـرورة االمتناع عن قبول أي هداية او مكافأة او منحة او عمولة مباشـرة او ابلواسـطة،
مع ضرورة االفصاح عن سلوك املؤسسات التجارية وذلك وفق حدود القانون (.)18
اثمنا:االقتصاد والفعالية:
حيث ينفي على العاملني يف املؤسـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــات التجارية عند قيامه بواجباته ان يضـ ـ ـ ـ ــمن عدم تبذير املال
ا اص ابملؤسـسـة او اسـاءة اسـتعماله بطريقة غري صـحيحة ،وجيب ان يدير املؤسـسـة وامواهلا بطريقة حتافظ
على املمتلكات مع ضمان تقدي ا دمة بفاعلية وجودة عالية.
المطلب الثاني :احكام مدونات السلوك في شركات القطاع الخاص
تلعب قواعد مدوانت السـ ـ ـ ـ ــلوك دورا هاما يف مكافحة الفسـ ـ ـ ـ ــاد ،ابلرغم من اصـ ـ ـ ـ ــطدامها ابلعدين من
املعوقات اليت حتول من حتقيق غرض ـ ــها املنش ـ ــود ،وما تثريت تلك املدوانت من مس ـ ــؤولية على الش ـ ــركات يف
حال خمالفتها.
وهذا ما س ـ ـ ــنتناوله يف هذا املطلب ،وذلك يف ثالثة فروع ،فيكون الفرع االول لبيان دورها يف مكافحة
الفســاد ،اما الفرع الثاين للمعوقات اليت تعيق حتقيق مكافحة الفســاد يف شــركات القطاع ا اص ،اما الفرع
الثالث خيصص للمسؤولية النامجة عن االخالل ا ،وذلك على النحو االا-:
الفرع االول :دور مدونات قواعد السلوك يف مكافحة الفساد

صـادي ،لذلك كانت
نظرا طورة االعمال اليت تقوم ا شـ ـ ـ ـ ـ ــركات القطاع ا اص على القطاع االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مدوانت قواعد السـ ـ ــلوك احد االليات للحد من ذلك،ملا لقواعد السـ ـ ــلوك اليت خلا ا املدوانت دور كبري
يف مكافحة الفساد ومنع حاالت انتهاك القانون اىل حد كبري.
ومن تلك االليات هو من خالل احرتام القوانني واملعايري الدولية يف ادارة املؤس ـســات التجارية وخاصــة
ان هذت املدوانت لتاز بدورها الوقائي من خالل التمسك بقواعدها للحيلولة دون وقوع املخالفة.
فهي ـدف اىل الرتويج للمعـايري املهنيـة واخالقيـات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك والـذي يعـد من مقومـات وحمـاور جنـاح
املؤسسات التجارية أللا سوف يتم العمل وفق بيئة تتسم ابلشافية والنزاهة التامة.
 -18بالل الربغوثي ،مصدر سابق ،ص .55-54
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كما تعمل على دفع العاملني اىل التعاون مع جهات التحقيق والرقابة عند حصـول حالة الكسـب غري
املشروع من خالل تقدي البياانت الصادقة دون أي تضليل او خداع (.)19
وحتارب ايض ــا الفس ــاد ابش ــكاهلا كلها ،ومنها منع اال راف وحيد من امكانية االس ــتفادة من املعلومات
الداخلية للمؤسسة اليت يعملون فيها دف حتقيق منافع خاصة هلم او لغريهم بشكل خمالف للقانون ومنع
تضارب املصايب عن طريق قبول عموالت بنفسه او عن الغري.
وكما دف قواعد السـ ـ ــلوك اىل حتقيق الشـ ـ ــفافية والنزاهة للعاملني يف املؤسـ ـ ـسـ ـ ــات التجارية من خالل
صـوص القوانني ،من خالل وض ــع قواعد س ــلوك مهنية مثالية
صـي يف تفس ــري ن ـ
االبتعاد عن االجتهاد الش ــخ ـ
(.)20
كما تلعب دورا مهما يف حتقيق احليادية يف ممارس ــة العمل يف املؤس ـس ــات وخاص ــة فيما يتعلق ابلتعيني
وحاالت الرتقية وتقدي ا دمات ،والذي بدورت يؤدي اىل االمتناع عن قبول اهلدااي واملنح والعمولة ابملباشرة
صـية او
صـايب شـ ــخ ـ ـ
او الواسـ ــطة من جهات او اشـ ــخاص اخرين بفريف تسـ ــهيل القيام ابلعمل او حتقيق م ـ ـ
عائلية وغريها (.)21
وهكذا فيكون هلا دوراً كبرياً يف مكافحة الفسـ ـ ــاد وحماربته من خالل اتباع هذت القواعد وتطبيق احكام
القوانني واالوامر واليت تعد احد الركائز يف املؤس ـســات التجارية لتحقيق النزاهة والشــفافية فيها ،وخاصــة ان
هذت القواعد يش ــرتط ا ان تش ــتمل على قدر وفري من البياانت واملعلومات عن املؤس ـس ــة التجارية ،وعدم
صـافها
حجب أي من البياانت وخاصـ ـ ـ ـ ــة بسـ ـ ـ ـ ــلوك العاملني الذي جيب اتباعه من قبلهم ،فضـ ـ ـ ـ ــال عن ات ـ ـ ـ ـ ـ
ابلعمومية والدقة و الرتباطها ابملسـ ـ ـ ـ ـ ــاءلة واحكامها وهذا ما تعيق بعض املعوقات واليت سـ ـ ـ ـ ـ ــوف نبينها يف
الفرع االا.
الفرع الثاني :معوقات مدونات قواعد السلوك وحلول تفعيلها

هناك العديد من املعوقات والتحدايت اليت تؤدي اىل عدم حتقيق مدوانت قواعد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك غايتها يف
مكافحة الفساد يف املؤسسات التجارية ،واليت سنحاول بيالا من خالل الفقرات االتية ومنها:
اوال :غياب جهة االختصاص:
العداد واالش ـراف على تكوين املدوانت قواعد الس ــلوك ا اص ــة ابملؤس ـس ــات التجارية ومراقبة تنفيذها
من قبل املؤسـسـات التجارية وخاصـة أن اتفاقية االمم املتحدة قد نصـت يف ماد ا الثانية عشـر على ضـرورة
اعداد مدوانت س ـ ــلوك ملمارس ـ ــة املس ـ ــتوايت التجارية وتركت االمر اىل الدول يف ذلك .فض ـ ـالً عدم وجود
()22
جلان لتفسري احكامها ووضع االدوات والنماذج الالزمة لتفعيل تطبيقها ،او مراقبة تطبيقها.

 -19معني الربغوا ،واقع االلتزام بتطبيق مدوانت السلوك ،فلسطني ،حبث منشور على موقع االنرتنيت
،www.Collago.pscomص .21
 -20جالل الربغوا ،مصدر سابق ،ص .57
 -21جالل الربغوثي ،مصدر سابق ،ص .23
 -22جالل الربغوثي ،مصدر سابق ،ص .23
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اثنيا :غياب التعاون بني املؤسسات التجارية:
يف مسـألة اعداد املدوانت لقواعد السـلوك وخاصـة ذات النشـاط الواحد ،او عدم عمل منوذج معني او
اكثر حبيث تقوم بتطبيق املدونة عليها.

اثلثا:عدم وجود جهة خمتصة ف فرض اجلزاء:
صـل اخالل حىت وان كان ذلك بطريقة غري مباش ــرة وخاص ــة الا
على املؤس ـس ــات التجارية فيما لو ح ـ
قواعد ذات طابع اخالقي تطوعي(.)23
رابعا:
ان ادخال املدوانت ومبادئها ض ـ ـ ــمن االطار العام للعمل يف املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات التجارية حيتاج اىل تكاليف
اضافية مادية وبشرية.
خامسا :عدم وجود سياسية واضحة
واآلليات ميكن من خالهلا ادخال املدوانت يف عمل املؤسـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــات التجارية وعدها احد املعايري اليت
ميكن تقيم عمل املورف او املؤسسة منها.
اما احللول لتفعيل دور مدوانت قواعد السلوك يف مكافحة الفساد فيكون من خالل ما ا:
صـة العداد واالشـ ـ ـراف على تنفيذ املدوانت يف املؤسـ ـ ـس ـ ــات التجارية
اوال -:ض ـ ــرورة انش ـ ــاء جهة خمت ـ ـ
ومراقبتها مع امكانية مشـ ــاركة املؤسـ ـسـ ــات ذا ا يف اعدادها ،وتعميمها على املؤسـ ـسـ ــات التجارية والعمل
ا.
صـورة
اثنيا -:ضـ ـ ــرورة القيام حبملة توعية للعاملني يف املؤسـ ـ ـسـ ـ ــات التجارية ابملدونة والتدريب عليها ب ـ ـ ـ
واضحة.
اثلثا -:ضرورة اعطاء املدوانت صيغة الزامية مع تضمينها كحوافز او جعلها احد معايري تقييم املؤسسة
واملورف وحتقيق النزاهة والشفافية فيها.
رابعا -:اجراء مراجعة دورية ألنظمة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركات واجراءات العمل دف تبين مبادئ املدونة وتنظيمها
على ان يتم ذلك ابالستعانة اب رباء فضالً عن جعلها احد شروط خلسيسها.
خامســا -:ضــرورة اصــدار مدونة قواعد ســلوك خاصــة ابلقطاع ا اص (املؤسـســات التجارية) وتشــتمل
على قواعد السلوك ا اصة ا مقارنة بقواعد سلوك مورفي الدولة رقم ( )1لسنة .2005
الفرع الثالث :املسؤولية املرتتبة على االخالل بقواعد مدونات سلوك املؤسسات التجارية

إن االلتزام بقواعد مدوانت ســلوك التزام يقع على العاملني يف املؤس ـســات التجارية ا اصــة والغاية منه
مكافحة الفس ــاد يف املؤس ـس ــات س ـالفة الذكر ،وابلتال أي اخالل ذت القواعد يؤدي اىل قيام املس ــؤولية؛
الن الغاية من املسؤولية هو تفعيل احلامة القانونية للعاملني يف هذت املؤسسات.

 -23امني فرج يوسف ،مصدر سابق ،ص ،45ابسل منصور ،مصدر سابق ،ص .45
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صـد او عن امهال ،س ـواء كان بعدم نش ــرها او
والغري على حد س ـواء ،س ـواء كان ذلك االخالل عن ق ـ
عدم دقة البياانت فيها او عدم بذل العناية االزمة لتفعيلها يف الشركة وغريها من الصور.
وعنـد الكالم عن املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليـة النـااـة عن االخالل بقواعـد مـدوانت السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك جنـد انـه ال توجـد جهـة
صـة يف املس ـ ــاءلة املؤس ـ ـس ـ ــات التجارية عن االخالل ا ،كما هو احلال يف مدونة س ـ ــلوك مورفي
متخ ـصـ ـ ـ
صـادرة عن هيئة النزاهة رقم  1لس ــنة  2016واليت حتاس ــب املورفني يف القطاع العام دون القطاع
الدولة ال ـ
ا ـاص هـذا من جـانـب ومن جـانـب اخر جنـد ان الكثري مـا يطلق على هـذا القواعـد بكولـا قواعـد تطوعيـة
اخالقية خلديبية أي غري ملزمة للعاملني يف شركات القطاع ا اص.
ولكن جنــد انــه ميكن التــأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس لقواعــد املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليــة هلــذت املــدوانت يف حــال خمــالفــة العــاملني ــا يف
صـب حىت وان كان غري مفعل ومنها ما جاءت به
املؤس ـســات التجارية وخاصــة لدينا االســاا القانوين ا ـ
صـادق عليها العراق لعام 2007
املادة  12من اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفسـ ـ ـ ـ ــاد لعام  2003وامل ـ ـ ـ ـ ـ
واا ميكن من تفعيل دورها يف فريف اجلزاء يف حال املخلفة.
هذا من جانب ومن جانب اخر جند هلا االساا يف قانون النزاهة رقم  30لسنة  2011يف املادة 10
منه والذي اعطى هلا احلق يف تقرير النزاهة والشفافية يف القطاع ا اص يف الفقرة ا امسة منها.
صـت علية املادة  106من قانون الشـ ــركات العراقي مثل جلان التفتيش وغريها فيمكن ان
وكذلك ما ن ـ ـ
صـورة غري مباشــرة وخاصــة يف
صـورة مباشــرة وامنا ب ـ
تقوم املســؤولية القانونية واملعاقب عليها ولكن ال تكون ب ـ
الوض ـ ـ ــع احلال وخاص ـ ـ ــة ما يكون عن طريق ص ـ ـ ــور خمالفة هذت القواعد ومنها (اس ـ ـ ــتغالل الوريفة لتحقيق
صـي لـه او اىل الغري او القيـام بواجبـات الوريفيـة حبسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب تقرر القوانني واالنظمـة
منفعـة او ربح شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
والتعليمات).
صـور معــاقــب عليهــا يف العــديــد من القوانني يف حــال تبين الــدولــة هلــا والزام
حيــث جنــد ان هــذت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
املؤسـ ـ ـسـ ـ ــات التجارية ا اصـ ـ ــة االلتزام ا مثل قانون ا دمة املدنية وكذلك قانون العقوابت وقانون النزاهة
وغريها من القوانني.
وقـد تكون هنـاك عقوابت على املؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التجـاريـة ذا ـا وليس فقط على العـاملني ـا مثـل عـدم
تس ــجيلها من قبل مس ــجل الش ــركات او عدم اعطائها ش ــهادة خلس ــيس او ادراجها ض ــمن ش ــركات القائمة
السوداء وغريها من العقوابت اليت ندعو املشرع العراقي اىل االخذ ا.
الخاتمة:
من خالل اســتعراضــنا للمحاور الســابقة حول موضــوع مدوانت قواعد الســلوك يف املؤسـســات التجارية
توصلنا اىل العديد من النتائج واملقرتحات-:
اوالً :النتائج:

 -1من خالل حبثنـا وجـدان أن املـدونـة هي عبـارة عن (جمموعـة من القواعـد الواجـب اتبـاعهـا من قبـل
العاملني يف املؤسسات التجارية من اجل حتقيق النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد).
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صـدر من قبل
 -2وجدان أن هذت املدوانت قد تكون رمسية صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة من جهة رمسية او غري رمسية ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الشركات التجارية وتشمل نوعني من القواعد السلوك املهنية واالخالقية.
 -3تقوم مدوانت قواعد الس ـ ـ ـ ــلوك على العديد من املبادئ ومنها النزاهة والش ـ ـ ـ ــفافية ،واحرتام القانون
واالمانة واحليادية.
 -4وجـدان ان ملـدوانت قواعـد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك دوراً مهمـاً يف مكـافحـة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد من خالل دورهـا الوقـائي
والتدبريي فضالً عن دورها يف ارساء املعايري املهنية واالخالقية.
 -5تبني لنـا هنـاك العـديـد من املعوقـات اليت تقف حـائالً بني املـدوانت ومكـافحـة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد مثـل عـدم
وجود جهة خمتصة او عدم قيام املؤسسات التجارية بتبينها او عدم وجود حلول انجحة هلا.
ثانياً :املقرتحات:

 -1نقرتح على املشـرع العراقي ان يتضـمن قانون الشـركات العراقي رقم  21لسـنة  1997نصـوصـاً تلزم
الش ــركات التجارية بتبين مدوانت قواعد الس ــلوك وجعلها احد ش ــروط خلس ــيس ــها ،وخاص ــة انه قد انظم اىل
اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد وذلك حبسب املادة ( )12فقرة ( -2ب) منها.
صـة العداد واالشـ ـ ـ ـ ـراف على تنفيذ املؤسـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــات التجارية ملدوانت
 -2نقرتح عليه اعداد جهة خمت ـ ـ ـ ـ ـ
السلوك.
 -3ضرورة اعطاء املدوانت نوع من االلزام وجعلها احد معايري حتقيق النزاهة والشفافية فيها.
 -4ض ــرورة الزام املؤس ـس ــات التجارية ابلقيام حبمالت توعية ومراجعة دورية للمدوانت وادخال ما هو
جديد مراعاة للتطور احلاصل يف نشاط الشركات التجارية.
المصادر:
اوال :الكتب القانونية:

 -1جالل الربغوا ،النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد ،فلسطني ،الطبعة الرابعة.2016 ،
صـري،
صـايب يف االنش ــطة ا اض ــعة لقانون ص ــرف راا املال امل ـ
 -2د .س ــامي عبد الباقي ،تعاريف امل ـ
دار النهضة العربية ،القاهرة.2016 ،
 -3قواعــد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك واخالقيــات العمــل ،بورصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة البحرين ،حبــث منشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور على موقع االنرتنيــت
.www.alyjaincovp
 -4ســامل روضــان ،املركز القانوين لقواعد الســلوك ا اصــة مبورفي الدولة .والقطاع العام ،حبث منشــور
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الملخص
تعد مس ـ ـ ـ ـ ـ ــالة انتقال الرتكة العقارية ابالرب من االمور اليت تناوهلا املش ـ ـ ـ ـ ـ ــرع العراقي ابلتنظيم من العناية
واحلــذر .فــالرتكــة العقــاريــة هي االموال العقــاريــة او حقوق االرتفــاق املتعلقــة ــا واليت يرتكهــا املتوىف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء
اكانت متعلقة مبلكية الرقبة ام حق املنفعة ام كانت امالكا صرفة ام امريية (مفوضة ابلطابو).
واذا كان انتقال ملكية مثل هذت االموال ابلوفاة سـواء عن طريق الوصــية ام املرياب امرا مســموحا به يف
التشـ ـ ـريع العراقي عند احتاد جنسـ ـ ــية املالك واملنقول له اال ان االمر ليس مبثل هذت السـ ـ ــهولة عند اختالف
اجلنسـ ـ ــية بينهما (املوصـ ـ ــي و املوصـ ـ ــى له  -الوارب واملورب) ،حيث ان مثل هذا االمر يعد خطا امحر من
وجهة نظر املشـ ـ ـ ـ ــرع العراقي حاله حال بقية املشـ ـ ـ ـ ــرعني يف دول العامل ملا تشـ ـ ـ ـ ــكله امللكية العقارية من قيمة
وضــمانة لســيادة الدولة فادى ذلك اىل التشــدد يف اجلواز وفقا لشــروط معينة بل الا يف بعض االحيان غري
مقبولة وان حتققت مثل هذت الشروط.
ان موضــوعة البحث وان كانت يف اطار القانون الدول ا اص اال ان مضــمولا القانوين جيد مكانة يف
صـية رقم 188
رل التشـريعات املدنية النافذ كالقانون املدين رقم  40لســنة  1951وقانون االحوال الشــخ ـ
لسنة  1959وقانون التسجيل العقاري رقم  43لسنة  1971وغريها من القوانني االخرى.
 -1كلية القانون -جامعة كربالء.
 -2كلية احللة اجلامعة.
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كما ان اشـكاليات البحث تن صـب يف املسـائل االتية هل ان املشـرع العراقي قد شـدد يف انتقال امللكية
صـل حد املنع يف بعض
العقارية ابلوفاة ام تراخى عنها؟ واذا ما قلنا ابلتشــديد فهل ان مثل هذا التشــديد ي ـ
االحيان؟ وهل أن املش ـ ـ ــرع العراقي فرق بني الوص ـ ـ ــية ابلعقار واالرب به يف احلكم؟ وهل ان االمر واحد يف
ملكية الرقبة واملنفعة؟
عليـه فـاننـا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنحـاول يف هـذت الـدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أن نعمـد اىل بيـان حكم املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع العراقي فقط عـامـدين اىل
صـوص وســنقســم هذت الدراســة على مبحثني نتطرق يف االول
اســتعرايف املنظومة التش ـريعية النافذة ذا ا ـ
صـاء العقاري ويف الثاين اىل حكم االرب العقاري وس ـ ــنض ـ ــع خالة الهم النتائج والتوص ـ ــيات
اىل حكم االي ـ ـ
.اليت سنخلص اليها يف هذت الدراسة راجني من املوفقية والعون
Abstract
The issue of transferring the real estate legacy by inheritance is one of
the matters dealt with by the Iraqi legislature, with the organization and with
some care and caution. The real estate inheritance is the real estate property
or the easement rights related to it that the deceased leaves, whether it is
related to the ownership of the neck or the right of usufruct, or it is pure
property or emiriya (delegated to the title deed).
And if the transfer of ownership of such inheritance by death, whether
through a will or inheritance, is permissible in Iraqi legislation when the
nationality of the owner and the transferee is united, but the matter is not as
easy when the nationality is different between them (the testator and the
trustee - the heir and the heir), as This matter is considered a red line from
the point of view of the Iraqi legislator, the situation of the rest of the
legislators in the countries of the world because of the value of real estate
ownership and a guarantee of state sovereignty.
The topic of the research, even if it is within the framework of private
international law, but its legal content finds a place under the civil legislation
in force, such as Civil Law No. 40 of 1951, Personal Status Law No. 188 of
1959, Real Estate Registration Law No. 43 of 1971 and other laws.
Also, the problems of research focus on the following issues: Has the
Iraqi legislator stressed the transfer of real estate ownership by death, or
was it reluctant to it? And if we say with strictness, does such strictness
reach the point of prohibition at times? And is the Iraqi legislator now a
difference between the will of the property and the inheritance with it in
ruling? Is the matter the same regarding ownership of the neck and the
benefit?
Therefore, we will try in this study to intend to clarify the ruling of the Iraqi
legislature only, intending to review the legislative system in force in this
regard, and we will divide this study into two studies. In the first we will deal
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with the ruling on real estate trusteeship and in the second the ruling on real
estate inheritance and we will put a conclusion to the most important findings
and recommendations that we will conclude in this Study, hoping for good
luck and help.

المقدمة
تعد مس ـ ـ ـ ــالة انتقال الرتكة العقارية ابالرب من االمور اليت تناوهلا املش ـ ـ ـ ــرع العراقي ابلتنظيم وبش ـ ـ ـ ــئ من
العناية واحلذر .فالرتكة العقارية هي االموال العقارية او حقوق االرتفاق املتعلقة ا واليت يرتكها املتوىف سواء
أكانت متعلقة مبلكية الرقبة ام حق املنفعة ام كانت امالكا صرفة ام امريية (مفوضة ابلطابو).
واذا كان انتقال ملكية مثل هذت الرتكات ابلوفاة سـواء عن طريق الوصـية ام املرياب امرا مسـموحا به يف
التشـ ـ ـريع العراقي عند احتاد جنسـ ـ ــية املالك واملنقول له اال ان االمر ليس مبثل هذت السـ ـ ــهولة عند اختالف
اجلنسـ ـ ــية بينهما (املوصـ ـ ــي و املوصـ ـ ــى له  -الوارب واملورب) ،حيث ان مثل هذا االمر يعد خطا امحر من
وجهة نظر املشـ ـ ـ ـ ــرع العراقي حاله حال بقية املشـ ـ ـ ـ ــرعني يف دول العامل ملا تشـ ـ ـ ـ ــكله امللكية العقارية من قيمة
وضــمانة لســيادة الدولة فادى ذلك اىل التشــدد يف اجلواز وفقا لشــروط معينة بل الا يف بعض االحيان غري
مقبولة وان حتققت مثل هذت الشروط.
إ ّن موضــوعة البحث وان كانت يف اطار القانون الدول ا اص اال ان مضــمولا القانوين جيد مكانة يف
صـية رقم 188
رل التشـريعات املدنية النافذ كالقانون املدين رقم  40لســنة  1951وقانون االحوال الشــخ ـ
لسنة  1959وقانون التسجيل العقاري رقم  43لسنة  1971وغريها من القوانني االخرى.
صـب يف املسـ ــائل االتية هل ان املشـ ــرع العراقي قد شـ ــدد يف انتقال امللكية
كما اشـ ــكاليات البحث تن ـ ـ
صـل حد املنع يف بعض
العقارية ابلوفاة ام تراخى عنها؟ واذا ما قلنا ابلتشــديد فهل ان مثل هذا التشــديد ي ـ
االحيان؟ وهل أن املش ـ ــرع العراقي فرق بني الوص ـ ــية ابلعقار واالرب به يف احلكم؟ وهل ان االمر واحداً يف
ملكية الرقبة واملنفعة؟
عليـه فـاننـا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنحـاول يف هـذت الـدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ان نعمـد اىل بيـان حكم املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع العراقي فقط عـامـدين اىل
صـوص وســنقســم هذت الدراســة على مبحثني نتطرق يف االول
اســتعرايف املنظومة التش ـريعية النافذة ذا ا ـ
صـاء العقاري ويف الثاين اىل حكم االرب العقاري وس ـ ــنض ـ ــع خالة الهم النتائج والتوص ـ ــيات
اىل حكم االي ـ ـ
اليت سنخلص اليها يف هذت الدراسة راجني من املوفقية والعون.
المبحث االول :حكم االيصاء العقاري
عرف الفقهاء املسـلمون الوصـية بتعاريف خمتلفة يف الصـياغة ولكن متشـا ة يف املعىن ،فمنهم من عرفها
اللا "لليك مضـ ـ ـ ـ ــاف ما بعد املوت بطريق التربع سـ ـ ـ ـ ـواء أكان املوصـ ـ ـ ـ ــى به عيناً أم منفعة"( .)8ومنهم من
صـرف يف الرتكة مض ـ ـ ـ ــاف اىل ما بعد املوت"( .)9اما الوص ـ ـ ـ ــية العقارية فيمكن تعريفها ابلا
عرفها اللا "ت ـ ـ ـ ـ
التصرف الوارد على الرتكة العقارية للموصي بعد وفاته سواء تعلق مبلكية الرقبة ام املنفعه.
صـرفة والثاين
وعموما فاننا س ـ ـ ــنقس ـ ـ ــم هذا املبحث على مطلبني:االول نتطرق اىل الوص ـ ـ ــية ابالمالك ال ـ ـ ـ
نتطرق اىل الوصية ابالراضي االمريية.
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رل العراق طوال قرون عدة احدى الوالايت التابعة للدولة العثمانية وكان خاضعا لتنظيمها القانوين،اذ
طبقت الدولة العثمانية احكام الش ـريعة االســالمية ورل احلال عليه اىل ان جاء االحتالل الربيطاين وادخل
قوانينه على العراق ،وبعد اعالن الدولة العراقية وصـ ـ ـ ـ ـ ــدور قانون اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ـية رقم  42يف عام  1924حلت
عبارة (اجلنسـ ـ ـ ــية) حمل عبارة (اختالف الدارين) الواردة يف التشـ ـ ـ ـريعات العثمانية ،ويف عام  1931صـ ـ ـ ــدر
صـية لوجانب ( ،)3الذي اوجب على احملاكم العراقية عند النظر يف دعاوى املواد
قانون االحوال الش ـ ـ ـ ـ ــخ ـ ـ ـ ـ ـ
صـية املتعلقة ابألجانب ،ان تطبق ذلك القانون وفق احكام حقوق الدول ا اص ــة ابعتبارها القانون
الش ــخ ـ
()4
صـي (اجلنسـ ـ ــية)  .وأشـ ـ ــار اىل وجوب تطبيق القوانني العراقية على صـ ـ ــحة الوصـ ـ ــية ابألموال غري
الشـ ـ ــخ ـ ـ ـ
()5
املنقولـة الكـائنـة يف العراق والعـائـدة اىل متوىف اجنحم ويف كيفيـة انتقـاهلـا  .وإذا كـان هـذا القـانون مل يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
صـ ـ ـ ـراحة اىل جواز الوصـ ـ ـ ــية مع اختالف اجلنسـ ـ ـ ــية ،إال انه ميكن القول واز الوصـ ـ ـ ــية مطلقاً مع اختالف
صـوص هذا القانون املتعلقة ابلوص ــية ،حيث اش ــار
اجلنس ــية يف رل ذلك القانون ،وهذا ما يس ــتش ــف من ن ـ
اىل انه اذا وجدت وصــية للمتوىف االجنحم فتقدم اىل احملكمة وعلى احملكمة ان تؤشــر عليها وختتمها يتمها
ويوقع احلـاكم عليهـا( .)6وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار هـذا القـانون اىل قرارات احملـاكم االجنبيـة اليت يكون قـانون دولتهـا القـانون
صـي للمتوىف اذا كانت متعلقة حبقوق االرب او الوص ـ ــية ،فتعد لدى احملاكم العراقية كحجج قطعية
الش ـ ــخ ـ ـ
()7
لالستدالل مبضامينها .واستمر احلال واز الوصية ابلعقار مع اختالف اجلنسية حىت بعد صدور القانون
املدين رقم  40لسـنة  1951املعدل ،والذي نظم احكام الوصـية يف اطار القانون الدول ا اص( ،)8حيث
صـرفات املضـ ــافة ما بعد املوت يسـ ــري عليها
اشـ ــار هذا القانون اىل ان قضـ ــااي املرياب والوصـ ــية وسـ ــائر الت ـ ـ
قانون املوصــي وقت موته( .)9كما وأشــار اىل تطبيق القوانني العراقية يف صــحة الوصــية ابألموال غري املنقولة
الكائنة يف العراق والعائدة اىل املتوىف االجنحم ويف كيفية انتقاهلا ( .)10وأشـ ـ ـ ــار هذا القانون اىل ان املسـ ـ ـ ــائل
ا ـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ابمللكيـة واحليـازة واحلقوق العينيـة االخرى وبنوع خـاص طرق انتقـال هـذت احلقوق ابلعقـد واملرياب
والوصية وغريها ،يسري عليها قانون املوقع فيما خيص العقار(.)11
غري أن االمر تغري بصدور قانون االحوال الشخصية( )12الذي اشار اىل سراينه على العراقيني املسلمني
صـية ،وقد اشـ ـ ـ ــار هذا
او املسـ ـ ـ ــلمني غري العراقيني الذين تطبق احكام القانون املدين على احواهلم الشـ ـ ـ ــخ ـ ـ ـ ـ
 -3املرقم  78لسنة  1931املعدل املنشور يف جريدة الوقائع العراقية ابلعدد  922يف  1931/6 /9وينبغي االشارة اىل ان هذا
القانون يسرى على االجانب غري املسلمني فيما يتعلق دعاوى املواد الشخصية و يسرى على املسلمني االجانب عندما يكون قانولم
الشخصي مدنيا اما ابلنسبة للمواطنني املسلمني على اختالف املذاهب تطبق حبقهم االحكام الشرعية على املذهب السين او االمامي
واليت كما رأينا سابقاً ايز الوصية مع اختالف امللة (الدين او اجلنسية) وفق شروط ذكرانها سابقاً.
 -4ينظر :املادة ( )2من هذا القانون.
 -5ينظر :املادة ( )4من هذا القانون.
 -6ينظر :املادة ( )8من هذا القانون.
 -7ينظر :املادة ( )17من هذا القانون.
 -8علما ان املادة ( )1381من هذا القانون قد الغت املواد ( 4 ،1املعدلة .)5،6
 -9ينظر :املادة ( )1/3من هذا القانون.
 -10ينظر :م ( )2/3من هذا القانون.
 -11ينظر :املادة ( )24من هذا القانون.
 -12رقم  188لسنة  1959املعدل.
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صـح به مع اختالف اجلنســية شــرط
صـح الوصــية ابملنقول فقط مع اختالف الدين وي ـ
القانون اىل انه(" )13ت ـ
املقابلة ابملثل"،وأوضح بوجوب الغاء مجيع النصوص التشريعية اليت تتعاريف و احكام هذا القانون.
واملفهوم املخالف لنص املادة ( )71من هذا القانون ،يقودان اىل القول بعدم جواز الوص ــية ابلعقار مع
اختالف اجلنس ــية .وعليه فلو احتد املوص ــى له واملوص ــي ابلدين واختلفا ابجلنس ــية فال اوز الوص ــية العقارية
صـح الوصـ ــية حسـ ــب
بينهما ،وعليه فلو ان مسـ ــلماً م ـصـرايً اوصـ ــى بعقار له يف العراق ملسـ ــلم عراقي فال ت ـ ـ
النص املتقدم.
و نتسـ ـ ـ ــأل عن مغزى هذا النص الذي مل جند له نظرياً يف التشـ ـ ـ ـريعات العربية ،وإذا كانت احلكمة هي
احلفاظ على اراضـ ـ ـ ـ ــي البالد وعدم االنتقال اىل االجانب ،اذن ما احلكمة يف عدم جوازها من غري العراقي
اىل العراقي هل يف ذلك ضرر ()14؟
ويالحظ أن النص املتقدم جاء مطلقاً فيش ـ ــمل ملكية الرقبة واملنفعة ويش ـ ــمل االش ـ ــخاص الطبيعيني او
املعنويني( .)15حىت قانون التس ـ ـ ــجيل العقاري رقم  43لس ـ ـ ــنة  1971املعدل ،اش ـ ـ ــار يف م ( )255منه اىل
وجوب مراعاة "احكام القوانني العراقية ا اصـ ـ ـ ـ ــة ابألجنحم يف تسـ ـ ـ ـ ــجيل الوصـ ـ ـ ـ ــية الواردة على حق امللكية
العقارية العائدة له اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافة اىل االحكام الواردة يف هذا القانون"(.)16علماً ان هذا القانون اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اىل أنّه
(")17ال جيوز تسـجيل الوقف او الوصـية على العقار املسـجل ابسـم اجنحم اذا كان املوقوف عليه او املوصـى
له جهة اجنبية خارج العراق" ،مع مالحظة أن قانون التسـجيل العقاري قد حدد مفهوم االجنحم ،النه كل
شـخص ال حيمل اجلنسـية العراقية ومل يكن من رعااي الدول او االمارات العربية و اوجب عند توفر الشـروط
االتية( )18لتسجيل العقار ابسم االجنحم وهي:
أ -أن يقع ضمن حدود البلدية وان يبعد العقار عن خط احلدود مبا ال يقل عن  30كم.2
ب -توفر مبدأ املقابلة ابملثل.
ت -عدم وجود مانع اداري وعسكري بتأييد كل من احملافظ والسلطة العسكرية املختصة.
ب -موافقة وزير الداخلية.
صـر هذا القانون تسـ ـ ــجيل امللكية العقارية لوجنحم فقط على حق امللكية واحلقوق العينية االصـ ـ ــلية
وق ـ ـ ـ
صـرف يف االراض ـ ـ ـ ــي االمريية مبا ال يتجاوز دار واحدة للس ـ ـ ـ ــكن وحمالً للعمل واعترب
االخرى عدا حق الت ـ ـ ـ ـ
()19
احلصة الشائعة ملكية اتمة هلذا الغريف .
 -13املادة ( )71من هذا القانون.
 -14يف تفاصل هذت املالحظات ينظر:حيدر حسني كارم:اثبات الوصية ابلعقار وتسجيلها يف التشريع العراقي،حبث منشور يف
جملة جامعة كربالء ،العدد ( ،)4كانون االول  ،2006ص .125
 -15كما ميكن القول واز الوصية ابلعقار مع اختالف اجلنسية يف حالة ان تكون الوصية للموصى به بكل الرتكة وليس له وارب
خاص فهنا سيدخل يف حكم الورثة اليت اشارت اليهم م ( ،)3/88ومن مث يستحق الرتكة على اساا الوصية بل على اساا املرياب
وتطبق عليه احكام االرب مع اختالف اجلنسية الذي اجازته م ( )23مدين شرط املقابلة ابملثل.
 -16ينظر م ( )255من هذا القانون .مع مالحظة ان املوصي واملوصى له لو كاان متحدا اجلنسية كان يكون املوصى مسلم او
عريب واملوصى له مسلم او عريب واملوصى به عقار يف العراق صحت الوصية الحتاد الدين واجلنسية.
 -17ينظر:املادة ( )157من هذا القانون.
 -18ينظر:املادة ( )1/154من هذا القانون.
 -19ينظر:املادة ( )155من هذا القانون.
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العدد27 :

صـوص
علماً أن تعليمات التس ـ ـ ــجيل العقاري املرقمة  3لس ـ ـ ــنة  ،1987قد اش ـ ـ ــارت اىل انه يراعى ي ـ ـ ـ
معــامالت نقــل امللكيــة ابسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم االجنحم فيمــا يتعلق بتملكــه لوحــدة عقــاريــة يف العراق احكــام قــانون للــك
االجنحم للعقار رقم  38لس ـ ـ ـ ــنة  1961املعدل ،بش ـ ـ ـ ــرط توفر مبدأ املقابلة ابملثل مع االقامة يف العراق ملدة
سـبع سـنوات ،وعند عدم توفر شـرط االقامة يقضـى بت صـفية هذت امللكية بيعاً اسـتناداً إلحكام املواد  11و
 12و  13من هذا القانون (.)20
ويالحظ ان قانون التس ـ ـ ـ ـ ـ ــجيل العقاري قد ميز بني العريب واألجنحم ،اذ بني ان رعااي الدول واإلمارات
العربية االخرى ،خيضـ ــع يف تسـ ــجيل احلقوق العقارية االصـ ــلية اىل موافقات اجلهات اليت يعينها القانون مع
مراعـ ــاة القيود واإلجراءات املقررة قـ ــانوانً ( .)21ومع ان هـ ــذا القـ ــانون مل يقيـ ــد حق ملكيـ ــة العريب إال ا ّن
تعليمات التسـ ـ ـ ــجيل العقاري رقم  3لسـ ـ ـ ــنة  ،1987قد حددت ضـ ـ ـ ـوابط للتملك ميزت فيها بني املواطن
العريب غري املقيم يف العراق ،حيـث اوجبـت فيمـا خيص للكـه للعقـار يف العراق االحكـام الواردة يف القـانون
رقم  5لسنة  ،1955اضافةً اىل وجود توفر مبدأ املعاملة ابملثل واستحصال موافقة وزارة الداخلية ومصادقة
وزارة العـدل ،امـا املواطن العريب املقيم يف العراق اقـامـة دائمـة (مخس سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات) ،فرياعى يف للكـه العقـار يف
العراق احكـام القـانون رقم  72لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة  ،1978الـذي ال يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتط توافر مبـدأ املقـابلـة ابملثـل او وجوب
استحصال موافقة وزارة الداخلية ومصادقة وزارة العدل عليها (.)22
صـية النافذ ،نرى ضــرورة تعديل هذت
صـوص املادة ( )71من قانون االحوال الشــخ ـ
وأمام مالحظاتنا ي ـ
صـح الوص ــية ابملنقول
صـح الوص ــية ابلعقار واملنقول مع اختالف الدين وت ـ
صـياغة اآلتية "ت ـ
املادة وجعلها ابل ـ
صـح الوص ــية ا مع اختالف اجلنس ــية إال اذا كان املوص ــى له
فقط مع اختالف اجلنس ــية ،اما العقار فال ت ـ
صـياغة اقرب اىل العدل واملنطق
عراقي اجلنســية وقت انشــاء الوصــية ووقت وفاة املوصــي" .ونرى ان هذت ال ـ
وال تتعاريف ومصلحة البالد.
املطلب الثاني :الوصية باألراضي االمريية

إن االراض ـ ـ ــي الزراعية هي اليت تكون ملكية رقبتها للدولة وهي ما تعرف ابلتش ـ ـ ـريع العراقي ابألراض ـ ـ ــي
صـرف فيها ( )135واالنتفاع ا ،إما ان يبقى
االمريية اليت تعود رقبتها اىل الدولة (وزارة املالية) ،اما حق الت ـ ـ ـ ـ
بيد احلكومة وتس ـ ـ ــمى يف هذت احلالة (امريية ص ـ ـ ــرفة)( ،)136او تفوض ـ ـ ــه احلكومة اىل االش ـ ـ ــخاص او لنحه
ابللزمة(.)23
 -20ينظر:املادة ( )5من هذا القانون.
 -21ينظر:املادة ( )159من هذا القانون.
 -22ينظر :املادة ( )1،2/12من هذت التعليمات مع مالحظة ان قانون للك الكويتيني امواال غري منقولة رقم ( )9لسنة 1952
قد استثىن الكويتيني من القيود القانونية املفروضة على للك االجانب لوموال الغري منقولة مبا يف ذلك البساتني يف العراق عدا االراضي
الزراعية إال ان قانون التسجيل العقاري النافذ قد اخضع تسجيل االراضي الزراعية اململوكة ابسم الكوييت اىل موافقة اجلهات الرمسية اليت
يعينها القانون وهي جملس الوزراء مع مالحظة ان رعااي دولة الكويت يعاملون معاملة العراقي دون حاجة ألخذ موافقات بشأن تسجيل
امللكية العقارية عدا االراضي الزراعية ،ينظر م ( )160من قانون التسجيل العقاري و املادة ( )3/12و املادة ( )1/13من تعليمات
التسجيل العقاري رقم  13لسنة .1987
 -23وقد عرف قانون التسجيل العقاري النافذ يف م ( )7منه االراضي االمريية اللا "اليت تعود رقيتها للدولة و تكون على ثالثة
انواع:أ -االراضي االمريية الصرفة وهي اليت تعود رقبتها ومجيع حقوقها اىل الدولة .ب -االراضي االمريية املفوضة يف الطابو :هي اليت
تفويف حق التصرف فيها اىل اشخاص وفق احكام القوانني وتعترب االراضي املوقوفة وقفاً غري صحيح اليت يقتصر وقفها على الرسوم
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ويصـوص االراضـي الزراعية فقد كانت مسـألة انتقاهلا ابلوصـية مع اختالف اجلنسـية ممنوعاً ،فلو رجعنا
اىل فرتة العهد العثماين ولغاية صــدور القانون املدين العراقي النافذ رقم  40لســنة  ،1951كانت االراضــي
االمريية خاض ــعة حلكم م ( )110من قانون االراض ــي العثماين لس ــنة 1274ه ،الذي كان ال جييز انتقال
صـت هذت املسـ ــألة على انه "ال تنتقل
االراضـ ــي العثمانية اىل غري العثماين بوصـ ــية او مرياب او غريها ،اذ ن ـ ـ
اراض ـ ـ ـ ـ ــي العثماين اىل ورثته االجانب وليس لوجانب حق الطابو يف اراض ـ ـ ـ ـ ــي العثماين" ( .)24ورل قانون
االراضـ ـ ـ ــي العثماين ابقياً حىت صـ ـ ـ ــدور القانون املدين العراقي ونفاذت عام 1953الذي الغات ،وإذا كان هذا
االخري مل يشـر صـراحة اىل جواز او عدم جواز الوصـية ابألراضـي االمريية مع اختالف اجلنسـية ،إال انه كان
صـرف بني العراقي واألجنحم ،اذ اش ــار هذا القانون اىل انه "ال
يس ــتفاد املنع قياس ـاً على منع انتقال حق الت ـ
يثبـت حق االنتقـال مـا بني املختلفني يف الـدين وال بني عراقي و أجنحم"( .)25وجـاءت م ( )71من قـانون
صـية لتأكد هذا املنع على اعتبار عدم جواز الوصــية ابلعقار مع اختالف اجلنســية ،وصــدر
االحوال الشــخ ـ
قانون التس ـ ــجيل العقاري عام  ،1970الذي اكد على وجوب ان يراعى احكام القوانني العقارية ا اص ـ ــة
ابألجنحم يف تسـ ـ ــجيل الوصـ ـ ــية الواردة على حق امللكية العقارية العائدة له ،اضـ ـ ــافة اىل االحكام الواردة يف
هذا القانون.
()26
وإذا كان هذا القانون  ،قد منع تسـجيل الوصـية الواردة على حق الت صـرف يف االراضـي االمريية او
املوقوفة وقفاً غري صـ ـ ــحيح ،وكذلك عدم جواز تسـ ـ ــجيلها على املنشـ ـ ــعت و املغروسـ ـ ــات احملدثة عليها بعد
نشـر قانون حق الت صـرف وان اجاز تسـجيل الوصـية ابلتمليك او الوصـية ابلعني الواردة على املغروسـات او
صـرف ( ،)27فهذا
املنش ــعت احملدثة على االراض ــي االمريية او املوقوفة وقفا غري ص ــحيح قبل نش ــر قانون الت ـ
النص جاء قطعياً س ـواء اكانت الوص ــية بني عراقيني او خمتلف اجلنس ــية ،ومن مث القول بعدم جواز الوص ــية
يف االراضــي االمريية (الزراعية)تبني متحدي اجلنســية او خمتلفيها وال جيوز تســجيل مثل هذت الوصــية بدوائر
التس ـ ـ ــجيل العقاري ،وهذا املنع برأينا يعين بطالن مثل هذت الوص ـ ـ ــية وعدم جواز ترتيب اي اثر هلا ،س ـ ـ ـواء
تعلقت ابلرقبة ام املنفعة،علماً ان قانون التس ـ ــجيل العقاري قد اخض ـ ــع تس ـ ــجيل االراض ـ ــي الزراعية اململوكة
ابسم الكويتيني اىل موافقة اجلهات الرمسية اليت يعينها القانون" (.)28
واألعشار او كليهما حبكم االراضي االمريية املفوضة ابلطابو .ج -االراضي االمريية املمنوحة ابللزمه :هي االراضي اليت منح حق التصرف
فيها لوشخاص حسب احكام قانوين التسوية و اللزمة".علما ان هذا األنواع قد ت توحيدها مبسمى األراضي األمريية اململوكة للدولة
حسب املادة االوىل من قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم  53لسنة .1976
 -24ينظر :د.جابر جاد عبد الرمحن ،القانون الدول ا اص ط ،1شركة النشر والطباعة العراقية احملدودة -بغداد ،1972،ص
.339
 -25ينظر :م  1199من هذا القانون.
 -26ينظر :م ( )255من هذا القانون.
 -27مع مالحظة إن م ( )2/250قد اجازت تسجيل الوصية ابلتمليك ابلعني الواردة على املؤسسات او املنشعت احملدثة على
االراضي االمريية او املوقوفة وقفاً صحيحاً قبل النشر ويتصل حق التصرف يف االراضي للموصى له تبعاً للمنشعت او املؤسسات إال ان
هذا برأينا يشمل العراقيني فقط وال يشمل خمتلفي اجلنسية طبقاً للقوانني النافذ املشار اليها سابقاً.
 -28ينظر :املادة ( )2/16من هذا القانون مع مالحظة الفقرة ( )13من تعليمات التسجيل العقاري رقم  13لسنة  ،1978قد
اشارت اىل ان للك رعااي االخطار العربية لوراضي الزراعية خيضع للضوابط االتية:
أ -جيوز لرعااي دولة الكويت للك البستان دون اي موافقات اما االريف الزراعية فال جيوز هلم للكها اال مبوافقة جملس الوزراء.
ب -ال جيوز لرعااي الدول العربية االخرى للك االراضــي الزراعية والبســاتني اال يف احلاالت اليت جييزها قانون االصــالح الزراعي والقرار
 178لسنة  1984ابلنسبة للتأجري واالستصالح الزراعي.
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ويذهب رأي انه ال يس ــتقيم القول ابن إخض ــاع وص ــية االجنحم ابلعقار يف العراق ينطبق على االراض ــي
االمريية ،إذ كيف ميكن القول إبخض ـ ــاع الوص ـ ــية للقانون العراقي يف فريف عدم امكان الوص ـ ــية اص ـ ــال.وان
االسـ ــتثناء املقرر بنص الفقرة ( )2من املادة ( )23مدين عراقي،ال يتناول االراضـ ــي االمريية وال يتعلق ذت
صـاء به،
األراضــي ،فهو موجه أو يف االقل يفرتيف ان يوجه لوصــية االجنحم بعقار ،مما جيوز له للكه و االي ـ
صـرفة أو امللك التام حبس ـ ـ ــب تعبري القانون املدين العراقي ،وذلك
أي وص ـ ـ ــية االجنحم بعقار من االمالك ال ـ ـ ـ
()29
على فريف اجازة القانون العراقي للك هذا النوع من العقارات لوجنحم يف حدود معينة .
المبحث الثاني :حكم االرث العقاري
يعرف البعض املرياب ابنه"خالفة املنتمي إىل امليت احلقيقي أو احلكمي بنسـ ـ ــب ،أو سـ ـ ــبب حقيقة أو
حكمـا" ،فـاحلكمي كـاملفقود ،واحلكم كـالوالء الثـابـت ابإلقرار أو ابلبينـة .وا الفـة يف اإلرب جربيـة ابعتبـار
الشـارع(.)30وعرفة اخر ابنه" اإلرب :هو ما يرتكه امليت من خري قابل للتمليك يثبت لورثته بعد موته"(.)31
وعرفـه اخر انـه" أن حيـل الوارب حمـل مورثـه فيمـا كـان لـه من أموال أو حقوق مـاليـة عنـد وفـاتـه"(.)32وعرفـه
اخر ابنه "انتقال الرتكة من امليت اىل ورثته االحياء سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء اكان املرتوك ماالً او عقاراً او حقاً من احلقوق
صـبة على العقار او أي حق عيين
الشـ ــرعية"( .)33اما االرب العقاري فيمكن للباحث تعريفه ابنه الرتكة املن ـ ـ
متعلق به سواء اكان هذا العقار ملكا صرفا ام ارضا مريية.
صـوص للك العقار ابالرب مع اختالف اجلنس ـ ـ ـ ـ ــية بعدة
وعموما فقد مر موقف املش ـ ـ ـ ـ ــرع العراقي ي ـ ـ ـ ـ ـ
صـية لالجانب عام
مراحل ابتداء عندما كان خاض ــع للدولة العثمانية وتالها ص ــدور قانون االحوال الش ــخ ـ
()34
 1931وبعدها القانون املدين العراقي النافذ.
صـرفه والثاين
صـوص االمالك ال ـ
عليه ســنقســم هذا املبحث على مطلبني ،نتطرق يف االول اىل االاات ي ـ
االاات يصوص االراضي االمريية.
املطلب االول :االرث العقاري باالمالك الصرفه

مر االرب العقاري ابالمالك الصرفة بدورين االول قبل عام  1931والثاين بعدت االمر الذي جيعلنا من
تقسـيم هذا املطلب على فرعني االول املوقف قبل صـدور قانون االحوال الشـخصية لالجانب عامل 1931
والثاين بعد صدور القانون اعالت.
الفرع االول :املوقف قبل صدور قانون االحوال الشخصية لالجانب عامل 1931
يبــدا هــذا الــدور يف رــل الــدولــة العثمــانيــة حيــث رــل العراق طوال قرون عــدة احــدى الوالايت التــابعــة
للدولة العثمانية وكان خاضـ ـ ـ ــعا لتنظيمها القانوين ،اذ طبقت الدولة العثمانية احكام الشـ ـ ـ ـريعة االسـ ـ ـ ــالمية
حممد ،تنازع القوانني يف مسائل املرياب والوصية(دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستري -كلية القانون -جامعة

 -29منصور حيىي عبد
املوصل،2002،ص.54
 -30الشي حممد مصطفى شلحم :احكام املواريث بني الفقه والقانون1967 ،م ،ص.58 ،40
 -31أمحد عبد اجلواد ،أصول علم املواريث(قسمة الرتكة ابلطريقة حلسابية وابلقرياط)،1975 ،ص.1
 -32علي ا فيف ،أحكام املعامالت الشرعية ،مطبعة السنة احملمدية ،ط ،4القاهرة ،ص.36
 -33حممد علي الصابوين :املواريث يف الشريعة االسالمية يف ضوء الكتاب والسنة ،دار احلديث القاهرة ،بدون سنة طبع ،ص.34
-34
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حيث كان املعمول وفق قوانينها النافذت ان اختالف الدارين (اجلنسـ ـ ــية) ابلنسـ ـ ــبة لغري املسـ ـ ــلمني يعد مانعا
صـمة بينهما واسـ ــتحالل كل منهما
من االرب شـ ــرط اختالف املنعة (العسـ ــكر) بني الدوليتني وانقطاع الع ـ ـ
قتال االخرى اما املس ـ ــلمون فيتوارثون فيما بينهم اذا يعتربون دار واحدة وال اتلف الداير فيما بينهم مهما
كانت اجلهة اليت يقيمون فيها ( )35وهو راي ابو حنيفة الذي اخذ به جملس ش ـ ـ ـ ــورى الدولة العثماين بقرار
له بتاري  27مارا سنة  1324ه مفادت (ان الوراثة تبىن على النصرة والوالية فاذا وجد التعاون والتناصر
والتعاض ــد بني الدولتني تثبت الوراثة واذا انتفى هذا التعاون والتعاض ــد امتنعت ( )36ومن مث فاالجنحم الذي
يقيم يف انكلرتا وهي دولة بينها وبني العراق انذاك تعاون مش ـ ـ ــرتك يس ـ ـ ــتطيع ان يرب العراقي بعكس ما اذا
كان مقيم يف دولة اخرى انقطع بينهما وبني العراق التعاون والتناص ـ ـ ـ ــر واس ـ ـ ـ ــتحل كل منهما قتال االخرى
ورل العمل ابحكام الش ـ ـ ـريعة االس ـ ـ ــالمية يف رل الدولة العثمانية اىل ان ص ـ ـ ــدر قانون االراض ـ ـ ــي العثماين
صـادر س ـ ــنة  1374ه والذ منع يف م( )110منه انتقال اراض ـ ــي العثماين اىل ورثته االجانب كما مل جيز
ال ـ ـ
صـدد انتقال
حق الطابو لالجنحم يف اراض ـ ــي العثماين اال ان هذا القانون مل يوض ـ ــح او يبني احلل القانوين ب ـ ـ
اراضــي العثماين اىل ورثته من االجانب او العثمانني مما دفع جملس شــورى الدولة العثماين اىل اصــدار عدة
قرارات تضمنت املبادى االتية (.)37
االول :إن امالك واراضي املتوفني من التبعة العثمانية التتوارب والتنتقل اىل ورثتهم واقار م االجانب.
صـرفة والعقارات املوقوفة ذات املقاطعات اليت بعهدة االجانب تنتقل اىل ورثتهم
الثاين :ان االمالك ال ـ ـ ـ ـ ـ
االجانب.
صـرفة واالراضـ ـ ــي الزراعية االمريية املوقوفة العائدة اىل االجانب تنتقل اىل ورثتهم
الثالث :ان االمالك ال ـ ـ ـ
العثمانني (.)38
الرابع :ان قض ـ ـ ـ ــية اختالف الدار الش ـ ـ ـ ــرعية التطبق يف انتقال االراض ـ ـ ـ ــي العثمانية املوقوفة ( ،)39اال ان
االمر تغري فيمـا بعـد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمـا وان الـدولـة العثمـانيـة قـد دخلـت يف تعـامالت مع دول عـديـدة منهـا فرنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
واملانيا وبريطانيا وابرامها التفاقيات وبروتوكوالت ومعاهدات عديدة ما دفع الدولة العثمانية الصـدار قانون
للك التبعية االجنبية لالراضـي العثمانية حيث اصـبح االمر من السـهولة وان من حق رعااي الدول االجنبية
صـرف ابالراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الزراعيــة
صـرفــة والت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
املوقعــة على الربوتوكول امللحق ابلقــانون ان تتملــك االمالك ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
االمريية(.)40
ور ــل احل ــال علي ــه اىل ان ج ــاء االحتالل الربيط ــاين وادخ ــل قوانين ــه على العراق ،وبع ــد اعالن ال ــدول ــة
العراقية وص ـ ـ ـ ـ ــدور قانون اجلنس ـ ـ ـ ـ ــية رقم  42يف عام  1924حلت عبارة (اجلنس ـ ـ ـ ـ ــية) حمل عبارة (اختالف
الدارين) الواردة يف التش ـريعات العثمانية وصــار مقتضــى ذلك ان املنتمي اىل دولة اخرى غري العراق اليرب
 -35د.جابر جاد عبد الرمحن ،مرجع سابق ،ص .237
 -36د.جابر جاد عبد الرمحن ،مرجع سابق ،ص .237
 -37ينظر :صايب عبد الزهرة احلسون ،حقوق االجانب يف القانون العراقي،ط ،1دار االوقاف اجلديد ،1986 ،ص311
 -38يقصد مبصطلح العثمانني كل شخص اتبع لدولة حتت سيطرة الدولة العثمانية اليت عاصمتها االستانة انذاك.
 -39ينظر :صايب عبد الزهرة احلسون ،مرجع سابق،ص.312
 -40ينظر :صايب عبد الزهرة احلسون ،مرجع سابق،ص .312
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من العراقي وال يرب من االجنحم الختالف اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة بينهمــا مهمــا كــانــت العالقــات الــدوليــة بني العراق
والدول االخرى(.)41
الفرع الثاين :املوقف بعد عام 1931
صـية لالجانب الذي اوجب على احملاكم العراقية عند
يف هذت الفرتة صـ ـ ــدر قانون االحوال الشـ ـ ــخ ـ ـ ـ
صـية املتعلقة ابألجانب ،ان تطبق ذلك القانون وفق احكام حقوق الدول
النظر يف دعاوى املواد الشـ ـ ـ ـ ــخ ـ ـ ـ ـ ـ
()43
صـي (اجلنس ــية)  .وعندما ص ــدر القانون املدين العراقي اجاز االرب مع
ا اص ــة ابعتبارها القانون الش ــخ ـ
صـت م ( )22مكنه على ان "قضــااي املرياب يســري عليها قانون
اختالف اجلنســية شــرط املقابلة ابملثل اذ ن ـ
املوروب وقــت موتــه مع مراعــاة مــا يلي :أ -اختالف اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة غري مــانع من االرب يف االموال املنقولــة
والعقـارات ،غري ان العراقي ال يرثـه من االجـانـب اال من كـان قـانون دولتـه يورب العراقي منـه .ب -االجنحم
صـت
الذي ال وارب له تؤول امواله اليت يف العراق للدولة العراقية ولو ص ــرح قانون دولته يالف ذلك" ،ون ـ
م ( )23من هذا القانون على ان "املسـائل ا اصـة ابمللكية واحليازة واحلقوق العينية االخرى ،وبنوع خاص
طرق انتقال هذت احلقوق ابلعقد واملرياب والوصـ ــية وغريها ،يسـ ــري عليها قانون املوقع فيما خيتص ابلعقار،
ويسـ ـ ـ ـ ـ ــري ابلنسـ ـ ـ ـ ـ ــبة للمنقول قانون الدولة اليت يوجد فيها هذا املنقول وقت وقوع االمور الذي ترتب عليه
كسـ ــب احلق او فقدت .علماً ان تعليمات التسـ ــجيل العقاري املرقمة  3لسـ ــنة  ،1987قد اشـ ــارت اىل انه
صـوص معامالت نقل امللكية ابسـ ـ ــم االجنحم فيما يتعلق بتملكه لوحدة عقارية يف العراق احكام
يراعى ي ـ ـ ـ
قانون للك االجنحم للعقار رقم  38لس ـ ـ ـ ــنة  1961امللغى ،بش ـ ـ ـ ــرط توفر مبدأ املقابلة ابملثل مع االقامة يف
صـفية هذت امللكية بيعاً اســتناداً إلحكام
العراق ملدة ســبع ســنوات ،وعند عدم توفر شــرط االقامة يقضــى بت ـ
املواد  11و  12و  13من هذا القانون (.)44
ونفس ما اشـران اليه يف الوصـية ينطبق على املرياب يصـوص تعليمات التملك وشـروطه اال اننا ننوت انه
اسـ ــتمر جواز التملك العقاري لوجانب ()45حىت عام  1994حيث صـ ــدر قرار جملس قيادة الثورة املنحل
رقم  23لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة  1994ومبوجبـه أوقف العمـل ميع القوانني و القرارات اليت تبيح التملـك العقـاري لغري
العراقيني.واس ـ ــتمر الوض ـ ــع هكذا حىت بعد ص ـ ــدور دس ـ ــتور العراق الدائم لعام  2005حيث نظمت املادة
صـت على (للعراقي احلق يف التملك يف أي مكان يف العراق
( )1/3/23إحكام التملك العقاري حيث ن ـ ـ
وال جيوز لغريت للــك غري املنقول أال مــا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثين بقــانون) وهــذا النص يعين ان التملــك العقــاري من قبــل
األجانب يقتضي ان ينظم بقانون ومل يصدر حلد االن مثل هكذا قانون إآل أن قانون االستثمار رقم ()13
()42

 -41حامد مصطفى :القانون الدول ا اص العراقي ،ط ،1بغداد ،بدون سنة طبع ،ص.163
 -42املرقم  78لسنة  1931املعدل املنشور يف جريدة الوقائع العراقية ابلعدد  922يف  1931/6/9وينبغي االشارة اىل ان هذا
القانون يسرى على االجانب غري املسلمني فيما يتعلق دعاوى املواد الش خصية و يسرى على املسلمني االجانب عندما يكون قانولم
الشخصي مدنيا اما ابلنسبة للمواطنني املسلمني على اختالف املذاهب تطبق حبقهم االحكام الشرعية على املذهب السين او االمامي.
 -43ينظر :املادة ( )2من هذا القانون.
 -44ينظر:املادة ( )5من هذا القانون.
 -45ولو من الناحية النظرية او التشريعية.
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لسنة  2006يف املادة ( )10اجاز للمستثمر األجنحم االحتفاظ ابألريف وقد ت تعديل النص اباات جواز
السماح له ابلتملك،وهو خارج نطاق حبثنا ابلنسبة لإلرب.
لذا آ َن االوان للمشـ ـ ـ ــرع العراقي ان يلغي القرار 23لسـ ـ ـ ــنة 1994ويعيد النظر مبسـ ـ ـ ــالة االرب العقاري
شـرط املقابلة ابملثل وفق ضـوابط و حمددات يضـعها املشـرع منها ان تكون اجلنسـية الفعلية للوارب عراقية يف
حالة تعدد اجلنسيات وان تكون له اقامة فعلية يف العراق التقل سنواي عن ثالثة اشهر.
املطلب الثاني :االرث العقاري باالراضي االمريية

س ـ ــبق وان اوض ـ ــحنا مفهوم االراض ـ ــي االمريية يف مس ـ ــالة الوص ـ ــية وابالمر نفس ـ ـه ينطبق هنا و ال داعي
للتكرار اال انه ينبغي االشـارة اىل ان االراضـي االمريية بعدها اراضـي زراعية هلا خ صـوصـية يف مسـالة انتقال
ملكيتها ابالرب مع اختالف اجلنس ـ ــية فلو رجعنا اىل اىل فرتة العهد العثماين ولغاية ص ـ ــدور القالنون املدين
العراقي عام  1951كانت االراضـ ــي االمريية خاضـ ــعة للمادة ( )110من قانون االراضـ ــي العثمانية لسـ ــنة
1274ه الذي كان ال جيييز انتقال ملكية هذت االراضـي اذا كانت عائدة ملتوىف عثماين (عراقي) اىل ورثته
االجانب كما اش ــارت اىل انه ليس لالجانب حق الطابو يف االراض ــي العثمانية (العراقية) حيث نص على
انه "التنتقل اراضـ ــي العثماين اىل ورثته االجانب وليس لالجانب حق الطابو يف اراضـ ــي العثماين،)46("...
صـرف فيها
مع مالحظة انه اذا كانت هذت االراض ـ ــي عائدة اىل اجنحم بس ـ ــب للكها او اكتس ـ ــاب حق الت ـ ـ
مبقتض ـ ـ ـ ـ ـ ــى قانون للك التبعة االجنبية املؤرخ يف 7ص ـ ـ ـ ـ ـ ــفر لس ـ ـ ـ ـ ـ ــنة  1248ه فانه جيوز ان تنتقل اىل ورثته
االجانب وذلك طبقا ملقرارات جملس شـ ـ ــورى الدولة ( .)47وبعد نفاذ القانون املدين عام  1953فقد الغي
قانون االراضـ ـ ـ ــي العثماين ومل جييز هذا القانون(املدين) انتقال هذت االراضـ ـ ـ ــي مع اختالف اجلنسـ ـ ـ ــية حيث
اش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار يف م  1199منــه اىل انــه "اليرب حق االنتقــال مــا بني...عراقي و اجنحم"وعزز هــذا االمر قــانون
صـرف املتوىف) من
التس ـ ــجيل العقاري النافذ حيث اش ـ ــرتط ان يكون اص ـ ــحاب حق االنتقال (اي ورثة املت ـ ـ
صـرف ابلعراقيني منهم واذا
صـر انتقال حق الت ـ
العراقيني فان كان قس ــما منهم الحيمل اجلنس ــية العراقية فينح ـ
()48
كان مجيعهم الحيمل اجلنسـ ــية العراقية فتعد االريف االمريية منحلة وتسـ ــجل ابسـ ــم وزارة املالية كما ان
رعااي الدول واالمارات العربية هم ايض ـ ـ ــا مش ـ ـ ــمولون ابحلض ـ ـ ــر رغم عدم اعتبارهم اجانب وفق احكام هذا
صـرف واص ـ ـ ـ ــحاب حق االنتقال مانع من هذا االنتقال وان
القانون وعليه فان اختالف اجلنس ـ ـ ـ ــية بني املت ـ ـ ـ ـ
العربة بوقت اختالف اجلنس ــية او احتادها وقت س ــبب نش ــوء حق االنتقال س ـواء ابلوفاة ام ابلغيبة املتقطعة
(.)49
وواض ـ ــح أن املش ـ ــرع العراقي قد تش ـ ــدد حني ص ـ ــدور القانون املدين يف مس ـ ــالة للك االراض ـ ــي الزراعية
لالجانب س ـواء عن طريق االرب ام غريت ملا لثله هذت االراض ــي من قوت للش ــعب وخطورة ان توض ــع بني
يد االجانب ملا له دور يف االقتصاد الزراعي والصناعي والتجاري للبلد.
 -46ينظر :جابر جاد عبد الر محن ،مرجع سابق ،ص .339
 -47الصادرة يف  24لوز سنة  1291ه و 13ذي القعد سنة 1318ه و 13مارا سنة 1315ه و 8مجادي االوىل سنة
1326ه و 25مارا سنة 1324ه.
 -48ينظر م  191من هذا القانون.
 -49مصطفى جميد ،مرجع سابق ،ص.118
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العدد27 :

الخاتمه
.1
.2
.3
.4

.5

اوال :النتائج

صـوص التملك العقاري لالجانب
هنالك تش ــدد واض ــح من قبل املش ــرع العراقي يف االوانه االخرية ي ـ
عموما والتملك به عن طرق الوصية واالرب خصوصا.
صـرفة مع اختالف اجلنســية مبرحلتني االوىل قبل عام  1959والثانية
مرت الوصــية العقارية ابالمالك ال ـ
بعــدت حيــث كــانــت قبــل هــذت املــدة جــائزة يف رــل القوانني النــافــذة امــا بعــد ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور قــانون االحوال
الشخصية النافذ فان منع الوصية ابلعقار مع اختالف اجلنسية.
اما يصوص االيصاء ابراضي االمريية فان هذا احلظر وارد يف القانون املدين ومن مث عدم صحته.
صـرفة وان كان جائزا يف رل التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعات النافذت (املدين والتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيل
االرب العقاري ابالمالك ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
العقاري) اال ان التطبيقات العملية كانت تضـ ـ ـ ـ ــع املعوقات عليه حىت صـ ـ ـ ـ ــدور القرار رقم  23لسـ ـ ـ ـ ــنة
 1994الـ ــذي أوقف العمـ ــل ميع القوانني و القرارات اليت تبيح التملـ ــك العقـ ــاري لغري العراقيني.
واسـ ـ ـ ـ ــتمر الوضـ ـ ـ ـ ــع هكذا حىت بعد صـ ـ ـ ـ ــدور دسـ ـ ـ ـ ــتور العراق الدائم لعام  2005حيث نظمت املادة
صـت على (للعراقي احلق يف التملك يف أي مكان يف
( )1/3/23إحكام التملك العقاري حيث ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ
العراق وال جيوز لغريت للـك غري املنقول إالّ مـا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثين بقـانون) وهـذا النص يعين ان التملـك العقـاري
من قبل األجانب يقتضي ان ينظم بقانون ومل يصدر حلد اآلن مثل هكذا قانون.
االرب العقـاري لالراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي االمرييـة غري جـائز يف التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريع العقـاري منـذ نفـاذ القـانون املـدين والجيوز
انتقـال هـذت االراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لالجـانـب وان مل يوجـد صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـب حق انتقـال عراقي ابـدا فـان االريف تنحـل
وتسجل ابسم وزارة املالية.

ثانيا :التوصيات

صـية النافذ ،نرى ضــرورة تعديل هذت
صـوص املادة ( )71من قانون االحوال الشــخ ـ
 .1أمام مالحظاتنا ي ـ
صـح الوصـ ـ ــية
صـح الوصـ ـ ــية ابلعقار واملنقول مع اختالف الدين وت ـ ـ ـ
صـياغة اآلتية "ت ـ ـ ـ
املادة وجعلها ابل ـ ـ ـ
ابملنقول فقط مع اختالف اجلنسـية ،اما العقار فال تصـح الوصـية ا مع اختالف اجلنسـية إال اذا كان
املوصـى له عراقي اجلنسـية وقت انشـاء الوصـية ووقت وفاة املوصـي" .ونرى ان هذت الصـياغة اقرب اىل
العدل واملنطق وال تتعاريف ومصلحة البالد.
 .2لذا آ َن اآلوان للمش ـ ـ ــرع العراقي ان يلغي القرار 23لس ـ ـ ــنة 1994ويعيد النظر مبس ـ ـ ــالة االرب العقاري
ش ـ ــرط املقابلة ابملثل وفق ض ـ ـوابط و حمددات يض ـ ــعها املش ـ ــرع منها ان تكون اجلنس ـ ــية الفعلية للوارب
عراقية يف حالة تعدد اجلنسيات وان تكون له اقامة فعلية يف العراق التقل سنواي عن ثالثة اشهر.
المصادر
اوال :املؤلفات والبحوث

 -1أمحد عبد اجلواد،أصول علم املواريث(قسمة الرتكة ابلطريقة حلسابية وابلقرياط)،1975 ،ص.1
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 -2د.جابر جاد عبد الرمحن ،القانون الدول ا اص ط ،1شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة النشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر والطباعة العراقية احملدودة -
بغداد.1972،
 -3حامد مصطفى :القانون الدول ا اص العراقي ،ط ،1بغداد ،بدون سنة طبع.
 -4حيدر حس ـ ـ ــني كارم:اثبات الوص ـ ـ ــية ابلعقار وتس ـ ـ ــجيلها يف التش ـ ـ ـريع العراقي ،حبث منش ـ ـ ــور يف جملة
جامعة كربالء ،العدد ( ،)4كانون االول .2006
 -5صايب عبد الزهرة احلسون ،حقوق االجانب يف القانون العراقي ،ط ،1دار االوقاف اجلديد.1986 ،
 -6علي ا فيف ،أحكام املعامالت الشرعية ،مطبعة السنة احملمدية ،ط ،4القاهرة.
صـابوين :املواريث يف الش ـريعة االســالمية يف ضــوء الكتاب والســنة ،دار احلديث القاهرة،
 -7حممد علي ال ـ
بدون سنة طبع.
 -8حممد مصطفى شلحم :احكام املواريث بني الفقه والقانون1967 ،م.
صـطفى جميد شـ ــرح قانون التسـ ــجيل العقاري رقم  43لسـ ــنة  ،1971ج،1مطبعة االرشـ ــاد ،بغداد،
 -9م ـ ـ
.1973
صـور حيىي عبد حممد ،تنازع القوانني يف مســائل املرياب والوصــية (دراســة مقارنة) ،رســالة
من ـ
-10
ماجستري -كلية القانون -جامعة املوصل.2002،
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

ثانيا - :القوانني واألنظمة والتعليمات العراقية

قانون االراضي العثماين لسنة 1274ه امللغي.
قانون األحوال الشخصية لوجانب رقم  78لسنة  1931املعدل والنافذ.
قانون حق التصرف يف األموال غري املنقولة لسنة  1943امللغي.
القانون املدين رقم  40لسنة  1951املعدل والنافذ.
قانون للك الكويتيني امواال غري منقولة رقم ( )9لسنة  1952النافذ.
قانون األحوال الشخصية النافذ رقم  188لسنة  1959املعدل والنافذ.
قانون التسجيل العقاري رقم  43لسنة  1971واملعدل والنافذ.
قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم  53لسنة 1976النافذ.
تعليمات التسجيل العقاري رقم  13لسنة  1987والنافذت.

159

أثر قدرات التجديد التنظيمي في تحقيق استراتيجية االستدامة
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The impact of organizational renewal capabilities in
achieving a proactive sustainability strategy -An
Analytical Study for A Sample Of Managers In The
Mobile Communication Companies In Iraq (Zain Iraq)Asia Cell
أ.د عالء فرحان طالب
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الملخص
دف الدراس ـ ـ ـ ـ ــة إىل حتديد وتش ـ ـ ـ ـ ــخيص إبعاد قدرات التجديد التنظيمي ،واس ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية االس ـ ـ ـ ـ ــتدامة
االسـتباقية على مسـتوى شركيت (زين العراق،أسياسيل) لالتصاالت املتنقلة ،ولغريف حتقيق أهداف الدراسة
ت تقسـ ـ ــيمها إىل اربعة مباحث ،اسـ ـ ــتعريف األول املنهجية العلمية للدراسـ ـ ــة ،وتضـ ـ ــمن الثاين عريف نظري
ملتغريات الدراسـ ـ ـ ـ ــة ،أما الثالث فقد تطرق إىل اختبار الفرضـ ـ ـ ـ ــيات وحتليل نتائجها ،بينما أشـ ـ ـ ـ ــار الرابع إىل
االس ـ ــتنتاجات والتوص ـ ــيات ،وت اس ـ ــتخدام اس ـ ــتمارة االس ـ ــتبانة وتوزيعها على ( )130عينة من املديرين يف
صـائي ابسـ ـ ـ ــتخدام حتليل االرتباط وحتليل
صـاالت املتنقلة ،وأشـ ـ ـ ــارت نتائج التحليل اإلح ـ ـ ـ ـ
الشـ ـ ـ ــركتني لالت ـ ـ ـ ـ
اال دار إىل التحقق من فرضـ ـ ـ ـ ــيات الدراسـ ـ ـ ـ ــة الرئيسـ ـ ـ ـ ــية والفرعية يف املنظمة (جمتمع) الدراسـ ـ ـ ـ ــة ،ومن ابرز
 -1جامعة كربالء /كلية اإلدارة واالقتصاد.
 -2املعهد التقين /كربالء.
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االسـ ـ ـ ــتنتاجات هو اهتمام ادارة الشـ ـ ـ ــركات املبحوثة ابلقدرة على التواصـ ـ ـ ــل وادارة وتنظيم وتنمية العالقات
االجتمـاعيـة مع االفراد و تطوير وحتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني االداء وتبـادل املعلومـات بني االفراد العـاملني ،وإحـداب التغيري
الذي يؤدي اىل جناح الشركات يف التجديد التنظيمي .وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات.
Abstract

The study aims at identifying and diagnosing the dimensions of the
organizational renewal capabilities and the proactive sustainability strategy
at the level of the mobile telecom companies (Zain Iraq, Asia Cell). In order
to achieve the objectives of the study, the study was divided into four
sections. The first reviewed the scientific methodology of the study. The
questionnaire was used and distributed to (130) sample managers in mobile
telecom companies. The results of the statistical analysis were indicated
using correlation analysis and analysis The main findings are the concern of
the management of companies with the ability to communicate, manage,
organize and develop social relations with individuals, develop and improve
performance, exchange information among working individuals, and bring
about change that leads to the success of companies. In organizational
renewal, The study reached a number of recommendations.

المقدمة
ج َذب التجديد التنظيمي انتبات األكادمييني واملمارســني بوصــفه احد القضــااي اجلوهرية اليت تســعى إليها
املنظمات ،فهو الوسـ ـ ــيلة املسـ ـ ــتمرة لتحسـ ـ ــني قدرات ومهارات العاملني يف املنظمات وزايدة إنتاجيتها ،لذا
تســعى املنظمات اىل اعتماد التجديد ضــمن رســالتها ورعيتها ومنهجها لتتماشــى مع التطورات اجلديدة يف
اجملـاالت املختلفـة (البيئيـة ،التكنولوجيـة ،االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيـة والتنظيميـة) ،وهو حمـاولـة إلرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء طرائق ومفـاهيم
تنسـ ـ ـ ـ ــجم مع الظروف واملواقف واألزمات اليت لر ا املنظمات ،لذا فان االاراط يف عمليات بناء قدرات
التجديد ميكن املنظمات من حتقيق االسـ ـ ـ ـ ــتدامة االسـ ـ ـ ـ ــتباقية ،وابلتال يتطلب من املنظمات التفكري دائما
إبعادة ترتيب اسرتاتيجيتها واميع مواردها لتقدي منتجات وخدمات تلحم حاجات زابئنها.
ونظرا للـدور املهم والبـارز اليت تؤديـه قـدرات التجـديـد التنظيمي يف حتقيق أهـداف املنظمـة املرجوة وزايدة
قيمتها وقدر ا التنافس ـ ـ ـ ــية وص ـ ـ ـ ــوال إىل حتقيق االس ـ ـ ـ ــتدامة االس ـ ـ ـ ــتباقية ،إذ ابتت املنظمات أكثر إدراكا أن
صـر الثمني يف حتقيق امليزة التنافسـ ـ ــية
االسـ ـ ــتدامة االسـ ـ ــتباقية العامل احلاسـ ـ ــم يف بقائها وجناحها وكونه العن ـ ـ ـ
املسـ ــتدامة ،وحتقيقاً ملا تقدم تتجسـ ــد مشـ ــكلة الدراسـ ــة ،ابجلدل الفكري حول متغريات الدراسـ ــة الرئيسـ ــة،
وذلك بسبب حداثة املوضوع عند الكتاب والباحثني ،وهدفت الدراسة اىل حتديد وتشخيص إبعاد قدرات
صـاالت املتنقلة (زين العراق،
التجديد التنظيمي ،واس ـ ـ ـ ـرتاتيجية االس ـ ـ ـ ــتدامة االس ـ ـ ـ ــتباقية يف ش ـ ـ ـ ــركات االت ـ ـ ـ ـ
صـص األول للمنهجية العلمية للدراسـ ـ ــة وتناول
أسـ ـ ــياسـ ـ ــيل) ،وت تبويب الدراسـ ـ ــة إىل جمموعة مباحث خ ـ ـ ـ
املبحث الثاين اإلطار النظري بشـ ـ ــقيه قدرات التجديد التنظيمي واسـ ـ ـرتاتيجية االسـ ـ ــتدامة االسـ ـ ــتباقية وابرز
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عناصرها ،وتناول املبحث الثالث اختبار عالقة االرتباط والتأثري بني متغريات الدراسة ،وجاء املبحث الرابع
بعريف اهم االستنتاجات والتوصيات.
المبحث االول :المنهجية العلمية للدراسة Study Methodology
أوالً :مشكلة الدراسة Problems of the study

إن التحدايت والتغيريات الكبرية اليت حتدب ،قد تتس ـ ـ ــبب بقيام املنظمة ابس ـ ـ ــتبدال وحتديث وحتس ـ ـ ــني
وتطوير وتغيري أجزاء جوهرية من املنظمة لتضـ ـ ــمن بقاءها واسـ ـ ــتمراريتها يف ممارسـ ـ ــة أعماهلا ابلشـ ـ ــكل الذي
ميكنهـا من منـافسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املنظمـات األخرى وفق تطلعـا ـا املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبليـة من خالل عمليـات االبـداع واالبتكـار
واملعرفة ،وابلتال فإن مثل هذا التحول يستلزم القيام ببناء قدرات التجديد التنظيمي اليت تكون مبثابة اآللية
صـر أس ـ ــاس ـ ــي مؤثر يف اس ـ ــتدامة الش ـ ــركة ،وعليه فان قدرات
للتكيف مع البيئات الديناميكية املعقدة ،وعن ـ ـ
التجديد التنظيمي لثل حتداي كبريا ابلنسبة للعديد من املنظمات.
وتتمثل هذت املش ــكلة ابجلدل الفكري حول متغريات الدراس ــة الرئيس ــة ،وذلك بس ــبب حداثة املوض ــوع
عن ــد الكت ــاب والب ــاحثني ،وان ق ــدرات التج ــدي ــد التنظيمي ،مل حتظ ابهتم ــام ابلغ من الب ــاحثني ،وافتقرت
الدراسـ ــات لبيان مفهوم اسـ ـرتاتيجية االسـ ــتدامة االسـ ــتباقية على الرغم من تعارم أمهيتها بسـ ــبب التطورات
صـادية واالجتماعية وازدايد وعي وثقافة الزابئن واهتمام الدول يف حتس ـ ـ ــني واقع البيئة احمليطة،
البيئية واالقت ـ ـ ـ
وسـ ـ ــن العديد من القوانني والتشـ ـ ـريعات ال ـ ـصــارمة يف محاية البيئة الداعمة لدميومة املوارد والقدرات واحلفاظ
على البيئة ،وعلى الرغم من اجلهود السـ ــابقة يف بيان مفاهيم هذت املوضـ ــوعات وحتليل مضـ ــامينها الفكرية،
صـي ،وميكن خلطريهـا
إال إن هنـاك كثرياً من القض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااي املعرفيـة مـازالـت حبـاجـة إىل مزيـد من البحـث والتق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ابلتساعالت االتية-:
أ .ما طبيعة عالقات االرتباط واألثر ونوعها بني قدرات التجديد التنظيمي واس ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة
االستباقية؟
ب .كيف ميكن االس ـ ـ ــتفادة من قدرات التجديد التنظيمي يف حتقيق اس ـ ـ ـرتاتيجية االس ـ ـ ــتدامة االس ـ ـ ــتباقية
للمنظمة؟
ت .ما هي االســس واملرتكزات الفلســفية واملفاهيمية ملوضــوعات الدراســة واجلدل الفكري بينهما (قدرات
التجديد التنظيمي ،اسرتاتيجية االستدامة االستباقية)؟.
صـورا واضـ ـ ــحا عن قدرات التجديد التنظيمي وخلثريها يف حتقيق
ث .هل لتلك ادارة الشـ ـ ــركات املبحوثة ت ـ ـ ـ
اسرتاتيجية االستدامة االستباقية؟
ثانياً :أهمية الدراسة Importance of study

تتمثل أمهية الدراس ـ ــات العلمية بش ـ ــكل عام ابالنعكاس ـ ــات والفوائد املتحققة من جراء تنفيذها ومدى
مس ـ ـ ــامهتها يف تطوير الواقع امليداين للدراس ـ ـ ــة ،لذا ميكن تقس ـ ـ ــيم أمهية الدراس ـ ـ ــة احلالية ض ـ ـ ــمن حماور ثالثة
هي-:
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احملور األول :األمهية النظرية
تتجسد األمهية النظرية للدراسة يف ضوء النقاط اآلتية-:
 .1دراس ــة حديثة حتاول الربط بني موض ــوعات يف جماالت خمتلفة (،نظرية املنظمة ،االدارة االس ـرتاتيجية)
مبا يقدم اغناء معرفيا وفكراي وهي حماولة متواضعة لتقدي مفاهيم وأسس جديدة ملنظمات اإلعمال.
 .2ركزت الدراس ـ ــة احلالية على موض ـ ــوع التجديد التنظيمي واس ـ ـرتاتيجية االس ـ ــتدامة االس ـ ــتباقية ميكن ان
تس ـ ـ ـ ـ ــاهم يف توفري بعض املفاهيم والنتائج اليت ت التوص ـ ـ ـ ـ ــل هلا يف زايدة اإلثراء الفكري والرتاكم املعريف
للباحثني يف جمال متغريات الدارسة.
احملور الثاين :األمهية امليدانية
صـاالت
تتجلى األمهية امليدانية بتقدي املعاجلات واملقرتحات إلدارة الش ـ ـ ــركات املبحوثة (ش ـ ـ ــركات االت ـ ـ ـ
املتنقلة (زين العراق ،اسـ ــيا سـ ــيل العراقية) ووضـ ــعها موضـ ــع التنفيذ واالفادة منها ،ألجل االرتقاء بواقع أداء
الش ـ ـ ـ ـ ــركات املبحوثة من خالل جهود مدراء الش ـ ـ ـ ـ ــركات ودورهم يف حتقيق االبداع والتميز ومقابلة حاالت
عدم التأكد البيئي من خالل االفادة من تطبيق مفاهيم قدرات التجديد التنظيمي ،واسـرتاتيجية االسـتدامة
االستباقية ،وابلتال حتقيق أهداف الشركات يف التميز واالبداع واالبتكار.
ج .احملور الثالث :األمهية البشرية
إن الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة احلالية ذو دور كبري يف تطوير القدرات االبداعية ملدراء الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركات املبحوثة ،وذلك من
خالل إيض ـ ــاح ابرز نقاط الض ـ ــعف والعوائق اليت تواجه املدراء اليت حتول دون تطبيق ابعاد قدرات التجديد
التنظيمي ،وكذلك ضـ ـ ـ ــعف إدراكهم ملسـ ـ ـ ــؤوليتهم االجتماعية ااات زابئنهم ،وابالسـ ـ ـ ــتفادة من التوصـ ـ ـ ــيات
واملقرتحـات املقـدمـة ،اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف إىل ذلـك أمهيـة مـا قـد حتققـه من ا ر اجيـابيـة على البيئـة احمليطـة ابلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـات
واملتمثلة ابجملتمع نتيجة حتسني واقع البيئة ودميومة القدرات التنظيمية.
ثالثا :أهداف الدراسةObjective Study

إن اهلدف الرئيس للدراس ـ ـ ـ ـ ــة هو التحقق من العالقة والتأثري بني (املهارات الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــية ،بناء قدرات
التجديد التنظيمي ،اس ـرتاتيجية االس ــتدامة االس ــتباقية) وذلك يف ض ــوء مش ــكلة الدراس ــة وأمهيتها ،وبش ــكل
أكثر حتديداً دف الدراسة إىل حتقيق اآلا:
 .1خلطري معريف متكامل ملوضـوعات الدراسـة األسـاسـية ،املتمثلة ،بقدرات التجديد التنظيمي ،اسـرتاتيجية
االســتدامة االســتباقية ،من خالل االطالع على أهم الطروحات العلمية ا اصــة ذت املوضــوعات يف
جماالت عديدة (نظرية املنظمة واالدارة االسرتاتيجية) والتأطري املعريف املوجود فيها.
 .2حتديد وتش ـ ــخيص إبعاد قدرات التجديد التنظيمي ،واسـ ـ ـرتاتيجية االس ـ ــتدامة االس ـ ــتباقية يف ش ـ ــركات
االتصاالت املتنقلة.
 .3حتديد مدى قدرة الشـ ـ ــركات املبحوثة على امتالك أبعاد بناء التجديد التنظيمي واملتمثلة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(املقدرة
االسـ ـ ـرتاتيجية ،اسـ ـ ــتثمار الوقت ،املمارسـ ـ ــات القيادية ،التواصـ ـ ــل ،التوجه و التعلم،ادارة املعرفة) اليت
تؤهلها ملواكبة التغريات البيئية والتكيّف معها من أجل حتقيق اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.
163

العدد27 :

 .4التعرف على اإلجراءات الفعليـة املتخـذة من قبـل الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـات عينـة الـدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبنـاء قـدرات التجـديـد
التنظيمي.
صـاالت املتنقلة
 .5الكش ــف عن واقع ممارس ــة اس ـرتاتيجية االس ــتدامة االس ــتباقية يف الش ــركات العراقية لالت ـ
(عينة الدراسة).
رابعاً :حدود الدراسة Bounders Study

إن حصـر حدود الدراسـة ضـمن نطاقات حمددة واضـحة املعال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ضـرورة أسـاسـية؛ ألية دراسـة اكادميية
صـاص علمي معني ،وبذلك اصــبح لزاماً تشــخيص احلدود الزمانية واملنظماتية والبشـرية واملكانية
ضــمن اخت ـ
والعلمية على النحو االا-:
 .1احلدود الزمانية :تتجســد احلدود الزمانية للدراســة ابملدة اليت قام الباحث إبجراء الدراســة فيها واملتمثلة
بعملية مجع البياانت والام اجلانب النظري والعملي للمدة املمتدة من ( )2017 /5/25ولغاية (26
 )2018/7/اليت مشلت إعداد الدراس ــة التطبيقية يف الش ــركتني املبحوثتني ،ختللتها فرتة توزيع اس ــتمارة
صـية ،ومقابلة املدراء وتدارا آرائهم ومقرتحا م عن الدراسـ ـ ـ ــة
االسـ ـ ـ ــتبانة واسـ ـ ـ ــتمارة املقابلة الشـ ـ ـ ــخ ـ ـ ـ ـ
واهدافها ،مع احلصول على املوافقات الرمسية الالزمة الجناز الدراسة.
 .2احلدود املنظماتية :لثلت احلدود املنظماتية بشـ ــركة زين العراق وشـ ــركة أسـ ــياسـ ــيل اليت تنتمي اىل قطاع
االتصاالت.
صـاالت
 .3احلدود البشـ ـرية :اسـ ــتهدفت الدراسـ ــة املسـ ــتوايت االدارية (العليا ،الوسـ ــطى) يف شـ ــركات االت ـ ـ
املتنقلة(زين العراق ،أس ـ ـ ــياس ـ ـ ــيل) ،وت اختيار عينة من االدارات العليا من (الرئيس التنفيذي ورعس ـ ـ ــاء
واعضاء جملس االدارة ورعساء االقسام ومدراء الشعب وغري ذلك) ،وعددهم ( )130مديراً من ذوي
صـاص واملهارات املتميزة وهلم الدور الفاعل يف عملية ص ـ ـ ـ ــناعة القرار االس ـ ـ ـ ـرتاتيجي يف
ا ربة واالخت ـ ـ ـ ـ
الشركات املبحوثة.
صـاالت املتنقلة (زين العراق ،آس ــيا س ــيل) عينة للدراس ــة كولا
 .4احلدود املكانية :ت اختيار ش ــركات االت ـ
األقرب واألنسـ ـ ــب لتحقيق فرضـ ـ ــيات الدراسـ ـ ــة وأهدافها الرئيسـ ـ ــية ،الرقعة اجلغرافية املتمثلة مبحافظيت
بغداد وكربالء ابلنسـ ـ ــبة (لشـ ـ ــركة آسـ ـ ــياسـ ـ ــل) ،وحمافظة بغداد املركز الرئيس لشـ ـ ــركة(زين العراق) ،ويتبع
حمافظة بغداد كل من احملافظات (دايىل ،الس ــماوة ،الناص ـرية) ،ويتبع حمافظة كربالء كل من حمافظات
(النجف ،اببل ،القادسية).
 .5احلدود العلمية :إ ّن البحث حمدد علمياً مبا جاء الهدافه.
خامسا :فرضيات الدراسةStudy Hypotheses

اعتماداً على أمهية الدراس ـ ـ ـ ـ ــة وحتقيقاً ألهدافها فقد اعتمدت الدراس ـ ـ ـ ـ ــة على جمموعة من الفرض ـ ـ ـ ـ ــيات
الرئيسة والفرعية وهي كاآلا:
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أوال :فرضيات االرتباط Connection of Hypotheses
الفرضـ ــية الرئيسـ ــة األوىل( H01ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني قدرات التجديد التنظيمي
البعادها واسرتاتيجية االستدامة االستباقية البعادها) وتتفرع هذت الفرضية ثالب فرضيات فرعية هي-:
أ .ال توجـد عالقـة ارتبـاط ذات داللـة معنويـة بني ابعـاد قـدرات التجـديـد التنظيمي واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة البيئيـة
االستباقية.
صـادية
ب .ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني ابعاد قدرات التجديد التنظيمي واالســتدامة االقت ـ
االستباقية.
ت .ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني ابعاد قدرات التجديد التنظيمي واالسـتدامة االجتماعية
االستباقية.
اثنيا :فرضيات التأثري Influence of the hypotheses
الفرضـ ـ ـ ـ ـ ــية الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ــة الثانية ( H02ال توجد عالقة خلثري ذات داللة معنوية لقدرات التجديد التنظيمي
البعادها على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية) وتتفرع من هذت الفرضية ست فرضيات فرعية هي:
أ .ال توجد عالقة خلثري ذات داللة معنوية للمقدرة االسرتاتيجية على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.
ب .ال توجد عالقة خلثري ذات داللة معنوية للتواصل على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.
ت .ال توجد عالقة خلثري ذات داللة معنوية لالستغالل الوقت على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.
ث .ال توجد عالقة خلثري ذات داللة معنوية للتوجه و التعلم على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.
ج .ال توجد عالقة خلثري ذات داللة معنوية للممارسات القيادية على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.
ح .ال توجد عالقة خلثري ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.
سادساً :منهج الدراسة Study Of Method

اعتمدت الدراسـة املنهج الوصـفي التحليلي أسـلوابً يف معاجلة املوضـوع ألنه يعد مالئماً لدراسـة الظواهر
االجتمـاعيـة ،إذ يقـدم البيـاانت عن واقع هـذت الظواهر مبينـاً أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـا ـا ونتـاجهـا ويتعرف على العوامـل املؤثرة
فيها ويفيد من وراء ذلك ا روج ابستنتاجات وتوصيات بشألا.
سابعاً :األساليب اإلحصائية Statistical Methods

صـائياً والتوص ـ ـ ــل إىل
صـائية يف معاجلة البياانت إح ـ ـ ـ
اعتمد الباحث على جمموعة من األس ـ ـ ــاليب اإلح ـ ـ ـ
االس ـ ـ ـ ــتنتاجات وكانت هذت األس ـ ـ ـ ــاليب تتمثل مبعامل االرتباط ا طي لبريس ـ ـ ـ ــون()person correlation
وكذلك اال دار ا طي البس ـ ـ ـ ــيط ( )Simple Regressionواختبار ( )Tواختبار ( )Fللتثبت من معنوية
النماذج وذلك ابستخدام برانمج ( )ssps 20و (.)Excel
ثامناً :مجتمع الدراسة وعينته Society and Study Sampling

صـاالت املتنقلة (زين العراق،
أ .جمتمع الدراس ـ ـ ـ ــة :يتكون جمتمع الدراس ـ ـ ـ ــة األص ـ ـ ـ ــلي من ش ـ ـ ـ ــركات االت ـ ـ ـ ـ
أســياســيل) الواقعة ضــمن الرقعة اجلغرافية املتمثلة مبحافظيت بغداد وكربالء ابلنســبة (لشــركة آســياســل)،
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وحمـافظـة بغـداد املركز الرئيس لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـة(زين العراق) ،ويتبع حمـافظـة بغـداد كـل من احملـافظـات (دايىل،
السماوة ،الناصرية) ،ويتبع حمافظة كربالء كل من حمافظات (النجف ،اببل ،القادسية).
ب .عينة الدراس ـ ـ ــة :وتكونت عينة الدراس ـ ـ ــة من ( )130من املس ـ ـ ــتجيبني من املديرين ورعس ـ ـ ــاء األقس ـ ـ ــام
صـاالت املتنقلة (زين العراق ،أس ـ ـ ــياس ـ ـ ــيل) يف حمافظيت (كربالء
والش ـ ـ ــعب العاملني يف ش ـ ـ ــركات االت ـ ـ ـ
املقدس ــة ،بغداد) ،اليت ت اختيارها ليقرتب العدد من التوزيع الطبيعي الض ــروري يف اختبارات االرتباط
واال ـدار ،إذ إن عـدد املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـدات الـذي يتجـاوز ( )30يعـد مقبوال يف مثـل هـذت االختبـارات ألنـه
يقرتب من التوزيع الطبيعي ) ،(Palta,2003: 6وقـ ــد ت اعتمـ ــاد املقيـ ــاا الـ ــذي قـ ــدمتـ ــه ( Survey
 )Systemمبسـ ــتوى ثقة ( )0.99وهامش خطأ بني العينة واجملتمع يبلغ ( (%10ومكملها ( )%90هو
مدى اسـ ـ ــتجابة عينة الدراسـ ـ ــة ،وهو مقياا لتحديد أقل حجم عينة جملتمع كبري جدا او غري معروف
( ،)www.Survey System.comوكان أقل عدد مقبول للعينة ( ،)124ومع األخذ بنظر االعتبار
نسـ ــبة من االسـ ــتمارات اليت ال يتم اسـ ــرتجاعها ،اذ ت توزيع ( )141اسـ ــتمارة اسـ ــتبانة على العينة قيد
الدراسة أعيد منها ( )130مجيعها صاحلة للتحليل أي بنسبة استجابة بلغت (.)%92
المبحث الثاني :الجانب النظري للدراسة Study Theoretical Part
املحور االول :قدرات التجديد التنظيمي

اوالً :م اف اهااوم قا ا اادرات ال ات اجا ا ااديا ا ااد ال ات ان اظ اي امااي Concept of Organizational
Renewal Capabilities
إ ّن مفهوم التجديد التنظيمي مل ينال االهتمام الكايف من قبل الكتاب والباحثني وذلك بسـ ـ ــبب حداثة
هذا املفهوم يف الدراسات والبحوب من جانب ونتيجة االختالط بينه وبني مفهوم التغيري من جانب أخر،
اذ ان معظم ال ــدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات تركز على عملي ــة التغيري ،وذكر التج ــدي ــد يف آايت القرآن الكري وي ــدل معىن
التجديد يف قوله تعاىل امل تر ان خلق السـ ــموات واالريف ابحلق ان يشـ ــأ يذهبكم و ا يلق جديد
(سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ابراهيم )19:اذ تـدل على االحيـاء واالعـادة ملـا كـان موجود ،وقولـه تعـاىل وقـالوا إذا كنـا عظـامـا
ورفاات إان ملبعوثون خلقا جديداً (س ـ ـ ـ ـ ــورة االس ـ ـ ـ ـ ـراء )49:اي خلقاً مثل االول ولكن حبال جديد ،وملعرفة
معىن كلمــة اـديـد ) )Renewalت البحــث عنهــا يف القواميس العربيــة واالجنبيــة ،يف قـاموا(Merriam-
 )Webster Dictionary,2008أن الفعـل اـديـد خيتلف عن الفعـل تغيري ،وكـذلـك أن الفعـل اـديـد يتميز
عن الفعل تغيري يف تعريفه الواسـ ــع ،ويف (املعجم الغين )2013،يشـ ــري أن التجديد هو جدد الشـ ــيء صـ ــريت
جديدا ،والتجديد أنش ـ ـ ــاء ش ـ ـ ــيء جديد ،أو تبديل ش ـ ـ ــيء قدي ،وهو مادي لتجديد امللبس ،الس ـ ـ ــكن او
معنوي لتجـديـد منـاهج التفكري وطرق التعليم ،وامـا فعـل التغيري يعين جعـل أو عمـل الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيء خمتلف كمـا
جاء يف القواميس ( Merriam-Webster Online Dictionary 2008, Webster’s Seven New
 ،)Collegiate Dictionary 1972, Webster’s New World Dictionary 1962ويشـ ـ ـ ــمل التغيري
االنتعاش أو االس ــتبدال ،وان معىن التجديد اص ــطالحا كما جاء يف قواميس اللغة االنكليزية ،اذ إن أغلبها
تشــري أن اصــل الفعل اديد ( )Renewalيعين جعل الشــيء كأنه الشــيء اجلديد ،ويف قاموا (Oxford
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 )University press, 2014ان الفعل جدد يعين إعادة خلسـ ــيس (عالقة) ،أو إعطاء حياة جديدة أو قوة
أو اســتبدال (شــيء هو كســر أو الك) ،وان فعل التجديد هو عملية إجراء تغيريات على شــيء من أجل
حتسينه حبيث يصبح أكثر جناحا .http://dictionary.cambridge.org
ويف الواقع أن القدرة التنظيمية على االبتكار املسـ ــتمر والتعديل والتغيري وإعادة إنشـ ــاء املوارد والقدرات
صـدر الرئيسـ ـ ـ ـ ــي للقدرة التنافسـ ـ ـ ـ ــية املسـ ـ ـ ـ ــتدامة يف البيئات املضـ ـ ـ ـ ــطربة
واالسـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيات التنظيمية هي امل ـ ـ ـ ـ ـ
( ،)Eisenhardt & Martin, 2000:1106وحتدد قدرة املنظمة على التجديد مدى كفاء ا وقدر ا على
اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام مواردها للتعلم واالبتكار ،وتشـ ـ ـ ـ ـ ــمل القدرة على التجديد التنظيمي قدرات املنظمة على إنتاج
التعلم وخمرج ــات االبتك ــار ،أي املنتج ــات والعملي ــات واألفكـ ـار اجل ــدي ــدة وابلت ــال التكيف مع التغريات
ا ارجيـة وكذلك خلق التغيري من داخل املنظمـة ،وبعبـارة أخرى فإن املنظمـة ذات القـدرة العـاليـة على إعادة
التجـديد ليس فقط قادرة على االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجـابة لتحـدايت اليوم ومواكبـة التغريات يف البيئـة ،ولكن أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن
تكون رائــدة من خالل خلق التغيري يف داخــل املنظمــة وابلتــال تغيري قواعــد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق (Nisula, & :61
.)Kianto, 2013
ويؤك ــد ( )Spender, 1996a: 68أن التج ــدي ــد التنظيمي هو ق ــدرة املنظم ــة كك ــل ب ــدال من جمموع
مه ـ ــارات أفراده ـ ــا ،وت تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمني الق ـ ــدرة على التج ـ ــدي ـ ــد التنظيمي يف املعرف ـ ــة اجلم ـ ــاعي ـ ــة ( ,2004:12
 ،)Poyhonenويضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف ( )Helfat & Peteraf, 2003:1002ان اـديـد القـدرات هو عمليـة تـدرجييـة
وتطورية مس ـ ــرتش ـ ــدة ابالس ـ ــتثمارات واإلجراءات املدروس ـ ــة وبدعم من موارد وقدرات الش ـ ــركة األخرى مثل
القيــادة و الثقــافــة التنظيميــة ( ،)Kusar 2010:10وان قــدرات التجــديــد التنظيمي هي قــدرات تنظيميــة
متعددة إلعادة خلق وتعديل األصـول غري امللموسـة من خالل آليات التعلم املسـتمر واالبتكار ( Kianto,
 ،)2007:345و كذلك قدرة التجديد التنظيمي هي القدرة الش ــاملة للمنظمة وادد نفس ــها ابس ــتمرار من
خالل التعلم املسـ ـ ــتمر واالبتكار ،هذا أمر أسـ ـ ــاسـ ـ ــي يف البيئات املتغرية وكذلك تتمكن املنظمات من تبين
أح ـ ـ ــداب غري متوقع ـ ـ ــة واحلف ـ ـ ــاظ على نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيله ـ ـ ــا يف بيئ ـ ـ ــة اثبت ـ ـ ــة يف ح ـ ـ ــال ـ ـ ــة الت ـ ـ ــدفق
املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر( ،)Nisula Kianto,2014:99 ,وكــذلــك ميكن تعريف قــدرة التجــديــد على ألــا قــدرة املنظمــة
ابحلفـاظ على عوامـل النجـاح احلـاليـة (أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول املعرفـة) يف الوقـت نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه بنـاء قـدرات اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبـاقيـة جـديـدة
للمس ـ ـ ـ ـ ــتقبل (املعرفة اجلديدة) ( ،)Poyhonen, 2004b, 44و ينبغي أن تكون املنظمة قادرة على تطوير
أص ـ ـ ـ ــوهلا املعرفية القائمة لق معارف جديدة ،التعلم واالبتكار نتيجة التفاعل بني أص ـ ـ ـ ــول املعرفة وقدرات
التجديد (.)Harju ,2010: 28
وبناءا على ما تقدم يعرف الباحث مفهوم قدرة التجديد التنظيمي ابلا القدرة الش ـ ـ ـ ــاملة للمنظمة اليت
ادد نفسـ ـ ــها ابسـ ـ ــتمرار من خالل التعلم املسـ ـ ــتمر واالبتكار ،وحتافظ على عوامل النجاح احلالية (أصـ ـ ــول
املعرفة) ويف الوقت نفس ـه تقوم ببناء قدرات اســتباقية جديدة للمســتقبل (املعرفة اجلديدة) ،وان تكون ذات
قـدرة اـديـد عـاليـة قـادرة على تطوير وتغيري وتعـديـل وإعـادة تنظيم املوارد وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول املعرفـة ،والروتني بطريقـة
ررفية ومناسبة ،واليت من خالهلا ميكن حتقيق ميزة تنافسية مستدامة.
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اثني ا ااً :امهي ا ااة ق ا اادرات التج ا اادي ا ااد التنظيمي Importance of organizational
Renewal Capabilities
املنظمات حباجة اىل اديد نفسـ ـ ــها من أجل احلفاظ على الزايدات التنافسـ ـ ــية ،ويرجع ذلك جزئيا إىل
صـناعة النامجة عن التكنولوجيا الرقمية ( )Nylen, 2015: 1ومع ذلك فإن معظم املنظمات
التحول يف ال ـ ـ ـ
تفشـ ـ ـ ـ ــل يف البقاء على قيد احلياة نتيجة التحوالت الكبرية وحيذر ( )Fligstein ,1990أن املنظمات غالبا
ما تفش ـ ــل إذا مل ادد نفس ـ ــها بش ـ ــكل دوري وتقرتح أن املنظمات تكون أكثر عرض ـ ــة للفش ـ ــل إذا مل ادد
نفس ـ ــها ابس ـ ــتمرار ،وجيب على قادة التنظيم أن يس ـ ــألوا أنفس ـ ــهم ملاذا تنجح بعض املنظمات بينما تفش ـ ــل
منظمات اخرى؟ اإلجابة عن هذا الس ـؤال س ــوف تتعلم أن املنظمات اليت يتم اديدها ابس ــتمرار أو إعادة
صـميمهــا لتلبيــة املتطلبــات التنــافسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن البقــاء على قيــد احليــاة وتظهر أقوى من أي وقــت
ت ـــــــ
مضى(.)Taneja, 2012:30
وكذلك التجديد التنظيمي والتغيري يكون ضـ ـ ــرورة لوعمال لكنه حيمل تكاليف كبرية وليس أقلها على
شـ ــكل مقاومة من قبل املورفني ومقاومة املورفني للتغيري يف مكان العمل هو راهرة موثقة جيدا يف اتري
عالقــات العمــل( ،)Hamme , et al, 1994:3القــدرة على التجــديــد جيــب ان تكون مرنــة وذات جودة
عالية وكفؤة وابلتوقيت املناس ـ ــب وابإلض ـ ــافة إىل ذلك جيب أن تش ـ ــمل املنظمة الكملها يف كيالا الوريفي
والتش ـ ـ ــغيلي واالس ـ ـ ـرتاتيجي ،وجيب على املنظمة ان تدفع ابلتغيري وختلق أس ـ ـ ـواقاً جديدة بش ـ ـ ــكل فعال من
خالل ابتكـار خـدمـات جـديـدة ( ،)Uimonen,2015:26ان حتقيق ميزة تنـافسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة يف األعمـال التجـاريـة
العاملية وغالبا ما تكون يف(البيئة املضـ ــطربة) ،جيب أن يكون لدى الشـ ــركات القدرة على التكيف املسـ ــتمر
مع األسواق والقدرة على التجديد ( ،)Hong and Stahle, 2005: 130ويؤكد ()Harju ,2010 :28
أن إدارة املعرفـة مهمـة لتجـديـد املنظمـات وان ادارة املعرفـة لهـد الطريق لتطوير واـديـد املنظمـة ،واحـد من
األس ــباب الرئيس ــية الس ــتخدام املنظمات انش ــطة ادارة املعرفة هو خلق معارف جديدة من ش ــألا أن تؤدي
إىل قدرة تنافسية أفضل.
اثلا اثا ا ااً :أبا اعا ا اااد قا ا اادرات الا اتا اجا ا ااديا ا ااد الا اتا انا اظا ايا ام ااي Organizational Renewal
Capabilities Dimensions
إن االفرتايف األس ــاس ــي ألمنوذج قدرات التجديد التنظيمي يتمثل يف أن بيئة اليوم املتغرية بس ــرعة ارب
املنظمات على أن تكون االس ـ ـ ــتجابة س ـ ـ ـريعة وإبداعية ،وابلتال فال بد من وجود جمموعة من األبعاد اليت
حتتـاجهـا املنظمـة من اجـل حتقيق تلـك االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجـابـة ،وكمـا أثرت ا لفيـات املعرفيـة للكتـاب والبـاحثني يف
جمال القدرات التنظيمية على مفاهيمهم ،و أثرت كذلك على حتديدهم ألبعاد هذت القدرات ،وخلس ـ ـ ــيس ـ ـ ــا
على ذلك يتفق الباحث يف دراسته مع ما ذهب إليه كل من الباحثني-:
(Nisula, & :62 ()Gleich, et al,2010:88( )Kianto, 2008a, 2008b; Poyhonen, 2005
Jokela, ( ),Nisula, & Kianto2014:100( )Nisula & Kianto, 2013( )Kianto, 2013
 ،(Uimonen,2015:30))2015:54يف حتديد ابعاد قدرات التجديد التنظيمي الست املتمثلة ب ـ ـ ـ ـ ــ(املقدرة
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االس ـ ـرتاتيجية ،اسـ ــتثمار الوقت ،املمارسـ ــات القيادية ،التواصـ ــل ،التوجه و التعلم،ادارة املعرفة) وفيما يلي
شرح خاص بكل بعد من هذت األبعاد-:
 .1املقدرة االسرتاتيجية Strategic Competence

لثل املقدرة االسـرتاتيجية ربط عن صـر الرعية واملهمة األسـاسـية واهلوية واملبادئ التوجيهية العامة ابملنظمة
ككل( ،)Kianto &Nisula 2014:100()Nisula& Kianto ,2013:62املنظمات القادرة على التعلم
املس ـ ـ ـ ــتمر واالبتكار تتميز ابلقدرة على ص ـ ـ ـ ــياغة رعى واس ـ ـ ـ ـرتاتيجيات اس ـ ـ ـ ــتباقية مقنعة لكن التنمية املركزة
ولكنها ترتك جماال للتطورات الناشـئة واملرونة وينبغي أن يركز مضـمون االسـرتاتيجية على االبتكار واملخاطرة
واملسـ ــتقبل ) ،(Francis et al, 2003ابإلضـ ــافة إىل ذلك من املهم أن يكون لدى املنظمة موقف اسـ ــتباقي
اات البيئة ومنظمات التجديد اليت تقوم بتحديد الفرص اجلديدة واسـ ــتشـ ــعار اإلشـ ــارات الضـ ــعيفة يف البيئة
واملوجهة بقوة للزابئن أيضـ ـ ـ ــا ،وتقوم هذت املنظمات أيضـ ـ ـ ــا برصـ ـ ـ ــد منافسـ ـ ـ ــيها بنشـ ـ ـ ــاط والبقاء على متابعة
التطورات ا ارجية(.)Kianto,2008:73
صـول على
صـورة أدق ألعضـ ـ ـ ــائها) للح ـ ـ ـ ـ
وميكننا حتديد املقدرة االسـ ـ ـ ـرتاتيجية كقدرة للمنظمات (أو ب ـ ـ ـ ـ
صـلة ببقاء املنظمة
صـرف ا بناء على معلومات ذات ال ـ ـ ـ ـ
املعلومات وختزينها واسـ ـ ـ ــتدعائها وتفسـ ـ ـ ــريها والت ـ ـ ـ ـ
ورفاهيتها على املدى األطول .وبناءا على ما تقدم يرى الباحث ان املقدرة االسـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية هي القدرة على
التعلم املسـتمر واالبتكار واملخاطرة والتوجه و املسـتقبل وصـياغة رعى واسـرتاتيجيات اسـتباقية لالسـتشـعار
عن االااهات املسـ ــتقبلية وتطوير السـ ــوق وادراك حاجات ورغبات الزابئن ورصـ ــد املنافسـ ــني ضـ ــمن املهمة
االساسية للمنظمة.
 .2التواصل Connectivity

( Kianto,

التواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ميث ــل اهليك ــل ونوعي ـة العالق ــات االجتم ــاعي ــة داخ ــل وعرب احل ــدود التنظيمي ــة
 ،)2013:62االســتفادة وخلق راا املال الفكري هو األســاا يف النشــاط االجتماعي ،عادة ما يتم إنشــاء
املعرفة وإثراءها وتقامسها واالســتفادة منها يف اجملال االجتماعي و التفاعل بني عدة أشــخاص ،ومعظم حل
املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكـل واختـاذ القرار حيـدب داخـل اجلمـاعـات( ،)Kianto, 2008:73واملنظمـات اليت لـديهـا الكثري من
احتمـاالت التفـاعـل االجتمـاعي واحلوار واملنـاقش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ليـل إىل أن تكون أكثر ابتكـارا من املنظمـات اليت
ختضـ ـ ـ ــع لرقابة صـ ـ ـ ــارمة على العالقات ،وكلما زاد التفاعل هناك كلما زادت إمكانيات املشـ ـ ـ ــاركة يف املعرفة
صـدر املعلومات
الضـ ــمنية واملعرفة اجلديدة ،كما يشـ ــمل التواصـ ــل قدرة اعضـ ــاء املنظمة على حتديد موقع م ـ ـ
صـرحية على س ـ ــبيل املثال قواعد البياانت ولكن األهم من ذلك
صـلة ،وهذا يش ـ ــمل إجياد املعرفة ال ـ ـ
ذات ال ـ ـ
القدرة على إجياد األشخاص واالتصال مع املهمة واملعرفة الضمنية ذات الصلة(.)Uzz , 1997:46
ويش ـ ـ ــري ( )Kianto,2008:13أن التواص ـ ـ ــل هي عمليات املعرفة وهي ابألس ـ ـ ــاا اجتماعية وتتض ـ ـ ــمن
التعــاون ،عالقــات اجملموعــة ،التفــاعــل داخــل املنظمــة ،العالقــات بني املنظمــات ،معرفــة من ،الفريق واملنــاخ
التنظيمي ،العاطفة واالهلام ،ويرى ( )Uimonen,2015:29ان التواصـ ـ ــل يتضـ ـ ــمن ادارة العالقات والثقافة
صـال ،التشـ ـ ـ ــاور ،قيم النزاهة األخالقية والقدرة على إدارة العالقة ،حيث
التنظيمية :االبتكار ،املرونة ،االت ـ ـ ـ ـ
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العدد27 :

ميكن أيض ـ ـ ــا لالبتكارات أن حتدب ،وأيض ـ ـ ــا التفاعل بني داخل وخارج املنظمة هو املهم لتحقيق حالة من
التدفق السلس من املعلومات واملعرفة(.)2010:14 Harju,
وبن ــاءاً على م ــا تق ــدم يرى الب ــاح ــث أ ّن التواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل هو الق ــدرة على ادارة وتنظيم وتنمي ــة العالق ــات
االجتم ــاعي ــة ،بني االفراد اليت تعم ــل على تطوير وحتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني االداء واالب ــداع وبن ــاء الثق ــة وااللتزام وتب ــادل
املعلومات بني االفراد ،ويدعم ويش ـ ـ ــجع العمل بروح الفريق الواحد ،ويعمل على تنس ـ ـ ــيق االعمال االخرى
بني اقس ـ ـ ــام املنظمة املختلفة ،كما ميكن أن يعمل على حتفيز روح التكاتف واش ـ ـ ــكال التفاعل االجتماعي
داخل املنظمة وخارجها.
 .3استثمار الوقت Exploiting Time

إ ّن منظمات التجديد هي س ـ ـ ــادت الوقت ،هذت املنظمات قادرة على اس ـ ـ ــتثمار الوقت بوعي كأص ـ ـ ــول
تنافس ـ ــية من أجل إنتاج أفكار جديدة وحتويلها إىل خمرجات انجحة وهي لتلك االحس ـ ــاا ابلوقت ،وقد
صـور القضـ ــااي يف عملية خالقة ونقاط التشـ ــعب يف االبداع ،وهي عملية لتوضـ ــيح كيفية الوعي الظريف
ت ت ــ
والقدرة على اختاذ القرارات يف الوقت املناسـ ـ ـ ـ ــب وتكون ضـ ـ ـ ـ ــرورية لإلبداع ( ،)Stahle, 1998:93ويؤكد
( )Kianto,2008:11ان اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغالل الوقت عبارة عن اغتنام الفرص ،عمليات التوقيت املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتك ،توفري
املوارد ابلوقـت املنـاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ،فهم نقـاط التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـب يف العمليـة اإلبـداعيـة ،حتقيق التوازن بني األبعـاد الزمنيـة
املختلفة ،اإليقاع الداخلي للتغيريات.
ويرى ( ),2008: 2 Chapmanأ ّن استخدام الوقت يعتمد على املهارات املكتسبة من خالل التحليل
الذاا والتخطيط والتقييم وضـ ـ ـ ـ ــبط النفس ،الوقت هو سـ ـ ـ ـ ـواء كان ذا قيمة أو حمدود جيب أن يكون حممياً
ويسـتخدم حبكمة ،االفراد الذين ميارسـون إدارة الوقت بشـكل جيد غالبا ما يسـتخدمون التقنيات ومنها-:
صـول على املزيد من الطاقة لوش ـ ــياء اليت حتتاج إىل إجناز ،الش ـ ــعور بض ـ ــغوط اقل،،
هي أكثر إنتاجية ،احل ـ ـ
وت ــزداد أمهيت ــه خاص ــة ف ــي احلي ــاة الشخص ــية لوش ــخاص وف ــي املنظم ــات العام ــة وا اص ــة ب ــدءاً م ــن الق ــادة
اإلداريــني فــي قمــة اهلــرم اإلداري إلــى املشــرفني والعــاملني فــي املســتوايت التنفيذي ــة ،ف ــاإلدارة اجلي ــدة تس ــعى
إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار الوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ألن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه يعد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورداً فري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداً ال ميك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ادخارت وامنا استخدامه حبكمة
ومنطق.www.abahe.co.uk.
ومبنظور الباحث فان اسـ ــتثمار الوقت هو قدرة املنظمة على اختاذ القرارات الضـ ــرورية ابلوقت املناسـ ــب
وبشكل استباقي من أجل إنتاج وابتكار افكار جديدة وحتويله اىل خمرجات انجحة.
 .4التوجه حنو التعلم Learning Orientation

ميثل التوجه و التعلم املواقف العامة ألعضـ ــاء املنظمة و اإلبداع والتعلم ،ومدى دعم هذت األنشـ ــطة
والسـماح هلا من قبل اهلياكل التنظيمية والعمليات ( ،)Kianto, 2013:62املعرفة و التنمية هي حمل تقدير
كبري يف مجيع أ ــاء املنظمــة ) ،(Leonard-Barton, 1995وينظر إىل املورفني يف امتالك املعرفــة القيمــة
والتنميـة احملتملـة ،على العكس من ذلـك الثقـافـات التنظيميـة خلكـد على القواعـد ،الرقـابـة ،الكفـاءة ،التقييم
والعجز عن العمل غري مالئمة للتجديد( ،)Kianto, 2008:74املش ــهد املعريف ملنظمة التجديد هو التدفق
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املس ـ ـ ـ ــتمر و يتم بذل جهود كبرية لتحس ـ ـ ـ ــني فهم وفعالية الس ـ ـ ـ ــلوك من قبل اجلميع ،ومجع ومقارنة وجهات
النظر املختلفة بشأن القضااي اهلامة.
صراعــات املتعلقــة ابملهــام وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجع احلوار ال ـ ـ ـ ـ ـ ـصـادق وردود الفعــل
إن منظمــات التجــديــد حتفز ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
بطالقـة(،)Pelled et al, 1999: 3من املهم أن اري بطريقـة بنـاءة وابملقـابـل االنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـام املفرط والتفكري
صـارمة تض ـ ــعف التجديد التنظيمي ،وتتميز املنظمات املتجددة ابالنعكاس ـ ــية
اجلماعي والنماذج الذهنية ال ـ ـ
والتحدي الدائم من النماذج العقلية والعمليات القائمة ،القدرة على التشـكيك يف أسـاسـيات احلالة الراهنة
صـوصـ ـ ــا للتجديدات اجلذرية ،مثل االبتكار اجلذري ،تعلم
والتفكري خارج املنظمة هو شـ ـ ــرط ضـ ـ ــروري وخ ـ ـ ـ
صـراً من عــدم اليقني
احللقــة املزدوجــة ،التغري وتــدمري الكفــاءة ،خلق املعرفــة اجلــديــدة يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن دائمــا عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
واملخاطرة وال ميكن انبه ،حيث أن بعض حماوالت االبتكار تفشـ ـ ـ ـ ـ ــل يف حتقيق النتائج املرجوة ،ومن أجل
صـور يسـ ـ ـ ــتخدم كمادة ملزيد من التعلم بدال من
لكني التطوير املسـ ـ ـ ــتمر ،من املهم أن الفشـ ـ ـ ــل وأوجه الق ـ ـ ـ ـ
معاقبة اجلناة ،واإلذالل أو رفض املوارد يف املستقبل(.)Kianto, 2008:74
ومن وجهــة نظر البــاحــث ان التوجــه و التعلم هو وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلــة لتجــديــد املنظمــة من خالل زايدة املعرفــة
واالبداع والتعلم من ا ربات السـ ـ ـ ـ ـ ــابقة ،ودعم املورفني حلل املشـ ـ ـ ـ ـ ــاكل املتعلقة ابلعمل وكذلك اجياد طرق
جديدة ومبتكرة للعمل ،واالنفتاح على وجهات النظر البديلة والنقد البناء،التعلم من الفشـ ـ ــل واالسـ ـ ــتجابة
والتكيف للتغريات املستقبلية اليت حتدب يف املنظمة.
 .5املمارسات القيادية Leadership Practices

هناك بعدان رئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــيان لقدرات القائد لتعزيز املنظمة مها التعلم املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر واالبداع :املهارات يف إدارة
وتنظيم االب ــداع و العملي ــات وامله ــارات يف تعزيز االب ــداع والتعلم من خالل بن ــاء لكني الظروف ،وه ــذان
الوجهان اسـ ــتجابة للطبيعة امللحة للتجديد :من جهة ،التعلم واالبداع ال ميكن السـ ــيطرة عليه ابلكامل من
قبـل اإلدارة العليـا يف املنظمـة ،وحمـاولـة القيـام بـذلـك من ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأنـه أن مينع هـذت العمليـات ومن جهـة أخرى،
صـوصـ ـ ـ ـ ــا التدرجيي والتعلم أكثر كفاءة من خالل الروتني املسـ ـ ـ ـ ــتقر وهياكل الدعم
ميكن جعل االبداع وخ ـ ـ ـ ـ ـ
الدائم (.)Junell& Stahle ,2011:251
ويشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ( )Whittington ,2006:619أن هنـاك رـاهرة اخرى حـدثـت مؤخرا هي املمـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة" يف
الدراسـات القيادية حيث كانت سـائدة يف السـياق التارخيي الثقايف يف القيادة الفعالة وتشـري املمارسـات إىل
الروتينية املشرتكة للسلوك مبا يف ذلك التقاليد واملعايري واإلجراءات للتفكري والتصرف واستخدام "األشياء"،
وهذا األخري يف أوسـ ـ ـ ـ ـ ــع معانيها ،ويرى ( )Dovey &Chew,2015:254ان القيادة تسـ ـ ـ ـ ـ ــري على و
صـلحة من خالل جمموعة من املمارس ـ ـ ـ ــات املقبولة (أو
متزايد من قبل جمموعة واس ـ ـ ـ ــعة من أص ـ ـ ـ ــحاب امل ـ ـ ـ ـ
الروتينية) مدعومة اباللتزام املشـ ـ ـ ــرتك ابلتعلم ،والتحويل (على أسـ ـ ـ ــاا ذلك التعلم) وتقدي قيمة مسـ ـ ـ ــتدامة
للزابئن.
وميكننا القول ان املمارس ـ ـ ـ ـ ـ ــات القيادية هي جمموعة من املمارس ـ ـ ـ ـ ـ ــات املقبولة (أو الروتينية) املش ـ ـ ـ ـ ـ ــرتكة
صـرف اليت تعزز قدرات التعلم واالبداع
ابلسـ ـ ـ ـ ـ ــلوك ومبا يف ذلك التقاليد واملعايري واالجراءات التفكري والت ـ ـ ـ ـ ـ ـ
للمنظمة وتدعم التوجه االداري الذي يش ـ ــجع املورفني على املش ـ ــاركة يف ص ـ ــنع القرار املش ـ ــرتك و ممارس ـ ــة
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الس ـ ـ ـ ـ ـ ــيطرة على عملهم .واخذ زمام املبادرة حلل املش ـ ـ ـ ـ ـ ــاكل يف العمل ،ومكافأة املبدعني وتقدي اقرتاحات
ورعى جديدة لق االفكار االبداعية اجلديدة.
 .6ادارة املعرفة Knowledge Managing

( Kianto,

لثـل إدارة املعرفـة املمـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات املنهجيـة للمنظمـة وادوات لتخزين املعلومـات وتبـادل املعرفـة
 ،)2013:63واـدد املنظمـات ابسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار وتتميز ابلكفـاءة يف التعـامـل مع خمتلف موجودات املعرفـة داخـل
احلدود والوصـ ـ ــول إىل املنظمة ،نقطة البداية إلدارة املعرفة هي االعرتاف المهية املعرفة واملعلومات للمنظمة،
وحتديد من الناحية االس ـ ـ ـرتاتيجية املعرفة الكبرية داخل الش ـ ـ ــركة ،وبعبارة أخرى ينبغي للمنظمة تقييم خمزون
رأا املال الفكري والتعرف على االحتياجات التنموية مبا يعرف ذلك أيضـ ـ ـ ــا ،صـ ـ ـ ــياغة رعية واعية للمعرفة
واس ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية للمنظمة ولكن االبتكار والتعلم من خالل إدارة املعرفة( ،)Von,Krogh et al, 2001امر
مهم يف إدارة املعرفــة للتجــديــد هو فهم أنواع خمتلفــة من موجودات املعرفــة ،وبعض موجودات املعرفــة مقننــة
وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرحيـة يف حني البعض اآلخر جزءا ال يتجزأ من املعرفـة الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمنيـة للمورفني والروتني التنظيمي ،أنواع
خمتلفة من املعرفة تتطلب أس ـ ــاليب إدارية متميزة وآليات لتكامل املعارف وترتبط مع التعلم والذاكرة املتميزة
والعمليات (.)Kianto, 2008:76
ابإلضـ ــافة إىل ذلك تعد إدارة املعرفة جزءا ال يتجزأ من املنظمة والتعلم،ولتلك املنظمات املبتكرة أيضـ ــا
موقفا اســتباقيا و مجع املعلومات من البيئة ،على ســبيل املثال نظم مالحظات الزابئن واســتخراج البياانت
و التعاون مع الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركاء واملؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــات البحثية من مسات التجديد املنظمات ،وعالوة على ذلك ينبغي
اسـ ـ ـ ــتيعاب املعرفة املكتسـ ـ ـ ــبة يف املنظمة عرب التواصـ ـ ـ ــل الداخلي وحتويلها إىل حتسـ ـ ـ ــني املنتجات وا دمات
والعمليــات والنمــاذج العقليــة يف مجيع أ ــاء املنظمــة وتتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن ادارة املعرفــة الوعي ابملعرفــة ذات األمهيــة
صـاالت
صـرحية ،نظم تكنولوجيا املعلومات واالت ـ ـ ـ
االس ـ ـ ـرتاتيجية ،اس ـ ـ ـرتاتيجية املعرفة ،إدارة ومحاية املعرفة ال ـ ـ ـ
صـادر خارج املنظمة،خلق
املعرفة الضـ ـ ـ ـ ـ ــمنية ،الروتينية واألنشـ ـ ـ ـ ـ ــطة،اكتسـ ـ ـ ـ ـ ــاب املعرفة واسـ ـ ـ ـ ـ ــتيعا ا من م ـ ـ ـ ـ ـ ـ
املعرفة(.)Kianto, 2008:14
وخلس ـ ـ ــيس ـ ـ ــا على ما تقدم نرى ان ادارة املعرفة هي لثل املمارس ـ ـ ــات املنهجية للمنظمة وادوات لتخزين
املعلومات وتبادل املعرفة بوعي ،وخلقها ،وتوزيعها وختزينها ،وصـ ـ ـ ـ ــياغة رعية واضـ ـ ـ ـ ــحة ابملعرفة ذات األمهية
صـاالت و املعرفة الض ـ ـ ــمنية،
صـرحية ،نظم تكنولوجيا املعلومات واالت ـ ـ ـ
االس ـ ـ ـرتاتيجية ،إدارة ومحاية املعرفة ال ـ ـ ـ
االنشطة الروتينية،اكتساب املعرفة واستيعا ا من مصادر خارج املنظمة.
املحور الثاني :اسرتاتيجية االستدامة االستباقية

اوال :مفهوم اس ا ا ا ا ارتاتيجي ااة االس ا ا ا ا ات اادام ااة االس ا ا ا ا ااتب اااقي ااة Sustainability strategy
Concept of proactive
عرف ( )Aragon& Correa,1998:557االس ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتباقية ابلا توجه املنظمة و املبادأة
ألحداب التغيري يف أســاليبها االس ـرتاتيجية ،اكثر من احداب ردة فعل اعتيادية اات حاجات الســوق ،وقد
خلثرت اسـتجابة الشـركات اات قضـااي االسـتدامة بشـكل كبري من خالل تزايد املخاوف املتعلقة ابالسـتدامة
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أثر قدرات التجديد التنظيمي ف حتقيق اسرتاتيجية االستدامة االستباقية -دراسة حتليلية آلراء عينة من املديرين ف شركات االتصاالت

الداخلية وا ارجية ،الضـ ــغوط التنظيمية ،وتزايد الشـ ــعور ابملسـ ــؤولية االجتماعية واألخالقية من قبل االدارة
العليـا ،وفرص األعمـال اجلـديـدة ،وعوامـل التكلفـة ،مثـل ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريبـة الكربون .وجيـادل البـاحثون الن املـديرين
يدجمون بش ـ ــكل اس ـ ــتباقي قض ـ ــااي االس ـ ــتدامة يف االس ـ ـرتاتيجية بدال من جمرد االمتثال للمتطلبات التنظيمية
( )Wijethilake,2016:126ومن الناحية النظرية ،فإن االس ـ ـ ـرتاتيجية االس ـ ـ ــتباقية حتس ـ ـ ــن من مس ـ ـ ــتوى
االداء املســتدام للشــركات ومن خالل االســتخدام الفعال للموارد ،وزايدة ميزة التكلفة ،واحلد من النفاايت
والتفريغ وتعزيز السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمعـة االجتمـاعيـة ،وحتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني تفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيالت الزابئن ،وتوليـد قـدرات ابتكـاريـة جـديـدة
(.)Wijethilake,2017:570
ويض ــيف ( )Huang et al., 2011:305ان الش ــركات االس ــتباقية تبحث عن الفرص لتقدي منتجات
وخدمات جديدة لكي تكون يف اسـ ـ ـ ـ ــتباقية املنافسـ ـ ـ ـ ــني ،وخلخذ للمسـ ـ ـ ـ ــتقبل التغيري يف الطلب وتشـ ـ ـ ـ ــكيل
اااهات البيئة ،أذ إن الش ـ ـ ـ ــركات االس ـ ـ ـ ــتباقية تكون قادرة على االس ـ ـ ـ ــتفادة من الفرص الناش ـ ـ ـ ــئة اجلديدة،
وابلتال حتقق الض ـ ــمان مليزة املتحرك األول يف قطاعات الس ـ ــوق املتميزة املس ـ ــتهدفة وا الية من املنافس ـ ــني،
وكذلك أن االسـ ــتباقية من املتوقع ان تكون ذات قيمة كبرية لضـ ــمان حتقيق األداء املتميز للمنظمة .ويشـ ــري
( )Araujo&Gava,2012:187ان الش ــركة االس ــتباقية واالسـ ـرتاتيجيني جيب ان خلخذ بنظر االعتبار كولا
اس ــتباقية ابلنس ــبة للس ــوق ال تعين ابلض ــرورة ان تكون رائدة ،وقد تكون االس ـرتاتيجية االس ــتباقية والتفاعلية
اس ـرتاتيجيات تكميلية ،وان الش ــركات االس ــتباقية تعتمد الس ــوق االس ــتباقي كخيار اس ـرتاتيجي لتجاوز ردة
صريـة او بقوة كبرية من املوردين و
الفعـل وهـذا ال يعين الـا تتخلى عنـه فجـأة وقـد تكون مرتبطـة بعقود ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
تتضـ ــمن نشـ ــاطات وامدادات سـ ــلسـ ــلة القيمة ،والشـ ــركة لديها افضـ ــل املعدات واملهنيني يف السـ ــوق ولديها
امدادات الوص ـ ـ ـ ــول اىل القنوات الرئيس ـ ـ ـ ــية وتعريف براءات االخرتاع ،حقوق التأليف والنش ـ ـ ـ ــر ،والعالمات
التجارية املسجلة.
ويضــيف ( )Sriboonlue,2016:13أن االســتدامة االســتباقية هي اكتشــاف وفهم وإرضــاء احتياجات
الزابئن الكامنة ،وكولا اسـ ــتباقية ال تتفاعل فقط مع التغيري عندما حيدب ،ولكن يف اختاذ الفعل من خالل
إحداب تغيري و احلالة ( ،)Dencker et al, 2009وان الدعم النشـاط االسـتباقي يشـري إىل التزام الشـركة
يف تعزيز عقليات الشـركات اليت تركز على الفرص املتاحة ،وهلا منظور الب صـرية ،ومبادرة احلركة األوىل لتعزيز
صـلحة
صـة الســوقية ،والعالقات مع أصــحاب امل ـ
املواقع التنافســية بقوة والقدرة على والء زابئن الشــركة ،واحل ـ
وحتديد املواقع التنافسـ ـ ـ ــية ،وأداء األعمال .وعلى ضـ ـ ـ ــوء ما تقدم يرى الباحث ان اسـ ـ ـ ـرتاتيجية االسـ ـ ـ ــتدامة
االس ـ ــتباقية هي ااات الش ـ ــركة الجراء تغيريات يف االس ـ ـرتاتيجيات املختلفة بدال من االس ـ ــتجابة لوحداب،
وتبحث عن الفرص لتقدي منتجات وخدمات جديدة لكي تكون يف اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتباقية املنافسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني مثل إدخال
منتجات أو خدمات جديدة ،وتعزيز السـ ـ ـ ــمعة االجتماعية ،وحتسـ ـ ـ ــني تفضـ ـ ـ ــيالت الزابئن ،وتوليد قدرات
ابتكارية جديدة تكون ذات قيمة كبرية يف ضمان حتقيق األداء املتميز للمنظمة..
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اثنياً :انواع اسارتاتيجيات االساتدامة االساتباقية Sustainability Strategies Proactive
Types of

يؤكد الباحثون أن اسـرتاتيجيات االسـتدامة االسـتباقية تلعب دورا هاما يف تطوير قدرات الشـركة ،ولكن
هناك نقص يف البحوب حول االليات اليت تعزز الصـلة بني اسـرتاتيجيات االسـتدامة و تطوير القدرات ،ان
صـلة يف تطوير القدرات ،وهي عمليات ( )1الرتقب )2( ،مش ـ ـ ـ ـ ــاركة الفاعل ،و
املكوانت الثالثة ذات ال ـ ـ ـ ـ ـ
( )3التغيري ،هذت االس ـ ـ ـرتاتيجيات الثالب تس ـ ـ ــهم يف تطوير القدرات التنظيمية ا اص ـ ـ ــة ،كل اس ـ ـ ـرتاتيجية
ايب على أس ــئلة خمتلفة فيما يتعلق بتطوير القدرة على س ــبيل املثال يس ــاعد الرتقب فهم ما هي املبادرات
املختارة؟ إش ـ ـ ـراك املمثل يس ـ ـ ــاعد اإلجابة على من يس ـ ـ ــهم يف االختيار ونش ـ ـ ــر املبادرة؛ وتغيري العملية يبني
كيفيــة تنفيــذ املبــادرات ( )Ratiu,2011:54وينــاقش ( )Baumgartner,2005:16ان هنــاك انواع خمتلفــة
من االسرتاتيجيات االستدامة-:
أ .االنطوائيــة -اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيــة التخفيف من املخــاطر :الرتكيز على املعــايري القــانونيــة وغريهــا من املعــايري
ا ارجية املتعلقة ابلبيئة واجلوانب االجتماعية من أجل انب خماطر الشركة.
ب .املنفتحة -االسرتاتيجية الشرعية :الرتكيز على العالقات ا ارجية ،ترخيص للعمل.
ت .احملافظة -اسرتاتيجية الكفاءة :الرتكيز على الكفاءة البيئية واإلنتاج النظيف.
ث .الرئوية -االسـرتاتيجية الشــاملة لالســتدامة :الرتكيز على قضــااي االســتدامة يف مجيع األنشــطة التجارية،
صـلحة مزااي فريدة من
وتس ـ ـ ــتمد املزااي التنافس ـ ـ ــية من التمايز واالبتكار ،وتقدم للزابئن وأص ـ ـ ــحاب امل ـ ـ ـ
نوعها (.)Baumgartner , et al ,2010:77
ويؤكد ( )Dyllick et al, 1997; Gminder et al, 2002ان هناك انواعاً خمتلفة من االس ـرتاتيجيات
املوجهة لالس ــتدامة وتتبىن الش ــركة اس ـرتاتيجيات "آمنة" لض ــمان موقفها وقدرا ا يف الس ــوق وميكن التغلب
على أي قيود احملتملـة ،واجملـاالت اليت ليز هـذت االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيـات هي العمليـات ،واملـاليـة ،واملراقبـة القـانونيـة
صـبح أكثر اسـ ــتباقية ،فإلا تسـ ــتخدم اسـ ـرتاتيجيات "ذات
للمخاطر ،وحتسـ ــني السـ ــمعة ،ومبا أن الشـ ــركة ت ـ ـ
صـورة احملتملة أو ض ـ ـ ــرر الس ـ ـ ــمعة ( )Gabriel,2012:32وتش ـ ـ ــمل هذت
صـداقية" حلماية نفس ـ ـ ــها من ال ـ ـ ـ
م ـــ
االسرتاتيجيات بنشاط بناء صورة الشركة ،وحتديد أصحاب املصلحة احلاليني واملستقبليني للشركة ،ومعاجلة
توقعا م.
وقد تتخذ الش ـ ــركة إجراءات دفاعية عندما يكون هناك خطر كبري على قيمة العالمة التجارية أو هناك
صـناعة ،واالس ـ ـرتاتيجيات "الفعالة" هي أكثر اس ـ ــتباقية أللا تركز على حتس ـ ــني اإلنتاجية والكفاءة
ديد ال ـ ـ
اإليكولوجيـة ،على النحو الذي حتددت اللوائح البيئيـة احلاليـة واملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبليـة واالعتبـارات االجتمـاعيـة .اهلدف
االس ـ ـ ـ ـرتاتيجي هو خفض التكاليف وميكن أن تش ـ ـ ـ ــمل اجلوانب االجتماعية اليت تعاجل هذت االس ـ ـ ـ ـرتاتيجية
البطــالــة واحلــد من زايدة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراكــات االجتمــاعيــة اليت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعكس األداء االجتمــاعي للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــة ،وتركز
االس ـ ـ ـرتاتيجيات "املبتكرة" على جوانب املنتجات  /ا دمات البيئية و  /أو االجتماعية من خالل توفريها
الزابئن ذوي القيمة املض ـ ـ ـ ـ ــافة من خالل لايز املنتج  /ا دمة ،وميكن للش ـ ـ ـ ـ ــركة حتقيق التمايز ابس ـ ـ ـ ـ ــتخدام
التسـ ـ ــويق االجتماعي ،وكذلك العالمات البيئية و  /أو االجتماعية ،ومن منظور داخلي ميكن للشـ ـ ــركة أن
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تـ ـ ــدمج االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ــدامـ ـ ــة من خالل حتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني عمليـ ـ ــات إدارة املعرفـ ـ ــة وبنـ ـ ــاء املهـ ـ ــارات ذات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـصـلـ ـ ــة
(.)Gabriel,2012:33
وميكننا القول ان الش ــركات تتبىن انواعاً خمتلفة من اس ـرتاتيجيات االس ــتدامة االس ــتباقية لض ــمان موقفها
وقدرا ا يف السوق ،والسيطرة على املخاطر ،وحتسني مسعة الشركة ،وابتكار املنتجات وا دمات.

اثلثاً :أبعاد اسا ا ارتاتيجية االس ا ااتدامة االس ا ااتباقيةSustainability of Dimensions
Strategy proactive
أشـ ـ ـ ــارت مراجعة أدبيات اسـ ـ ـ ـرتاتيجية االسـ ـ ـ ــتدامة االسـ ـ ـ ــتباقية املتمثلة مبسـ ـ ـ ــامهات العديد من الباحثني
والكت ــاب امث ــال (,et al,2013()Torugsa,2010( )Baumgartn ,2010( )Linnenluecke, 2009
 )Wijethilake 2017( )Nuttaneeya Annان مفاهيم اس ـ ـ ـرتاتيجية االس ـ ـ ــتدامة االس ـ ـ ــتباقية اجتمعت
حول ثالثة ابعاد اسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية تشـ ـ ـ ــكل جوهر اسـ ـ ـ ـرتاتيجية االسـ ـ ـ ــتدامة االسـ ـ ـ ــتباقية وهي (االسـ ـ ـ ــتدامة البيئية
االسـتباقية،االسـتدامة االقتصـادية االسـتباقية ،االسـتدامة االجتماعية االسـتباقية) ،وأدانت نناقش هذت االبعاد
بشيء من التفصيل ،وكاآلا:
 .1االستدامة البيئية االستباقية Proactive Environment Sustainability

لقـد نفـذت عـدد كبري من الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـات املمـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات البيئيـة اليت تتجـاوز حـدود اللوائح البيئيـة من أجـل
خفض اس ــتهالك الطاقة لديها ،وذلك لتقدي املنتجات ا ض ـراء والتكنولوجيات إىل مس ــتهلكيها ،والتقليل
إىل أد حـد من ااثرهـا البيئيـة ،لتحقيق هـذا اهلـدف معظم هـذت الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـات اعتمـدت اإلدارة البيئيـة اليت
تش ـ ــمل التقنية و األنش ـ ــطة التنظيمية اليت تقوم ا الش ـ ــركة لغريف احلد من االاثر البيئية وتقليل آاثرها على
البيئة الطبيعية ،وميكن تعريف اإلدارة البيئية للش ـ ــركات ( )CEMاللا إدارة ااثر أنش ـ ــطة الش ـ ــركة ومنتجا ا
وخ ـ ــدم ـ ــا ـ ــا على البيئ ـ ــة الطبيعي ـ ــة ،حي ـ ــث ميكن قي ـ ــاا نت ـ ــائج اإلدارة البيئي ـ ــة من خالل األداء البيئي
(.)Albertini,2013:431
وتطور املنهج املؤس ـس ــي حلماية البيئة من وض ــع ردة الفعل القائم على التنظيم إىل منهج أكثر اس ــتباقي
ينطوي على دوافع التغيري تنظيمي داخليا يف ثقافة الشركات واملمارسات اإلدارية و التنظيم الذاا البيئي،
وتتخذ كثري من الش ـ ـ ــركات وجهة نظر اس ـ ـ ـرتاتيجية و اإلدارة البيئية واعتماد ممارس ـ ـ ــات اإلدارة البيئية اليت
تضـع إجراءات رمسية وإجراءات روتينية ميكن أن تسـاعد على حتقيق األهداف البيئية ،ويف هذا اجملال يشـري
صـلحة ابلضـ ــغط على الشـ ــركات لتبين ممارسـ ــات بيئية
( )Darnall, et al ,2009: 2أن قدرة أصـ ــحاب امل ـ ـ
اسـ ــتباقية من احملتمل ان ختتلف ابختالف حجم الشـ ــركة ،وبسـ ــبب حجمها ،اتذب العديد من الشـ ــركات
صـغرية وابلتال
صـغرية والزابئن واملورفني من اجملتمع احمللي ،كما الســمعة اجليدة أمر أســاســي للمشــاريع ال ـ
ال ـ
صـلحة .وبناءا على ما تقدم يرى
صـغرية من املرجح أن تكون أكثر اســتجابة ألصــحاب امل ـ
فإن الشــركات ال ـ
الباحث ان اسـرتاتيجية االســتدامة البيئية االســتباقية هي عبارة عن جمموعة من االنشــطة واملمارســات البيئية
االس ـ ــتباقية اليت تقوم ا الش ـ ــركة لغريف احلد او التقليل من ااثر منتجا ا وخدما ا على البيئة الطبيعية من
خالل تقدي املنتجات ا ضـ ـ ـراء والتكنولوجيات إىل مسـ ـ ــتهلكيها ،و حتسـ ـ ــني فهم احتياجات الزابئن وبناء
الكفاءة حول املنتج.
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العدد27 :

 .2االستدامة االقتصادية االستباقية Proactive Economic Sustainability

ويؤكد ( ،)European Commission, 2003b:11إن طريقة عمل الش ــركات يف الس ــوق هي مؤش ــر
حاسـ ـ ــم لكيفية دمج اهتمامات االسـ ـ ــتدامة يف هيكلها التنظيمي الرئيسـ ـ ــي وعملية صـ ـ ــنع القرار فيها ،وإن
صـادية االسـ ــتباقية هي الوسـ ــيلة اليت حتاول الشـ ــركات من خالهلا اسـ ــتباق قضـ ــااي االسـ ــتدامة
املمارسـ ــة االقت ـ ـ
صـادية اليت قد تنشـ ــأ يف تفاعال ا مع الزابئن واملوردين واملسـ ــامهني يف السـ ــوق ( Nuttaneeya Ann
االقت ـ ـ
صـادية االسـ ـ ــتباقية مببادئ السـ ـ ــالمة االجتماعية
 ),et al ,2012:6و ذت الطريقة ،ترتبط املمارسـ ـ ــات االقت ـ ـ ـ
صـادية االس ــتباقية تول اهتماماً برض ــا الزابئن وجودة املنتجات
والبيئية ،والش ــركات اليت لارا القض ــااي االقت ـ
والســالمة ،والتســعري العادل ،وأخالقيات التســويق واإلعالن ،فضــال عن اجلوانب االجتماعية والبيئية إلدارة
صـادر إىل الدفع النهائي)؛ واهلدف من هذا املنهج هو اكتس ــاب فرص الس ــوق من
س ــلس ــلة التوريد (من امل ـ
خالل التمايز بني املنتجات والعمليات ،وتعزيز السـمعة ،وابلتال فرصـة جذب افضـل املسـتثمرين واحلصـول
على التمويل املصريف (.)Nuttaneeya Ann,2010:46
ويؤكد ( )Gabriel,2012:41ان مسـؤولية الشـركة تنطوي على فهم اكثر للجوانب االقتصـادية وتطوير
املنتجات و /أو ا دمات واالمتثال للمعايري التنظيمية لتحقيق هوامش الربح احملددة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبقا ،والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة
املستدامة اقتصاداي تنتج ابستمرار عائدات أعلى من املتوسط ،وتضمن أن لديها التدفقات النقدية الكافية
لضمان السيولة.
صـادية االس ــتباقية وهي ممارس ــة الش ــركة للقض ــااي
ومما س ــبق يعرف الباحث اسـ ـرتاتيجية االس ــتدامة االقت ـ
صـادية االسـ ـ ـ ـ ــتباقية وتول االهتمام برضـ ـ ـ ـ ــا الزابئن وجودة املنتجات والسـ ـ ـ ـ ــالمة ،والتسـ ـ ـ ـ ــعري العادل،
االقت ـ ـ ـ ـ ـ
وأخالقيات التس ــويق واإلعالن ،واهلدف من هذا النهج هو اكتس ــاب فرص الس ــوق من خالل التمايز بني
املنتجات والعمليات ،وتعزيز السمعة ،وابلتال فرصة جذب افضل املستثمرين.
 .3االستدامة االجتماعية االستباقية Proactive Social Sustainability

االس ـ ـ ــتدامة االجتماعية للمنظمة هي وعي املس ـ ـ ــؤولية من تلقاء نفس ـ ـ ــها واإلجراءات فض ـ ـ ــال عن التزام
حقيقي وموثوق (يف الغـالـب على املـدى الطويـل) يف مجيع األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة التجـاريـة وأكثر من ذلـك ـدف إىل
البقاء بنجاح يف الســوق لفرتة طويلة ،و دف االســتدامة االجتماعية إىل التأثري إجيابيا على مجيع العالقات
احلالية واملستقبلية مع أصحاب املصلحة ،وعالوة على ذلك فإن تلبية احتياجا م تركز على والء أصحاب
املصلحة للشركة).(Ebner, 2008: 28وهناك تعريف تقليدي للمسؤولية االجتماعية للشركات هو "االلتزام
صـاد ضــمن وســائل أخالقية ومتوافقة يف الوقت نفســه مع
املســتمر من جانب الش ـركة جلعل مكاســب االقت ـ
حتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني نوعية احلياة ليس فقط للقوى العاملة الداخلية ولكن للمجتمع ككل ،وهو أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا متني لفهم
املسـ ـ ــؤولية االجتماعية للشـ ـ ــركات و عالوة على ذلك االعرتاف ابن االسـ ـ ــتدامة البيئية االسـ ـ ــتباقية ()PES
ختلق القيمة للبعد االجتماعي للنموذج املسؤولية االجتماعية (.)CS
صـلة االجتماعية ،مثل إشـ ـراك املورفني وتوفري التدريب املوجه
املس ــؤولية االجتماعية للش ــركات ذات ال ـ
صـلة ابلبيئة من
و القيم وفرص تنمية املورفني ،ميكن أن تكمل املس ـ ــؤولية االجتماعية للش ـ ــركات ذات ال ـ ـ
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خالل بناء الوعي وااللتزام ابلقيم البيئية ،فضـال عن حتسـني املهارات التقنية واإلدارية الضـرورية العتماد مثل
هذا النشاط البيئي(.),2003:8 Graafland et al
وابإلضــافة اىل ذلك ،ميكن للشــركات اليت هلا مسعة يف املســؤولية االجتماعية للشــركات االســتباقية ذات
صـلة البيئية أيض ـ ـ ـ ــا ان تقوم ببناء املهارات واملوارد املعرفية من خالل جذب واس ـ ـ ـ ــتبقاء املورفني املؤهلني
ال ـ ـ ـ ـ
خلهيال عاليا واالهتمام ابإلدارة البيئية الوقائية ،التكامل قد يؤدي اىل إنش ــاء قوة دافعة يف الش ــركة اليت تقود
صـادي للمســؤولية االجتماعية للشــركات االســتباقية ( ،)CSRاملمارس ـات املســؤولة
التحول و البعد االقت ـ
صـممـة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليم اجتمـاعيـا وبيئيـا ميكن أن تؤدي إىل االبتكـارات اليت ختفض تكلفـة املنتج
وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وحتسينه(.)Chang & Kuo,367 2008
ويضــيف ( )Ibe ,et al ,2015:277ان االس ـرتاتيجية االســتباقية هي القدرة االس ـرتاتيجية يف املســؤولية
االجتماعية للش ـ ـ ـ ــركات و قدرة الش ـ ـ ـ ــركة على التنبؤ و االس ـ ـ ـ ــتفادة من الفرص من خالل تنفيذ املس ـ ـ ـ ــؤولية
االجتماعية للش ــركات يف اجملاالت األس ــاس ــية للمجتمع ومواءمة قيمة األعمال مع قيم اجملتمع بطريقة تعود
ابلفائدة على كل من األعمال التجارية واجملتمع ،وقد وص ــف هذا النوع من القدرة من قبل الش ــركات اللا
صـلحة ،االسـرتاتيجية االســتباقية هي القدرة اليت تكون اســاســية
صـور إجيايب من أصــحاب امل ـ
وســيلة لتوليد ت ـ
لتنفيذ االسـرتاتيجية االسـتباقية للمسـؤولية االجتماعية للشـركات( ،)Miles Snow,1978أن الشـركات اليت
تدار اسـرتاتيجيا ليل إىل تطوير اإلنتاج ورايدة األعمال والعمليات اإلدارية اليت تتطابق مع الفرص ا ارجية
واملعلومات اليت تعكس مزاايها التنافسية.
وخلسـ ـ ـ ــيسـ ـ ـ ــا على ما تقدم يرى الباحث ان اسـ ـ ـ ـرتاتيجية االسـ ـ ـ ــتدامة االجتماعية االسـ ـ ـ ــتباقية هي مجيع
األنش ـ ـ ــطة التجارية االس ـ ـ ــتباقية اليت دف إىل البقاء بنجاح يف الس ـ ـ ــوق لفرتة طويلة ،اليت تؤثر إجيابيا على
صـلحة ،وعالوة على ذلك فإن تلبية احتياجا م تركز
مجيع العالقات احلالية واملس ـ ـ ــتقبلية مع أص ـ ـ ــحاب امل ـ ـ ـ
على مشــاركة املورفني يف عملية اختاذ القرار وحتســني صــحة املورفني وســالمتهم واالســتثمار يف تنمية راا
املال البشري ودعم مبادرات اجملتمع احمللي وتكافئ الفرص يف مكان العمل.
المبحث الثالث :الجانب العملي
أوال :اختبار عالقة االرتباط والتأثري بني متغريات الدراسة

اعتمد الباحث على معامل االرتباط البس ـ ـ ــيط ( )Pearsonالختبار الفرض ـ ـ ــية الرئيس ـ ـ ــة األوىل واملتمثلة
بعالقــات االرتبــاط بني ابعــاد (قــدرات التجــديــد التنظيمي) واملتغري املعتمــد (اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيــة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامــة
صـفوفة معامالت االرتباط البسـ ـ ــيط ( )Pearsonبني هذت املتغريات
االسـ ـ ــتباقية) ،يظهر يف اجلدول ( )1م ـ ـ ـ
وابعادها ،وقبل الدخول يف اختبار هذت الفرض ـ ـ ـ ـ ـ ــية يش ـ ـ ـ ـ ـ ــري اجلدول أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـاً إىل حجم العينة ( )130ونوع
صـر ( )Sig.ويظهر اختبار معنوية معامل االرتباط من خالل مقارنة قيمة ()T
االختبار( ،)2-tailedوخمت ـ ـ ـ ـ
احملسوبة مع اجلدولية من غري أن يظهر قيمها.
-1الفرضية الرئيسة االوىل:
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العدد27 :

( (H0ال توجـد عالقـة ارتبـاط ذات داللـه معنويـة بني ابعـاد قـدرات التجـديـد التنظيمي واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيـة
االستدامة االستباقية).
( (H1توجــد عالقــة ارتبــاط ذات دالل ـه معنويــة بني ابعــاد قــدرات التجــديــد التنظيمي واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيــة
االستدامة االستباقية.
صـفوفة معامالت االرتباط البسـ ـ ـ ـ ـ ــيط بني أبعاد هذت املتغريات ،وتتفرع من هذت
يظهر اجلدول ( )1م ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الفرضية ثالب فرضيات فرعية هي:
أ(H0) .ال توجـد عالقـة ارتبـاط ذات داللـه معنويـة بني ابعـاد قـدرات التجـديـد التنظيمي واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة
البيئية االستباقية.
( )H1توجـد عالقـة ارتبــاط ذات داللـة معنويـة بني ابعــاد قـدرات التجــديـد التنظيمي واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامـة البيئيــة
االستباقية.
صـفوفة االرتباط ( )1الن هنالك عالقات ارتباط موجبة ومعنوية عند مسـ ـ ــتوى ()%1
يظهر جدول م ـ ـ ـ
بني قدرات التجديد التنظيمي وأبعادت (املقدرة االسرتاتيجية ،التواصل ،استثمار الوقت ،التوجه و التعلم،
املمارسات القيادية ،ادارة املعرفة) واالستدامة البيئية االستباقية ،وقد بلغت قيم معامالت االرتباط بني هذت
اإلبعــاد ( )0.670 ،0 .743،0.380 ، 0.533 ،0.316 ،0.239على الرتتيــب ،وتــدعم هــذت النتيجــة
رفض فرضــية العدم للفرضــية الفرعية ( )1وقبول الفرضــية البديلة ،وهذا يدل على أن أبعاد قدرات التجديد
التنظيمي تسهم يف حتقيق االستدامة البيئية الشاملة واحملافظة على البيئة داخليا وخارجيا.
ب (H0) .ال توجـد عالقـة ارتبـاط ذات داللـة معنويـة بني ابعـاد قـدرات التجـديـد التنظيمي واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة
االقتصادية االستباقية.
( )H1توجــد عالقــة ارتبــاط ذات دالل ـة معنويــة بني ابعــاد قــدرات التجــديــد التنظيمي واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامــة
االقتصادية االستباقية.
صـفوفة االرتباط ( )1الن هنالك عالقات ارتباط موجبة ومعنوية عند مس ـ ـ ـ ــتوى ()%1
يبني جدول م ـ ـ ـ ـ
بني قدرات التجديد التنظيمي وأبعادت (املقدرة االسرتاتيجية ،التواصل ،استثمار الوقت ،التوجه و التعلم،
صـادية االس ـ ــتباقية ،وقد بلغت قيم معامالت االرتباط
املمارس ـ ــات القيادية ،ادارة املعرفة) واالس ـ ــتدامة االقت ـ ـ
بني هذت اإلبعاد ( )0.789 ، 0.381 0.644،0.421،0.395،0.326على الرتتيب ،وتدعم هذت النتيجة
رفض فرضــية العدم للفرضــية الفرعية ( )2وقبول الفرضــية البديلة ،وهذا يدل على أن أبعاد قدرات التجديد
التنظيمي تسـ ـ ــهم يف اختاذ قرارات اس ـ ـ ـرتاتيجية تنسـ ـ ــجم مع التطور احلاصـ ـ ــل يف البيئة ا ارجية وتعزيز حالة
استدامة االبتكارات.
ت )H0( .ال توجـد عالقـة ارتبـاط ذات داللـة معنويـة بني ابعـاد قـدرات التجـديـد التنظيمي واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة
االجتماعية االستباقية.
( )H1توجــد عالقــة ارتبــاط ذات دالل ـة معنويــة بني ابعــاد قــدرات التجــديــد التنظيمي واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامــة
االجتماعية االستباقية.
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صـفوفة االرتباط ( )1الن هنالك عالقات ارتباط موجبة ومعنوية عند مسـ ـ ــتوى ()%1
يظهر جدول م ـ ـ ـ
بني متغري قدرات التجديد التنظيمي وأبعادت (التواص ـ ـ ــل ،اس ـ ـ ــتثمار الوقت ،التوجه و التعلم ،املمارس ـ ـ ــات
القيادية ،ادارة املعرفة) واالسـتدامة االجتماعية االسـتباقية ،ومسـتوى ) (0.05لبعد املقدرة االسـرتاتيجية وبعد
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة االجتمـاعيـة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبـاقيـة وقـد بلغـت قيم معـامالت االرتبـاط بني هـذت اإلبعـاد واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة
االجتماعية االسـ ـ ـ ـ ـ ــتباقية ( ) 0.660،0.591 ،0.470 ، 0.470 ،0.332 ،0.190على التوال ،وتدعم
هذت النتيجة رفض فرض ـ ـ ــية العدم للفرض ـ ـ ــية الفرعية ( )3وقبول الفرض ـ ـ ــية البديلة ،وهذا يدل على أن أبعاد
قدرات التجديد التنظيمي تسهم يف تنمية راا املال البشري ومشاركة االفراد العاملني يف اختاذ القرارات.
وبعد التأكد من صـحة الفرضـيات الفرعية السـابقة يتم اختبار الفرضـية الرئيسـة الثالثة ،إذ يظهر جدول
صـفوفة االرتباط ( )1الن هنالك عالقات ارتباط قوية موجبة وذات داللة معنوية عند مس ـ ـ ــتوى ()1%
م ـــ
بني قدرات التجديد التنظيمي وأبعادت (املقدرة االسرتاتيجية ،التواصل ،استثمار الوقت ،التوجه و التعلم،
املمارس ــات القيادية ،ادارة املعرفة) واس ـرتاتيجية االس ــتدامة االس ــتباقية حيث بلغت قيمة معامالت االرتباط
( )0.789 ،0.734 ،0.532،0.466 ،0.389 ،0.277على التوال ،فيمـا بلغـت قيمـة معـامـل االرتبـاط
بني قدرات التجديد التنظيمي واسـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية االسـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة االسـ ـ ـ ـ ـ ــتباقية ( )0.703وتدل النتائج املذكورة يف
اجلدول( )1على رفض فرضـ ــية العدم ( )H0وقبول فرضـ ــية الوجود ( )H1ابلنسـ ــبة للفرضـ ــية الرئيسـ ــة الثالثة
وفرضـ ـ ـ ـ ـ ــيا ا الفرعية كافة ،وهذا يدل على ان قدرات التجديد التنظيمي تسـ ـ ـ ـ ـ ــاهم بشـ ـ ـ ـ ـ ــكل كبري يف حتقيق
اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.
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وعلى مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى االبعــاد كــانــت اقوى عالقــة ارتبــاط بني كــل من بعــد ادارة املعرفــة من متغري قــدرات
صـادية االس ــتباقية من متغري اس ـرتاتيجية االس ــتدامة االس ــتباقية ،اذ
التجديد التنظيمي وبعد االس ــتدامة االقت ـ
بلغــت قيمــة معــامـل االرتبــاط بينهمــا ( )0.789وتعــد عالقـة قويـة وهـذا يـدل على امتالك املـدراء املهــارات
والقدرات املعرفية اليت تسـ ـ ـ ــاهم بشـ ـ ـ ــكل كبري يف زايدة االرابح اجملزية والدخول يف االسـ ـ ـ ـواق واملنافسـ ـ ـ ــة مع
الشـ ـ ـ ــركات التنافسـ ـ ـ ــية ،فيما كانت اضـ ـ ـ ــعف عالقة ارتباط بني بعد املقدرة االسـ ـ ـ ـرتاتيجية من متغري قدرات
التجديد التنظيمي ،وبعد االســتدامة البيئية االســتباقية من اسـرتاتيجية االســتدامة االســتباقية ،اذ بلغت قيمة
معامل االرتباط بينهما ( )0.190وتعد عالقة ارتباط ض ـ ـ ـ ـ ــعيفة ،وهذا مؤش ـ ـ ـ ـ ــر يدل على ان تعزيز االبتكار
وتقليل املخاطر البيئية والتوجه و املســتقبل ،مل حتظ ابالهتمام الكايف من قبل صــانعي القرار ،فينبغي على
صـاالت امتالك املقدرة االسـ ـ ـ ـرتاتيجية يف تطبيق اسـ ـ ـ ـرتاتيجية بيئية اسـ ـ ـ ــتباقية متكاملة
مدراء شـ ـ ـ ــركات االت ـ ـ ـ ـ
للمحافظة على املنتجات وا دمات وتقليل املخاطر على البشر والبيئة.
صـفوفة معامالت االرتباط بني ابعاد قدرات التجديد التنظيمي واس ـ ـرتاتيجية االس ـ ــتدامة
جدول ( )1م ـ ـ
االستباقية
املصدر :من اعداد الباحث يف ضوء خمرجات احلاسبة الكرتونية.
N= 130 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-taileled).

ثانيا :اختبار فرضيات التأثري بني متغريات الدراسة:

يف هذت الفقرة حتديدا س ــنس ــعى إىل اختبار الفرض ــية الرئيس ــة الثانية ومن اجل التحقق من ثبا ا عكف
الباحث على اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام اال دار ا طي البس ـ ـ ـ ـ ــيط ( )Simple Regression Analysesابإلض ـ ـ ـ ـ ــافة إىل
اسـ ـ ـ ــتخدام اختبار( )Fومعامل التفسـ ـ ـ ــري ( )R2لغريف قياا نسـ ـ ـ ــبة ما تفسـ ـ ـ ــرت قدرات التجديد التنظيمي
وأبعادت من تغريات تؤثر على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.
 -1الفرضية الرئيسة الثانية
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( )H0ال يوجد خلثري ذو داللة معنوية البعاد قدرات التجديد التنظيمي على اس ـ ـ ـ ـرتاتيجية االس ـ ـ ـ ــتدامة
االستباقية.
( (H1يوجـد خلثري ذو داللـة معنويـة البعـاد قـدرات التجـديـد التنظيمي على اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيـة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة
االستباقية
وتتفرع من هذت الفرضية ست فرضيات فرعية:
أ (H0) .ال يوجد خلثري ذو داللة معنوية لبعد املقدرة االسرتاتيجية على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.
( )H1يوجد خلثري ذو داللة معنوية لبعد املقدرة االسرتاتيجية على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.
يش ـ ـ ـ ـ ـ ــري من جدول نتائج حتليل اال دار ) (1هنالك خلثري ذو داللة معنوية عند مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى ( )%1لبعد
املقدرة االسـ ـ ـ ـرتاتيجية على اسـ ـ ـ ـرتاتيجية االس ـ ـ ــتدامة االس ـ ـ ــتباقية ،إذ بلغت قيمة معامل بيتا( ،)0.275وقد
بلغـت قيمـة ) (Fاحملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبـة ( )10.629وهي أكرب من قيمـة ( )Fاجلـدوليـة البـالغـة ( ،)6.85ممـا يـدل على
معنوية أمنوذج اال دار ا اص ذت الفرضـية ،وقد بلغ معامل التحديد لبعد املقدرة االسـرتاتيجية (،)0.77
مبعىن أن املقدرة االس ـرتاتيجية يفس ــر ما نس ــبته ( )%7.7من التغريات اليت تطرأ على اس ـرتاتيجية االس ــتدامة
االستباقية ،وتدعم هذت النتيجة رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة للفرضية الفرعية (.)1
ب)H0( .ال يوجد خلثري ذو داللة معنوية لبعد التواصل على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.
( )H1يوجد خلثري ذو داللة معنوية لبعد التواصل على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية
يظهر من جدول نتائج حتليل اال دار ) (2هنالك خلثري ذو داللة معنوية عند مستوى (.)%1
لبعد التواصـل على اسـرتاتيجية االسـتدامة االسـتباقية ،إذ بلغت قيمة معامل بيتا ( ،)0.369وقد بلغت
قيمة ) (Fاحملسـوبة ( )22.836وهي أكرب من قيمة  Fاجلدولية البالغة ( ،)6.85مما يدل على معنوية أمنوذج
اال ـدار ا ـاص ـذت الفرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة ،وقـد بلغ معـامـل التحـديـد لبعـد التواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ) (0.151ويعين ذلـك أن بعـد
التواص ـ ـ ــل يفس ـ ـ ــر ( )%15.1من التغريات اليت تطرأ على اس ـ ـ ـرتاتيجية االس ـ ـ ــتدامة االس ـ ـ ــتباقية ،وتدعم هذت
النتيجة رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة للفرضية الفرعية (.)2
ت )H0( .ال يوجد خلثري ذو داللة معنوية الستثمار الوقت على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية
( )H1يوجد خلثري ذو داللة معنوية الستثمار الوقت على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية
من جدول نتائج حتليل اال دار ) (2هنالك خلثري ذو داللة معنوية عند مسـ ـ ــتوى ( )%1لبعد اسـ ـ ــتثمار
الوقت على اسـ ـرتاتيجية االسـ ــتدامة االسـ ــتباقية .إذ بلغت قيمة معامل بيتا ( ،)0.496وقد بلغت قيمة )(F
احملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبــة ( )50.557وهي أكرب من قيمــة ( (Fاجلــدوليــة البــالغــة ( ،)6.85ممــا يــدل على معنويــة أمنوذج
اال دار ا اص ذت الفرضـ ـ ــية ،وقد بلغ معامل التفسـ ـ ــري السـ ـ ــتثمار الوقت ( )0.283ويعين ذلك أن بعد
اس ـ ــتثمار الوقت يفس ـ ــر ( )%28.3من التغريات اليت تطرأ على اس ـ ـرتاتيجية االس ـ ــتدامة االس ـ ــتباقية ،وتدعم
هذت النتيجة رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة للفرضية الفرعية (.)3
ث )H0( .ال يوجد خلثري ذو داللة معنوية للتوجه و التعلم على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.
( )H1يوجد خلثري ذو داللة معنوية للتوجه و التعلم على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.
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يظهر من جدول نتائج حتليل اال دار ) (2هنالك خلثري ذو داللة معنوية عند مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى ( )%1للتوجه
و التعلم على اس ـ ـرتاتيجية االس ـ ــتدامة االس ـ ــتباقية ،إذ بلغت قيمة معامل بيتا ( ،)0.394وقد بلغت قيمة
) (Fاحملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبـة ( )35.560وهي أكرب من قيمـة ( )Fاجلـدوليـة البـالغـة ( ،)6.85ممـا يـدل على معنويـة أمنوذج
اال دار ا اص ذت الفرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية ،وقد بلغ معامل التحديد للتوجه و التعلم ( )0.217ويعين ذلك التوجه
و التعلم يفسـ ـ ــر ( )%21.7من التغريات اليت تطرأ على اسـ ـ ـرتاتيجية االسـ ـ ــتدامة االسـ ـ ــتباقية .وتدعم هذت
النتيجة رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة للفرضية الفرعية (.)4
ج )H0( .ال يوجد خلثري ذو داللة معنوية للممارسات القيادية على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.
( )H1يوجد خلثري ذو داللة معنوية للممارسات القيادية على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.
يظهر من ج ــدول نت ــائج حتلي ــل اال ــدار ) (2هن ــال ــك خلثري ذو دالل ــة معنوي ــة عن ــد مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى ()%1
للممارس ـ ـ ــات القيادية على اس ـ ـ ـرتاتيجية االس ـ ـ ــتدامة االس ـ ـ ــتباقية ،إذ بلغت قيمة معامل بيتا( ،)0.566وقد
بلغـت قيمـة ) (Fاحملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبـة ( )149.250وهي أكرب من قيمـة ( )Fاجلـدوليـة البـالغـة ( ،)6.85ممـا يـدل على
معنويـة أمنوذج اال ـدار ا ـاص ـذت الفرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة ،وقـد بلغ معـامـل التفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري( )R2للممـارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات القيـاديـة
( )0.53.8ويعين ذل ــك التوج ــه و التعلم يفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ( )%538من التغريات اليت تطرأ على اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجي ــة
االستدامة االستباقية .وتدعم هذت النتيجة رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة للفرضية الفرعية (.)5
ح )H0( .ال يوجد خلثري ذو داللة معنوية إلدارة املعرفة على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية
( )H1يوجد خلثري ذو داللة معنوية إلدارة املعرفة على اسرتاتيجية االستدامة االستباقية
يش ــري جدول نتائج حتليل اال دار ) (2هنالك خلثري ذو داللة معنوية عند مس ــتوى ( )%1إلدارة املعرفة
على اسـرتاتيجية االسـتدامة االستباقية ،إذ بلغت قيمة معامل بيتا ( ،)0.489وقد بلغت قيمة ) (Fاحملسوبة
( )211.414وهي أكرب من قيم ــة ( (Fاجل ــدولي ــة الب ــالغ ــة ( ،)6.85مم ــا ي ــدل على معنوي ــة أمنوذج اال ــدار
ا اص ذت الفرض ـ ـ ـ ـ ـ ــية ،وقد بلغ معامل التحديد إلدارة املعرفة ( )0.623ويعين ذلك ادارة املعرفة يفس ـ ـ ـ ـ ـ ــر
( )%62.3من التغريات اليت تطرأ على اسـرتاتيجية االســتدامة االســتباقية .وتدعم هذت النتيجة رفض فرضــية
العدم وقبول الفرضية البديلة للفرضية الفرعية (.)6
وبعد التأكد من صـحة الفرضـيات الفرعية السـابقة يتم اختبار الفرضـية الرئيسـة السـادسـة ،إذ يظهر من
جــدول نتــائج حتليــل اال ــدار ) )2الن هنــالــك خلثرياً ذا داللــة معنويــة عنــد مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى ( )%1ملتغري قــدرات
التجديد التنظيمي على اس ـرتاتيجية االســتدامة االســتباقية،إذ بلغت قيمة معامل بيتا ( ،)0.798وقد بلغت
قيمة ) (Fاحملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبة ( )125.213وهي أكرب من قيمة ( )Fاجلدولية البالغة ( ،)6.85مما يدل على معنوية
أمنوذج اال دار ا اص ذت الفرضـ ـ ــية ،وقد بلغ معامل التفسـ ـ ــري ملتغري قدرات التجديد التنظيمي()0.494
ويعين ذلك أن متغري قدرات التجديد التنظيمي يفسـ ـ ــر ( )%49.4من التغريات اليت تطرأ على اسـ ـ ـرتاتيجية
االس ـ ــتدامة االس ـ ــتباقية ،وتدعم هذت النتيجة رفض فرض ـ ــية العدم وقبول الفرض ـ ــية البديلة للفرض ـ ــية الرئيس ـ ــة
الس ـ ــادس ـ ــة ،مبعىن أنه يوجد خلثري ذو داللة معنوية لقدرات التجديد التنظيمي على اس ـ ـرتاتيجية االس ـ ــتدامة
االستباقية.
2
جدول ( )2معادالت اال دار وقيم )  (Rو قيمة  Fاحملسوبة للفرضية الرئيسة الثانية
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الفرضية
الرئيسة الثانية

املتغريات املستقلة

معادلة اال دار

قيم

F

قيمة

املقدرة االسرتاتيجية

Z =0.593+0.275 X1

10.629

.077

التواصل

22.836 Z = 0.523 +0.369 X2

0.151

استثمار الوقت

Z = 0.431 +0.496 X3

50.557

0.283

التوجه و التعلم

Z =0.509+0.394 X5

35.560

0.217

املمارسات القيادية
ادارة املعرفة

Z =0.372+0.566 X5

0.538 149.250

Z = 0. 297+0.651 X6

0.623 211.414

اس ـ ـرتاتيجية االس ـ ــتدامة
االستباقية

Z = 0.193+0.798 X

125.213

R2

0.494

املصدر :من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية
المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اوال :االستنتاجات

إن مفهوم قـدرات التجـديـد التنظيمي مفهوم دينـاميكي غـالبـا مـا يرتبط ابألفكـار واملطـالـب والتطلعـات
ا اصـة ابملنظمة فضـال عن التغريات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية والدميوغرافية وابلتال
فهو مفهوم ما يزال مل يصل اىل مستوى االطار الشامل املتكامل فكراي وفلسفيا وتطبيقيا.
اتضـ ــح اهتمام املنظمات ابلقدرة على التواصـ ــل وادارة وتنظيم وتنمية العالقات االجتماعية مع االفراد
و تطوير وحتسني االداء وتبادل املعلومات بني االفراد العاملني ،وإحداب التغيري الذي يؤدي اىل جناح
الشركات يف التجديد التنظيمي.
ارهر ضــعف اهتمام املنظمات مبشــاركة زابئنها يف عمليا ا االبداعية واالبتكارية .واحلرص على حتفيز
روح التكاتف واشكال التفاعل االجتماعي داخل املنظمة وخارجها.
ارهر اهتمــام مــدراء املنظمــات يف دعم ورعــايــة مبــادرات اجملتمع احمللي من خالل النــدوات واملؤلرات
واالنشطة ا ريية وغريها من املسامهات األخرى.
ارهر ضعف اهتمام عينة الدراسة بتبين مبدأ مشاركة االفراد العاملني يف عملية اختاذ القرارات.
تبني ضعف االهتمام يف تعزيز حالة استدامة االبتكارات يف املنظمات.

ثانيا :التوصيات

صـاالت إىل السـ ـ ــوق أسـ ـ ــاا اسـ ـ ــتمرارها ومنوها،وألن
 .1تعد العرويف اجلديدة اليت تقدمها شـ ـ ــركات االت ـ ـ ـ
الش ـ ـ ــركات قيد الدراس ـ ـ ــة تتمتع ابملرونة الالزمة واليت لكنها من إعادة ترتيب مواردها ابلش ـ ـ ــكل الذي
حيقق هلا إمكانية أنتاج منتجات او خدمات جديدة،ومواجهة التقلبات الش ـ ـ ــديدة احلاص ـ ـ ــلة يف البيئة
183

العدد27 :

.2

.3

.4
.5

.6

ا ارجية،فأن ذلك يتطلب تفعيل اجلهود البحثية اليت تض ــمن تقدي املنتجات وا دمات اجلديدة اليت
تالئم الس ـ ــوق العراقية والعاملية ،أو العمل على تنفيذ الس ـ ــياس ـ ــات اليت حتقق تفوق الش ـ ــركات يف جمال
عملها.
يتطلب من الشركات عينة الدراسة توطيد العالقات مع الزابئن احلاليني وحتفيز روح التكاتف واشكال
التفـاعـل االجتمـاعي داخـل وخـارج املنظمـة و ابإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـة اىل مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـة زابئنهـا يف عمليـا ـا االبـداعيـة
واالبتكارية وان تواصل االفراد وتنظيم عالقا م االجتماعية أمر مهم جلميع أنواع التحوالت التنظيمية،
ومن مث فانه مهم إلدارة التغيري بنجاح يف الشركة.
ض ـ ـ ـ ـ ــرورة االس ـ ـ ـ ـ ــتمرار يف اديد وحتديث وتطوير قدرا ا التنظيمية لتواكب التقدم العلمي والتكنلوجي
واعتماد افضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل التقنيات العاملية لالرتقاء بواقع التجديد التنظيمي يف اجملاالت كافة عرب جمموعة من
االليات منها-:
تبين روئ واس ـرتاتيجيات اس ــتباقية لالس ــتش ــعار عن االااهات املس ــتقبلية وتطور الس ــوق مبا يعزز
أً .
قدرا ا و حتقيق اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.
ومد جســور الثقة مع منظمات اجملتمع احمللي لكســب املعلومات لتطوير وحتســني
ب .ضــرورة التعاون َ
املنتجات وا دمات والبحث عن بدائل او تصاميم جديدة بطريقة اسرع من املنافسني.
ت .س ـ ــرعة االستجابة حلاج ـ ــات ومتطلب ـ ــات الزابئن م ـ ــن خالل استغالل الوقت يف تطوير القدرات
واملهارات اومن خالل تنظيم طرق واساليب العمل بغية حتقيق اسرتاتيجية االستدامة االستباقية.
ب .ض ـ ـ ـ ـ ــرورة اكتس ـ ـ ـ ـ ــاب العاملني التعلم التنظيمي اثناء ممارس ـ ـ ـ ـ ــتهم لورائفهم ،فهم الذين تقع عليهم
مســؤولية رســم مســتقبل الشــركة فالبد من التفاعل معهم وزايدة املعرفة والتعلم من خالل ا ربات
املرتاكمة واالستفادة من حاالت الفشل يف االستجابة والتكيف للتغريات املستقبلية.
من املهم أن تعي إدارات الش ــركات عينة الدراس ــة الن اسـ ـرتاتيجية االس ــتدامة االس ــتباقية هي ض ــرورية
أكثر من أن تكون التزاماً تفرض ــه التحدايت التنافس ــية ،وهذا يس ــتدعي حتفيز إدارات تلك الش ــركات
اىل اديد وتطوير قدرا ا وإمكانيا ا وخربا ا ملواجهة التحدايت التنافسية.
يتطلب من ادارة شركيت (زين العراق،أسياسيل) العمل على استدامة االبتكارات من خالل-:
أ .مواكبة التطورات االقتصادية احلاصلة يف البيئة.
ب .اختاذ عدد من القرارات االسـرتاتيجية اليت تنســجم مع التطور احلاصــل يف البيئة ا ارجية للشــركة،
وما يعزز التوجه و االستدامة االقتصادية االستباقية.
ت .ان تض ـ ـ ــع يف س ـ ـ ــلم أولواي ا حتقيق األرابح اجملزية األمر الذي س ـ ـ ــيعزز دافعية العمل لدى االفراد
العاملني ويشجعهم على االداء الكفوء والفاعل.
يتطلب من ادارة الشـركات املبحوثة زايدة االهتمام مببدأ مشـاركة االفراد العاملني يف اختاذ القرارات من
خالل-:
أ .االهتمام ابألنش ــطة االجتماعية االس ــتباقية اليت دف اىل البقاء بنجاح يف الس ــوق لفرتة طويلة،
واليت تؤثر إجيااب على مجيع العالقات احلالية واملستقبلية مع أصحاب املصلحة.
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 العمل على تلبية احتياجا م واليت تركز على مشـ ــاركة املورفني يف عملية اختاذ القرارات وحتسـ ــني.ب
.صحة املورفني وسالمتهم
. االستثمار يف تنمية راا املال البشري.ت
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المستخلص
س ــعت هذت الدراس ــة إىل بيان دور (الذكاء االس ـرتاتيجي) يف حتقيق (األداء العال) .ويف إطار مش ــكلة
الدراسة ،ذهبت هذت الدراسة اباات البحث عن إجاابت لتساعالت مفادها-:
 )1هل ميتلك مديري معامل اإلمسنت عينة الدراسة ،تصوراً واضحاً عن متغريات الدراسة؟.
 )2ما مســتوى أمهية متغريات الدراســة (الذكاء االس ـرتاتيجي ،األداء العال) البعادمها الفرعية ،على
مستوى املعامل عينة الدراسة؟.
وبناءً على ذلك ،تتمحور مشـ ـ ـ ـ ـ ــكلة الدراسـ ـ ـ ـ ـ ــة على و كبري يف هذا اجلانب املهم واحليوي الذي عن
طريق تقييمه وتشخيصه سوف ميكن للمعامل املبحوثة حتقيق األداء العال ،لذا ذهبت هذت الدراسة اباات
صـائص اليت تســهم يف حتقيق األداء العال (علماً إن ميدان تطبيق هذت الدراســة ،هو على عينة
جمموعة ا ـ
من معامل االمسنت العراقية وهي (املعاونية العامة للس ـ ـ ــمنت اجلنوبية ،معمل كربالء ،معمل الكوفة ،معمل
السـ ــماوة ،معمل اببل ،معمل النورة) وقد وقع االختيار على هذت املعامل ،ملا لثله من دور فاعل وأثر كبري
 -1جامعة كربالء /كلية اإلدارة واالقتصاد.
 -2جامعة كربالء /كلية اإلدارة واالقتصاد.
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 و ـدف هـذت. فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالً عن التحـدايت الكبرية اليت تواجههـا يف رـل الظرف احلـال،صـاد الوطين
يف االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
.الدراسة إىل بيان دور الذكاء االسرتاتيجي يف حتقيق األداء العال
و دف حتقيق هذا اهلدف فقد تبنت الدراس ـ ــة خمططاً فرض ـ ــياً يعرب عن العالقات املنطقية بني متغريات
) مديرا واليت تتمثل (مبدراء املعامل ومدراء113(  وقد بلغ حجم العينة اليت مشلتها الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة،.الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 وقد ارهرت نتائج التحليل التطبيقي ملتغريات.)األقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ومدراء الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعب) (وهم كل املدراء املوجودين
ً إن تفاعل أبعاد الذكاء االس ـ ـ ـرتاتيجي معا يؤثر إجيااب، كان من أمهها،الدراسـ ـ ــة جمموعة من االسـ ـ ــتنتاجات
-: وقد تضمنت هذت الدراسة توصيات عديدة كان من أمهها.وبشكل واضح يف األداء العال
. تدعيم الشراكة مع املعامل والشركات املنافسة والتواصل مع األخرى الدولية.1
 ض ـ ـ ـ ـ ــرورة االهتمام مبتطلبات األداء العال من حتس ـ ـ ـ ـ ــني جلودة اإلدارة والعاملني ومن مث الوص ـ ـ ـ ـ ــول إىل.2
.)منتجات (صديقة للبيئة
Abstract
This study sought to demonstrate the role of strategic intelligence in
achieving high performance. In the context of the problem of study, this study
went towards the search for answers to the questions:
1.Does the cement plant managers have a sample study, a clear
perception of the variables of study?
2.What is the level of importance of the variables of the study (strategic
intelligence, high performance) with their sub-dimensions, at the level of the
sample study laboratories.?
Accordingly, the problem of the study is largely focused on this important
and vital aspect which through its evaluation and diagnosis will enable the
investigated laboratories to achieve high performance, so this study went
towards the set of characteristics that contribute to the achievement of high
performance (the field of application of this study is On the sample of the
Iraqi cement factories (the General Cooperative of Southern Cement,
Karbala, Kufa, Samawah, Babel, and Al Nora). These laboratories were
chosen because they represent an effective role and a major impact on the
national economy, Which they face under the The aim of this study is to
demonstrate the role of strategic intelligence in achieving high performance.
In order to achieve this objective, the study adopted a hypothesis that
expresses the logical relations between the variables of the study. The
sample size of the sample was (113) managers, which are (factory
managers, department managers and managers of the people) (they are all
existing managers). The results of the applied analysis of the variables of
the study showed a set of conclusions, the most important of which is that
the interaction of the dimensions of strategic intelligence together positively
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affects the performance of high performance. The study included several
recommendations, the most important of which were:
1. To strengthen partnership with laboratories and competing companies
and to communicate with other international organizations.
2. The need to pay attention to the requirements of the high performance
of the improvement of the quality of management and employees and then
access to products (environmentally friendly.(.

المقدمة
المبحث األول :منهجية الدراسة
أوالً :مشكلة الدراسة:

تواجه منظمات األعمال بشـ ـ ـ ـ ـ ــكل عام والعراقية بشـ ـ ـ ـ ـ ــكل خاص ،حتدايت وصـ ـ ـ ـ ـ ــعوابت كبرية يف بيئة
األعمال اليت تتســم ابلتغري املســتمر الذي وصــل إىل حد االضــطراب وأصــبح مسة مالزمة للمنظمات ،ولعل
كثرياً من العوامل املتغرية أصــبحت ذت الســمات واليت من أمهها انفتاح احلدود واشــتداد املنافســة ا ارجية
وتوس ـ ـ ــع األعمال عاملياً والتنوع يف مواص ـ ـ ــفات املنتجات املطلوبة ،كل ذلك فريف على املنظمات ،البحث
عن العناصــر األســاســية اليت عن طريقها تســتطيع مواجهة هذت التحدايت والوقوف على و قوي ااهها،
كي تتمكن من املنافسة واالستمرار وحتقيق النجاحات املستمرة يف أعماهلا.
ويف إطار مشـكلة الدراسـة احلالية ،فإلا تسـتلزم تشـخي صـاً معرفياً وعلمياً دقيقاً ،اسـتناداً إىل جمموعة من
املرتكزات املفاهيمية ا اصة مبتغريات الدراسة (الذكاء االسرتاتيجي ،واألداء العال) وطبيعة العالقة بينهما،
إذ ميكن النظر إليها بشقني-:
األول :لثل يف مش ـ ـ ـ ـ ــكلة الدراس ـ ـ ـ ـ ــة الفكرية اليت حت َدد بض ـ ـ ـ ـ ــعف اتفاق الباحثني نظرايً حول متغريا ا،
وطبيعة العالقة بني هذت املتغريات معرفياً ،ويف ضوء ذلك ميكن حتديد التساعالت الفكرية اآلتية-:
 .1ما املرتكزات الفكرية ملتغريات الدراسة بشكل عام؟.
 .2ما مفهوم وأمهية الذكاء االسـ ـ ـ ـ ـرتاتيجي ،أنواعه ،مداخل تفسـ ـ ـ ـ ــريت ،عملياته ،حتدايته ،مناذجه وطرائق
قياسه ،أهم العوامل املؤثرة فيه ،أدوارت ،فضالً عن أبعادت ،وممارساته؟.
 .3م ــا املحتوى املف ــاهيمي لوداء الع ــال ،م ــداخل ــه ،من ــاذج ــه ،متطل ــب ومكوانت بن ــاء منظم ــات األداء
العال ،فضالً عن أبعادت ومتطلبات تطوير ثقافة األداء العال؟.
 .4ما طبيعة العالقة املنطقية بني متغريات الدراس ـ ـ ــة الرئيس ـ ـ ــة والفرعية ،وكيف تس ـ ـ ــتخدم لإلفادة منها يف
اجلانب امليداين؟.
الثاين :لثل يف مشـكلة الدراسـة امليدانية ،اليت تض َـمنت مدى حاجة معامل اإلمسنت عينة الدراسـة ،إىل
صـر
تطبيق واالس ـ ـ ـ ــتفادة من دور الذكاء االس ـ ـ ـ ـرتاتيجي يف حتقيق األداء العال .ويف ض ـ ـ ـ ــوء ذلك ميكن ح ـ ـ ـ ـ
مشكلة الدراسة ،مبجموعة من التساعالت امليدانية اآلتية-:
 .1هل ميتلك مديري معامل اإلمسنت عينة الدراسة ،تصوراً واضحاً عن متغريات الدراسة؟.
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 .2ما مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى أمهية متغريات الدراسـ ـ ـ ـ ـ ــة (الذكاء االسـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجي ،األداء العال) البعادمها الفرعية ،على
مستوى املعامل عينة الدراسة؟.
 .3ما هي طبيعة عالقات االرتباط واااهات التأثري بني املتغريين ،الذكاء االس ـ ـ ـرتاتيجي واألداء العال يف
املعامل عينة الدراسة؟.
)1
)2

)3
)4
)5

ثانياً :أهمية الدراسة

تنبثق أمهية الدراسة من كولا تدرا قطاعاً مهما ورافداً حيوايً لالقتصاد الوطين.
كما وتنبثق أمهية الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف تبين عدد من عمليات اإلدارة االس ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية يف املنظمات اليت تعاين
صـناعية ابلذات يف رل حالة
ضـ ــعفاً يف تنفيذ هذت العمليات بوصـ ــفها أسـ ــاا عمل منظمات اليوم ال ـ ـ
التنـافس املتزايـدة والتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق حول تبين ا يـارات االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيـة اليت لكن املنظمـة من احملـافظـة على
حصتها السوقية.
اجلانب امليداين والذي س ــيس ــهم يف معرفة توجه املنظمات عينة الدراس ــة و تبين اس ـرتاتيجية تنافس ــية
تعزز من ادائها املستقبلي مبا حيقق هلا ميزة تنافسية.
صـادي احلـديـث هلـذت املنظمـات يف تـدعيم
صـادي الـذي تبلور من نظرة الفكر االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اجلـانـب االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
املنافسة.
اجلانب األكادميي والذي يتمثل مبسامهتها املتواضعة يف إثراء مكتبة اإلدارة العلمية.

ثالثا ً :أهداف الدراسة:

انطالقاً من أمهية الدراسـ ــة وتسـ ــاعال ا ،ميكن هلذت الدراسـ ــة وعن طريق التطبيق العملي أن تقدم حلوالً
للمشـ ــكالت اليت تعاين منها املنظمات املبحوثة وال سـ ــيما يف كيفية الوصـ ــول إىل األداء العال ،فضـ ـالً عن
صـها،
حتديد أبرز املتطلبات اليت تس ــاعد على تبين هذا النهج ،واملتمثل بوص ــف متغريات الدراس ــة وتش ــخي ـ
فض ـالً عن حتديد طبيعة عالقات االرتباط ونوعها والتأثري بينها على مس ــتوى (جمتمع الدراس ــة) فض ـالً عن
األهداف الفرعية اآلتية:
 .1التعرف على ماهية الذكاء االسرتاتيجي من حيث املفهوم واألمهية.
 .2املسامهة يف بلورة إطار نظري للعالقة بني الذكاء االسرتاتيجي و حتقيق األداء العال.
 .3تقدي توصـ ـ ـ ــيات للمعامل املبحوثة من خالهلا تسـ ـ ـ ــتطيع حتقيق األداء العال ،عن طريق حتديد وقياا
دور الذكاء االسرتاتيجي.
رابعاً :مخطط الدراسة الفرضي:

يف ضـوء مشـكلة الدراسـة وأهدافها وضـمن إطارها النظري والتطبيقي ت ت صـميم خمطط فرضـي يعرب عن
العالقات املنطقية بني متغريات الدراس ـ ـ ــة وكما موض ـ ـ ــح يف الش ـ ـ ــكل ( )1الذي ت اس ـ ـ ــتخالص ـ ـ ــه من واقع
األدبيات اإلدارية والذي يشري إىل متغريين ومها كاآلا-:
 -1املتغري املســتقل( -:الذكاء االس ـرتاتيجي) ( )Xوأبعادت (االســتش ـراف ،الرعية املســتقبلية ،الش ـراكة،
الدافعية).
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 -2املتغري الت ــابع( -:األداء الع ــال) ( )Zوأبع ــادت (جودة اإلدارة ،االلتزام طوي ــل األم ــد ،التحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني
املستمر ،جودة القوى العاملة).

االستشراف

الرعية املستقبلية

جودة اإلدارة

الشراكة

التحسني
املستمر

االلتزام طويل
األمد

ارتباط

الدافعية

جودة القوى
العاملة

أتثري

شكل ( )1خمطط الدراسة الفرضي
املصدر :إعداد الباحث وفق ما عكسته األدبيات اإلدارية.
خامساً :فرضيات الدراسة:

تعتمد هذت الدراسة على فرضيات رئيسة وتتفرع منها فرضيات فرعية عديدة وهي كاآلا-:
 .1الفرضــية الرئيســة األوىل :ال توجد عالقات ارتباط ذات داللة معنوية بني أبعاد (الذكاء االس ـرتاتيجي)
و(األداء العال).
 .2الفرضية الرئيسة الثانية :ال يوجد خلثري ذو داللة معنوية (للذكاء االسرتاتيجي) يف (األداء العال).
وسيتم تفصيل واختبار الفرضيات الرئيسة والفرعية املنبثقة عنها ،يف اجلانب التطبيقي للدراسة.
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سادسا :حدود الدراسة:

 .1احلدود املكانية :تتمثل احلدود املكانية للدراسـ ـ ــة مبعامل اإلمسنت العراقية املتمثلة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(معمل كربالء/
شـ ـ ــركة الفارج الفرنسـ ـ ــية ،معمل الكوفة ،معمل مسنت السـ ـ ــدة /اببل ،معمل النورة ،معمل السـ ـ ــماوة،
معـاونيـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمنـت اجلنوبيـة) لغريف إجراء اجلـانـب امليـداين ،قـد ت اختيـارهـا ملـا لتلكـه من إمكـاانت
وقدرات وطرائق وأسـاليب علمية متفوقة ،وملا هلا من األثر الكبري يف االقت صـاد الوطين ،وادر االشـارة
إىل إن معمـل مسنـت كربالء مـدار من قبـل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـة (الفـارج) الفرنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة اليت تتمتع بكفـاءة كوادرهـا
صـول على عقد حكومي إلدارة شـ ــركة حكومية يف قطاع صـ ــناعي مهم
وقابليا م اليت مكنتها من احل ـ ـ
جداً يف البلد.
 .2احلدود الزمنية :لقد أجنزت عملية مجع البياانت للجانب العملي وإجراء املقابالت الشخصية للدراسة
للمدة ما بني  2016 /10/1ولغاية.2017 /10/1
 .3احلدود البشرية :تتمثل احلدود البشرية للدراسة يف مديري (املعامل ،الشركات ،األقسام ،والشعب) يف
صـدي ،وهم ميثلون
املعامل املبحوثة كافة ،والبالغ عددهم ( )125مديراً ،إذ ت اختيارهم بش ـ ـ ـ ـ ــكل ق ـ ـ ـ ـ ـ
أفراد عينة الدراسـة ،وت اسـرتجاع ( )113اسـتمارة صـاحلة وكما يف اجلدول ( )1توضـيح م َف صـل لعينة
الدراسة.
()3
جدول ( )1وصف تفصيلي لعينة الدراسة
ت

املتغريات

1

احلالة االجتماعية

الفئات املستهدفة

التكرار

النسبة املئوية

متزوج

96

%85

أعزب

17

%15

113

%100

ذكور

97

%85.8

إانث

16

%14.2

113

%100

 -20أقل من30

9

%8

 - 30أقل من40

27

%23.9

اجملموع

2

النوع االجتماعي

اجملموع

3

العُ ُمر

 -3املصدر :إعداد الباحث ابالعتماد على استمارة االستبانة.
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 - 40أقل من50

49

%43.4

 - 50أقل من60

21

%18.9

 60فأكثر

7

%6.2

113

%100

إعدادية

11

%12.43

دبلوم

10

%8.85

دبلوم عايل

4

%1.8

بكالوريوس

84

%70.8

ماجستري

4

%1.8

دكتوراه

0

%0

113

%100

 - 1أقل من5

15

%13.8

 - 5أقل من10

16

%14.2

-10أقل من15

32

%28.3

 -15أقل من20

43

%38

 20فأكثر

7

%6.2

113

%100

 -5أقل من10

27

%23.9

 -10أقل من15

14

%12.4

اجملموع

4

التحصيل العلمي

اجملموع

سنوات اخلدمة ف املنصب
5

احلايل

6

سنوات اخلدمة الكلية

اجملموع
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 -15أقل من20

40

%35.4

 20فأكثر

5

%5.7

113

%100

اجملموع

المبحث الثاني الجانب النظري
أوالً :الذكاء االسرتاتيجي:

 .1مفهوم الذكاء االسرتاتيجي:
تباينت وجهات النظر حول مفهوم الذكاء االس ـ ـ ـرتاتيجي ،لذلك س ـ ـ ــيتم عريف وجهات النظر املختلفة
يف اجلدول ( )2اآلا-:
جدول ( )2مفاهيم الذكاء االسرتاتيجي من وجهة نظر بعض الكتاب والباحثني
ت

الباحث  /الكاتب

.1

White, 2004:2, 2005:12

.2

))Freedman, 2006:1-2

.3

Laudy et al, 2006:1

.4

Brouard, 2006:1

.5

))Donald R., & Harvey.,:2006

املفهوم
عملية منهجية ومستمرة من إنتاج الذكاء لتحقيق قيمة اسرتاتيجية ف شكل عملي لتسهيل اختاذ
القرارات على املدى الطويل.
درجة عمق واتساع املعلومات املعتمدة ف بناء القرارات االسرتاتيجية.
االستخدام الذكي للمعلومات املتاحة ف عملية صنع القرار وعملية لتحقيق امليزة التنافسية
لألعمال التجارية.
عملية معلوماتية تصغي املنظمة من خالهلا إىل بيئتها ،كي تقرر وتتخذ اإلجراءات وحتدد األنشطة
املطلوبة ف إطار سعيها لتحقيق أهدافها.
ما حتتاج (املنظمة) أن تعرفه عن بيئة أعماهلا لتضع تصورا إزاء عملياهتا الراهنة ،واستباق وإدارة
التغيريات استعداداً للمستقبل ،وتصميم االسرتاتيجيات املالءمة خللق القيمة للزبون ،وحتسني
الرحبية ف األسواق احلالية واجلديدة.

(International Design Team

هو التبصر والتحذير من األحداث واالجتاهات ف البيئة العاملية الكبرية اليت ميكن أن تؤثر على

)Meeting, 2007: 10

الرفاه ،أو األمن ،أو الدولة ،أو األعمال ،أو أي كيان آخر.

.7

Burns, 2008: 3

املعرفة املسبقة ابلعامل ،واألساس الختاذ أي قرار من القرارات والقيام ابألنشطة.

.8

Seitovirta, 2011: 8

مجع وحتليل ونشر البياانت ذات الصلة الختاذ القرارات االسرتاتيجية.

.6

197

العدد27 :
هو نظام خلربات إدارة املوارد البشرية الذي حيقق التناغم والتناسق فيما بينها ابجتاه الغرض املراد
.9

()Chan & Mak, 2012:137

حتقيقه لدعم اإلمكاانت التنظيمية والتحفيز والفرص لتقدمي خدمات إدارة املوارد البشرية للمنظمة
مستوى عايل.
مما جيعل أدائها ذو
ً

املصدر :إعداد الباحث وفق ما عكسته األدبيات اإلدارية.
وعلى أس ـ ـ ــاا ما تقدم وض ـ ـ ــع الباحث مفهومه عن الذكاء االس ـ ـ ـرتاتيجي والذي يرات النه "املقدرة اليت
صـناعة قرارات انجعة وإجناز األنشـ ـ ـ ــطة
يتمتع ا الفرد واليت حييط من خالهلا ابلعامل ،وتوفر له أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـاً ل ـ ـ ـ ـ
الفضــل أســلوب ،فضــال عن أنه يقوم على اســتقراء املســتقبل من خالل التحليل االســرتاتيجي لعوامل البيئة
الداخلية وا ارجية ملسـاعدة املنظمة على صـناعة القرارات االسـرتاتيجية وصـياغة االسـرتاتيجيات على األمد
البعيد مبا يضمن السيادة االسرتاتيجية للمنظمة".
 .2أمهية الذكاء االسرتاتيجي:
صـوص هذا املتغري ،ومع
تربز أمهية الذكاء االسـ ـرتاتيجي من خالل االهتمامات البحثية اليت جاءت ي ـ ـ
تزايد التنافس بني املنظمات والتطورات احلاصـ ـ ـ ــلة يف القرن احلادي والعشـ ـ ـ ـرين أصـ ـ ـ ــبح من املهم أن نعريف
صـورت لنا من رعية واضـ ـ ــحة حول
صـورة واضـ ـ ــحة وما ي ـ ـ ـ
أمهية الذكاء االسـ ـ ـرتاتيجي لكي يتسـ ـ ــىن لنا فهمه ب ـ ـ ـ
املستقبل وميكن ابراز أمهية الذكاء االسرتاتيجي ابلنقاط االتية-:
 .1إن دمج وتض ـ ــافر اجلهود من (ذكاء األعمال ،والذكاء التنافس ـ ــي ،وإدارة املعرفة) جنبا إىل جنب لثل
صـادر املعلومات
الذكاء االسـرتاتيجي ،وســوف يســمح للمنظمات من خالل قدر ا على اســتيعاب م ـ
إلدراج مجيع املعلومات ا اص ــة م ورأا املال الفكري يف عملية واحدة وميكن التحكم ا بس ــهولة،
وك ــذل ــك النظ ــام يلحم متطلب ــات ال ــذك ــاء من إدارة التخطيط االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجي وعملي ــة صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنع القرار
(.)Pellissier & Kruger, 2011: 1
 .2الذكاء االسـ ـ ـرتاتيجي يركز على األهداف طويلة األمد للوكاالت واملنظمات واحلكومات ،وأنه يتعامل
مع األهداف املهمة وا طط الش ـ ـ ـ ــاملة لذا ال حتتاج املنظمة إىل أن تعمل يف بيئة تش ـ ـ ـ ــغيلية مقربة من
العمل اليومي وهذا يعتمد على املستوى الذي يوجد فيه الزبون االسرتاتيجي ( McDowell, 2009:
.)39
 .3تظهر دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ( )Kruger, 2010إ ّن املنظمـات مل تتمكن من اعتنـاق امنوذج تعـاون عـاملي ابلكـامـل
داخل الشـركات ،نظام الذكاء االسـرتاتيجي يسـتطيع أن يدمج مجيع جوانب "الذكاء االسـرتاتيجي" يف
مورد واحد لكي تتمكن من التحكم بسـ ـ ــهولة يف إدارة التخطيط االسـ ـ ـرتاتيجي وعملية صـ ـ ــنع القرار،
صـمود يف وجه هجمات املنافسـ ـ ـ ـ ــني العامليني
وإن الذكاء االسـ ـ ـ ـ ـرتاتيجي يعزز قدرة املنظمات على ال ـ ـ ـ ـ ـ
وتوس ـ ــيع أعماهلم يف أس ـ ـواق جديدة ،ومحاية الس ـ ــوق احمللية واالندماج واالس ـ ــتحواذ وحتديد األهداف
احملتملة وزايدة االبتكار داخل املنظمات(.)Pellissier, René, &Kruger, 2011: 2
 .4إن عملية الذكاء االس ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجي للمنظمة تؤدي إىل املس ـ ـ ـ ـ ــاعدة يف رس ـ ـ ـ ـ ــم نظرة مشولية لظاهرة معقدة
وحتاول أن تض ـ ـ ـ ـ ــع اس ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية فاعلة للتأثري على قض ـ ـ ـ ـ ــااي معينة ،وينبغي للمنظمة أن ال تعتمد على
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اس ـ ـرتاتيجية واحدة أو أس ـ ــلوب واحد بدال من ذلك ينبغي أن تعتمد على اس ـ ــتخدام مناهج متعددة،
والذي يض ــمن هلا اس ـرتاتيجيات وأس ــاليب خمتلفة جلوانب خمتلفة من هذت القض ــااي ( Kuosa, 2011:
.)9
 .3أبعاد الذكاء االسرتاتيجي
يهدف هذا اجلزء من املبحث للتعرف على األبعاد الفلسـ ـ ــفية للذكاء االس ـ ـ ـرتاتيجي اليت لت اإلشـ ـ ــارة
إليهـا يف العـديـد من األدبيـات وقـد قـدم ( )Maccoby, 2011: 5امنوذجـاً أوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح فيـه أبرز أبعـاد الـذكـاء
االسرتاتيجي وكما يظهر يف الشكل (-:)2
االستشراف

* املسح البيئي

* التهديدات
* الفرص

الرؤية املستقبلية

الدافعية والتمكني

مع تفكري النظم

* االقناع

* العروض

* التشجيع

* التنظيم

الشراكة

* فرق العمل

* الزابئن

* اجملهزون

()4

شكل ( )2أبعاد الذكاء االسرتاتيجي
لقد ت اقرتاح العديد من األبعاد للذكاء االسـرتاتيجي يف األدبيات ،وعلى الرغم من التشــويش احلاصــل
حول وضـع ت صـور واضـح هلذت األبعاد ،إال أنه ميكن دراسـة جمموعة من هذت األبعاد مبا يتالءم مع موضـوع
الدراسة احلالية وهي اآلتية-:

 )1االستشراف (بُعد النظر):

عرف ) (Maccoby, 2011: 1االسـتشـراف النه القدرة على التفكري ابلقوى غري الواضـحة اليت ال
فقد ّ
صـوغ املسـ ـ ــتقبل ،فهو يعين "اسـ ـ ــتشـ ـ ــعار موجة قادمة مث التهيؤ لركو ا".
ميكن حتديدها رغم إلا هي اليت ت ـ ـ ـ
ويرى (حممود )66 :2011 ،الن االسـتشـراف هو جهد علمي منظم يؤول اىل صـياغة جمموعة من التنبؤات
املشـروطة اليت تشـمل املعامل الرئيسـة ألوضـاع معينة لتد عرب مدة زمنية ألكثر من عشـرين عاما .وهو التطلع
و املسـ ـ ــتقبل من خالل توسـ ـ ــيع حدود اإلدراك والوعي ابألحوال الناشـ ـ ــئة واختاذ القرارات لالسـ ـ ــتفادة من
4- Source: Maccoby, Michael, (2011) "Strategic Intelligence: A Conceptual System Of leadership
For Change", issue of Performance Improvement, www.leadersweneed.com, P:5.
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التطورات املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبليــة وأخــذ االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعــدادات الالزمــة لتقليــل حــدوب التغريات (احلــدراوي.)2010: 58،
واالسـ ــتش ـ ـراف ينجح عندما تكون فيه رعية بديلة للواقع وهذا هو عندما اسـ ــتكشـ ــفت ذلك سـ ــيناريوهات
املستقبل اليت كانت مبتكرة سواء يف التصميم أو اإلبداع (.)Mojica, 2010: 7

 )2الرؤية املستقبلية:

ال ـ ـ ــرعي ـ ـ ــة ه ـ ـ ــي وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح وم ـ ـ ــوج ـ ـ ــز مل ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـري ـ ـ ــد أن تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون ع ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ــه امل ـ ـ ـن ـ ـ ـظ ـ ـ ـم ـ ـ ــة
واجملتمع بعـد أن تنفـذ اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيـا ـا بنجـاح وحتقق كـامـل إمكـانيـا ـا ،وهي تعبري من قبـل األفراد حول مـا
يريدون للمنظمة أن تكون مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبل أفض ـ ـ ـ ـ ـ ــل كلمة أو ص ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ملنظمة( )5ويوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ( & Thompson
 )Strickland, 2003إن القائد الرعيوي هو ذلك القائد الذي يسـ ـ ـ ـ ـ ــتطيع خلق رعية مسـ ـ ـ ـ ـ ــتقبلية للمنظمة
صـف ابلواقعيـة واجلـاذبيـة وامكـانيـة االعتمـاد عليهـا من قبـل اجلميع يف املنظمـة واليت تنمو
وتوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيحهـا تت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وتتطور مع مرور الوقت ،والرعية املسـ ـ ـ ـ ــتقبلية هي صـ ـ ـ ـ ــورة ملونة ثالثية األبعاد للمسـ ـ ـ ـ ــتقبل عالقة يف الذهن
وتؤمن الرعيـة ابنوراميـة
ومفعمـة ابحليـاة واألحـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس ،والرعيـة ـذت الكيفيـة تظهر طموح املنظمـة وأعمـاهلـا ّ
(رعية شـاملة) كي توجه املنظمة واعل من خططها املسـتقبلية حمددة .والرعية االسـرتاتيجية هي العملية اليت
صـفات االجيابية واألص ـ ــول
يناقش ـ ــها أعض ـ ــاء اجملتمع اليت ختص القض ـ ــااي يف املاض ـ ــي واحلاض ـ ــر ،وحتديد ال ـ ـ
وحتـديـد أهـداف املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبـل ووضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع خطـة للمجتمع وتنفيـذ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة من اإلجراءات وتقييم النتـائج
( .)Lachapelle, 2011: 1ويرى (العيســاوي وآخرون )588 2012:،إن واحدة من املهام الرئيســة للقيادة
هي اش ـ ـ ـ ــعار املنظمة ابلتوجه ،والقائد القوي هو الذي ميلك الرعية ملا س ـ ـ ـ ــتؤول إليه املنظمة وأكثر ما يدعم
صـطلحـات حتفز هؤالء األفراد،
صـال هـذت الرعيـة اىل اآلخرين يف املنظمـة مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ذلـك ،البالغـة الكـامنـة إلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـبح وكألا جزء من ثقافة املنظمة وتكون امر
والشـ ـ ــك إن االسـ ـ ــتقامة يف توضـ ـ ــيح الرعية امر دائم حىت ت ـ ـ ـ
ضروري للقائد االسرتاتيجي وال ميكن االستغناء عنه.
صـي ومعرفة الذات
ومن اجلدير ابلذكر إن الذكاء يعتمد على كل من فلس ـ ـ ــفة القيادة والذكاء الش ـ ـ ــخ ـ ـ ـ
العميقــة ومعرفــة اآلخرين والغريف املبني بوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح مبجموعــة من القيم واملبــادئ واملعتقــدات وإعــداد القــادة
صـلة وخلق رعية نظامية ،لذا فإن حتقق هذت الرعية إىل
للنظر يف املس ـ ــتقبل والرتكيز على االااهات ذات ال ـ ـ
واقع يكون من خالل تطوير الشـركاء االسـرتاتيجيني ( .)Maccoby, 2011: 8وعلى الصـعيد االسـرتاتيجي
ينبغي أن يضــع االس ـرتاتيجيات اليت تطابق رعى املنظمة وكذلك التغريات يف العامل ا ارجي هذت املرحلة يف
كثري من األحيان تعمل على حتديد مفاتيح النجاح.

 )3الشراكة:

يتفق كل من (العبدل )79 :2010،و( )Maccoby et al, 2004: 9إن الش ـراكة لثل "عملية التعاون
وتبادل املعلومات بني منظمتني أو أكثر لبناء اسـ ـ ـرتاتيجية أعمال انجحة واالسـ ـ ــتغالل الذكي لكامل طاقة
(الش ـراكة) لتحقيق األهداف املنشــودة" ،كذلك فالش ـراكة تعكس قدرة املدير الذكي اس ـرتاتيجياً على إقامة
حتالفات اسرتاتيجية.
والعناصر الرئيسة هلذت الشراكة هي اآلتية-:
5- http://uwcc.wisc.edu/coopcare/docs/vision,2005:1
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أ .تقاسم السلطة واملسؤولية.
ب .االستثمار املشرتك للموارد (الوقت ،العمل ،التمويل ،املواد ،ا ربات ،املعلومات).
ج .املنافع املتبادلة ،أي (حاالت الفوز).
وتعرب الشـراكة عن القدرة على بناء عالقات جيدة مع الزابئن والزمالء والتأثري وخلمني التزام األفكار أو
دورات العمل املقرتحة ( .)Mullins, 2010: 34وإن الش ـ ـراكة هي إحدى أنواع التحالفات االس ـ ـرتاتيجية
وهي ما تسمى ابملشاريع املشرتكة واليت يقصد ا "منظمتان أو أكثر تقومان إبنشاء منظمة مستقلة قانونيا
ابلتش ــارك مع بعض ــهم يف مواردهم وقابليا م" ،وإن الش ــركاء هنا ميتلكون نس ــباً متس ــاوية ويس ــامهون بش ــكل
متسـ ـ ـ ـ ــاو يف عمليا م املشـ ـ ـ ـ ــرتكة ،ويتم اللجوء اىل مثل هذا النوع من التحالف االسـ ـ ـ ـ ـرتاتيجي عندما تتوافر
الرغبة لدخول سوق ذي عدم خلكد عال (العيساوي وآخرون.)724:2012 ،
ويرى الباحث "إن الثقة وااللتزام وقدرة الشـركاء على حل ال صـراعات اليت قد تربز بينهم ومشـاركتهم يف
صـر
صـميم املنتج ،هي مقومات رئيس ـ ـ ـ ــة لتعزيز دور الذكاء االس ـ ـ ـ ـرتاتيجي من خالل عن ـ ـ ـ ـ
املعلومات ويف ت ـ ـ ـ ـ
الشراكة ولنمو املنظمات املنضوية حتت لواء الشراكة واستفاد ا من املزااي اليت حتققها أعمال الشراكة".
 )4الدافعية:

يرى( )McShane &Glinow, 2010:132إن الدافعية هي القوى املوجودة داخل الشـ ـ ـ ـ ـ ــخص واليت
تؤثر على ااات وشـ ـ ــدة واسـ ـ ــتمرار السـ ـ ــلوك الطوعي .وقد ُّعرفت الدافعية على إلا هي بعض القوة الدافعة
داخ ــل األفراد اليت من خالهل ــا حم ــاول ــة لتحقيق بعض األه ــداف من أج ــل حتقيق بعض احل ــاج ــة أو التوقع
(.)Mullins, 2010: 253
وقد عرفا ( )Gopalrao & Kondalkar, 2007: 99الدافع النه "حرق العاطفة الداخلية النامجة عن
احلــاجــة واإلرادة والرغبــة اليت تــدفع الفرد إىل بــذل الطــاقــة البــدنيــة والعقليــة لتحقيق األهــداف املنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة".
والدافعية تشــري اىل القوى داخل الفرد حلســاب ذلك املســتوى ،من االاات واالســتمرار يف اجلهد املبذول يف
العمل (.)John et al, 2010: 110
أقوى الـدوافع اجلوهريـة هو عنـدمـا يكون القـادة جزءاً من جمموعـات متمـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـة وفرق ،واحلفـاظ على
املرونة يف احلاضر واملستقبل (.)Maccoby, 2011: 9
وعليـه يرى البـاحـث الن الـدافعيـة هي تلـك العوامـل اليت توجـه سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك الفرد أو اجملموعـة ،وتـدفع و
حتقيق اهلدف ،فهناك عالقة وثيقة بني دافعية املورف وإش ــباع رغباته أو حاجاته ،فالدافع الذي يدفعه إىل
سلوك معني يتجسد بنشاط أو أداء عمل معني األمر الذي يؤدي إىل إشباع حاجاته أو رغباته.
ثانياً :األداء العالي High performance

 .1مفهوم األداء العايل
صـعب خلطري املفهوم
برغم من كثافة الرتاكم املعريف يف موضـ ـ ــوع األداء العال للمنظمات ،إال أنه من ال ـ ـ ـ
بتعريف حمدد لتباين الفلسفات واملداخل واالهتمامات ذات الصلة بقضية حتليل وقياا األداء العال ،ومع
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هذا االختالف أكدت مراجعة األدبيات وجود اتفاق ضـ ـ ـ ـ ــمين للتعبري عن األداء بداللة قدرة املنظمة على
حتقيق األهداف والغاايت.
فقـد َعرف جمموعـة من الكتـاب والبـاحثني األداء العـال النـه "األداء الـذي حيقق للمنظمـات نتـائج مـاليـة
()6
وغري مالية بشكل أفضل من املنظمات األخرى خالل مدة زمنية من مخس سنوات إىل عشر سنوات".
وبني ( )Millington, 2009: 3هي عملية وض ـ ـ ـ ــع التدابري لكيفية املس ـ ـ ـ ــامهة والقض ـ ـ ـ ــاء على احلواجز
وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ــان توفر املوارد الالزمـ ــة واختيـ ــار أفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل املـ ــدراء واملورفني وإزالـ ــة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء األداء .بينمـ ــا نظر
( )Armstrong,2009:113إليه على أنه "إجراءات ميكن أن تسـ ـ ـ ـ ــهل عملية احتواء العاملني يف عمليات
التحســني والتحفيز .وأشــار ( )De Waal, et, al 2014: 24إىل إن منظمة األداء العال هي تلك املنظمة
اليت حتقق أفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل النتـائج املقـارنـة مع نظريا ـا من املنظمـات األخرى ،وقـدر ـا على التكيف مع التغريات
ا ارجية وحتسني القابليات الرئيسية فيها واحتواء مورفيها ابعتبارهم الثروة احلقيقية الرئيسية للمنظمة.
ومن وجهـة نظر متواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـة يرى البـاحـث ،إن األداء العـال هو دالـة لقـدرة املنظمـة على االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفـادة
صـوى من مواردهـا التنظيميـة املـاديـة وغري املـاديـة لتحقيق نتـائج متميزة يف األمـد الطويـل وحتقيق القيمـة
الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
املستدامة ،للفرد واجملتمع واملنظمة ،مبنظور اسرتاتيجي طويل األمد ،واحملافظة على البيئة.
 .2أمهية األداء العايل:
أوض ـ ـ ـ ــح ( )Leggat,et al., 2011:281إن أنظمة العمل ذات األداء العال ( )HPWSلكن اإلدارة
من حتفيز العــاملني يف أمــاكن العمــل لتحقيق أهــداف املنظمــة ،وإن اــارب وخربات أنظمــة العمــل ذات
األداء العــال تفريف األداء املؤثر للعــاملني من خالل دعم املعرفــة واملهــارات والقــابليــات للعــاملني ودرجــة
االلتزام وتقدم إليهم مع املعلومات القدرة على التمييز الض ـ ـ ـ ـ ــرورية لتميل املهارات وااللتزام يف اجناز أعماهلم
وذلك يس ـ ــمح للعاملني من حتقيق أهداف املنظمة من خالل إدارة موارد بش ـ ـرية فعالة وذلك يش ـ ــجع على
زايدة تدفق املعلومات ودعم قوة اختاذ القرار والذي يقود إىل أكرب إنتاجية للمنظمة.
وأش ــار ( )Arocas & Camps, 2008:27-37إن األداء العال يزيد من الفاعلية التنظيمية من خالل
خلق املمكن جلعــل العــاملني أكثر مشوليــة يف املنظمــة ويعملوا هــد لتنفيــذ أهــدافهــا ،وبعبــارة أخرى زايدة
االلتزام لـدى العـاملني ااـات املنظمـة وإشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـاع العمـل ،وحـدد ( )DeWaal, 2008:2األداء العـال بعمليـة
تكيُّف املنظمات ونشاط الشركات واملرونة يف التنظيم الذي يؤدي إىل ارتفاع أداء العمل.
ورأى ( )Rao, G. Koteswara; & Dey Shubhamoy, 2012:137إن األداء الع ـ ـ ــال للموارد
البش ـ ـ ـرية يف املنظمة هو نظام ربات إدارة املوارد البش ـ ـ ـرية حيقق التناغم والتناس ـ ـ ــق فيما بينها اباات الغريف
املراد حتقيقه لدعم اإلمكاانت التنظيمية والتحفيز والفرص لتقدي خدمات إدارة املوارد البش ـرية للمنظمة مما
مستوى عال.
جيعل اداءها ذو
ً
وبني ( )Morgan & Anthony, 2008:29إن األداء العال حيقق للمنظمة العدالة يف تلبية احلاجات
الوريفية وحاجات األش ـ ـ ــخاص ،واالس ـ ـ ــتدامة يف البيئة اليت تعمل فيها ،واملرونة للتكيف مع التغريات القل
6- (DeWaal & Sultan, 2012:216( )DeWaal & Frijins, 2012: 3) (DeWaal & Chachage, 2011:151).
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وقت وجهد وض ـ ـ ــياع ،وتتكيف بس ـ ـ ــهولة يف تلبية متطلبات األش ـ ـ ــخاص واجلماعات ،والرتابط لتتمكن من
التعامل والتواصل الكامل ،والثقة وتقليل الضياع يف ا دمات والوقت.
ووجد ( )Lussier, 2008:323إن مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى األداء املطلوب يعتمد على ثالثة عوامل ،هي (القابلية،
التحفيز ،املوارد) إن القابلية والتحفيز عامالن يقودان جهود العاملني للسـ ــلوك الذي خيلق مسـ ــتوى األداء،
ولكي يكون األداء عـاليـاً ،جيـب أن تكون تلـك العوامـل الثالثـة عـاليـة أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،فـإن اافض أو فقـد أحـدهم
فإن مسـتوى األداء سـيتأثر بشـكل عكسـي (فإن صـيغة األداء = القابلية * التحفيز * املوارد) .ومن اجلدير
صـبح عالية األداء هي اآلتية
ابلذكر إن هناك اربعة عناصـ ـ ـ ــر أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية ينبغي تواجدها يف املنظمة لكي ت ـ ـ ـ ـ
(:)Lussier, 2008:323
 .1االلتزام املتميز :أي العمل إلجناز مهام حمددة من خالل برامج واض ـ ـ ـ ـ ــحة وتقوم على أس ـ ـ ـ ـ ــس ومعايري
ملتزم ا.
 .2إدارة التغري الفــاعــل :الثــابــت الوحيــد يف احليــاة هو التغري ،ومن الطبيعي إن ذلــك األمر ينطبق على
املنظمات غري اهلادفة للربح أيضــا ،اليت ينبغي أال يكون لديها االســتعداد للتكيف بقدر ما يتوفر فيها
قـادة ميكنهم إدارة التغري بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل فـاعـل وهـذا يعتمـد على القـدرة على توقع التغريات اليت تؤثر على
التغريات بشـ ـ ـ ــكل يتماشـ ـ ـ ــى مع رعية ورسـ ـ ـ ــالة وقيم
قدرة املنظمة إلشـ ـ ـ ـراك مورفيها يف ختطيط وتنفيذ ّ
املنظمة.
صـاالت املفتوحة املتعددة االااهات :اإلقناع هو نتيجة االس ـ ــتماع إىل اآلخرين وتقدي معلومات
 .3االت ـ ـ
مس ــتنرية وتدفقها من األعلى إىل األس ــفل أو ابلعكس ،األمر الذي يقود إىل مناقش ــة القض ــااي وتنفيذ
صـاالت املفتوحة عرب
املش ـ ــاريع بش ـ ــكل مش ـ ــرتك ويعزز الفهم على املس ـ ــتوايت مجيعها ،ويش ـ ــجع االت ـ ـ
اإلدارات اهلرمية.
 .4ثقافة التعلم املسـتمر :ينبغي أن يسـعى املورفون إىل البحث عن سـبل املعرفة بشـكل مسـتمر للوصـول
إىل معلومـات جـديـدة وتطبيقهـا يف مكـان العمـل ،ولعـل من أهم جوانـب التعليم واالعرتاف الن بنـاء
منظمة عالية األداء هي عملية مستمرة ال تنتهي.
 .3أبعاد األداء العايل
لقــد اتفق العــديــد من الكتــاب والبــاحثني على جمموعــة من أبعــاد للمنظمــات ذات األداء العــال من
أمثال:
)(DeWaal &Jansen, 2013: 45) (DeWaal,etal, 2014: 37-38
)(DeWaal & Frijins, 2012: 4) (DeWaal &Sultan, 2012:216

وحيث قدم ( )DeWaal, etal, 2014: 37-38ب ــ( )290دراسة خمتصة ابألداء العال للمنظمات من
صـل على ( )2015اسـ ـ ـ ـ ــتجابة حدد من خالهلا ()35
خالل اسـ ـ ـ ـ ــتبيان وزع على ( )1470منظمة وح ـ ـ ـ ـ ـ
خاصــية لوداء العال تقســم يف ضــوء مخس ـة عوامل أســاســية هي (جودة اإلدارة ،االنفتاح والتوجه الفاعل،
االلتزام طويل األمد ،التحسـ ـ ـ ــني املسـ ـ ـ ــتمر ،جودة القوى العاملة) ويتفق الباحث مع الباحثني املذكورين يف
عتمد اربعة منها يف دراس ـ ـ ــتنا هذت كأبعاد فرعية ملتغري األداء
أعالت ،ي ـ ـ ـ
صـوص أبعاد األداء العال واليت س ـ ـ ــت َ
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العدد27 :

صـائص لتكون مميزات
العال كولا طبقت على مدى واس ـ ـ ـ ـ ـ ــع يف املنظمات واليت بدورها أفرزت تلك ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ
تتميز ا منظمات األداء العال ،واليت هي (جودة اإلدارة ،االلتزام طويل األمد ،التحســني املســتمر ،جودة
القوى العاملة) والشكل ( )3يوضح ذلك مع شرح موجز ومركز هلذت األبعاد ا مسة-:
جودة اإلدارة
جودة القوى العاملة

االنفتاح والتوجه الفاعل

التحسني املستمر

االلتزام طويل األمد
شكل ( )3أبعاد منظمات األداء العال

()7

 .1جودة اإلدارة:

صـائص املميزة ملنظمات األداء العال ،فاملديرون حيرصــون على
تعد جودة اإلدارة يف املنظمة إحدى ا ـ
بنــاء عالقــات الثقــة مع العــاملني يف كــل املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوايت التنظيميــة والتعــامــل معهم ابحرتام ،كمــا ألم يؤدون
عملهم بنزاهة ويعكس ـ ـ ــون مس ـ ـ ــتوايت عالية من االلتزام واالحرتام واحلماا والتوافق مع اآلخرين ،كما يقوم
هؤالء املديرون ابختاذ القرارات املوجهة و النش ـ ـ ــاط وانب اإلس ـ ـ ــهاب يف التحليل والرتكيز بدالً من ذلك
على القرارات واألعمــال اجلوهريــة ،كمــا إن إدارة منظمــة األداء العــال تتميز ابهتمــامهــا بتــدريــب العــاملني
لزايدة قدرا م على حتقيق أفض ـ ـ ــل النتائج من خالل دعم اإلدارة هلم ومس ـ ـ ــاعد م ومحايتهم من التدخالت
ا ارجية يف مقابل حتميلهم مسؤولية النتائج وحماسبة املقصرين.
 .2االنفتاح والتوجه الفاعل:

صـر هذت ا اصـ ــية على خلق ثقافة االنفتاح فحسـ ــب ،بل الرتكيز على توصـ ــيفه لتحقيق النتائج
ال تقت ـ ـ
املرجوة ،فـإدارة منظمـات األداء العـال تعىن راء العـاملني من خالل إقـامـة احلوارات معهم وإشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراكهم يف
صـبح الفرص ـ ـ ـ ـ ــة كبرية
األعمال املهمة كلها ،كما لكن هلم إجراء التجارب والتعلم من أخطائهم وابلتال ت ـ ـ ـ ـ ـ
صـول على
للتعلم ،كما إلا تشــجع العاملني على حتمل نوع من املخاطرة احملســوبة وتبادل املعرفة دف احل ـ
أفكار جديدة تسـ ــهم يف حتقيق نتائج أفضـ ــل ،وتعمل منظمات األداء العال على تشـ ــجيع األفراد العاملني
على تطوير قابليـا م الدينـاميكيـة والدفع اباـات التغيري ،والتجـديد ،واملشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـيـة إلدارة تلك
املنظمات يف هذت العملية.
ولتلــك منظمــات األداء العــال ثقــافــة مفتوحــة وتعين قيــام اإلدارة بتقييم أداء املورفني وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيلهم يف
عمليات منظمية مهمة ،ويكون ارتكاب ا طأ أمراً مسموحاً به؛ ألنه يع ّد فرصة للتعلّم ،ويقضي األفراد يف
 -7إعداد الباحث استناداً إىل)De Waal, etal, 2014: 37-38( :
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هــذا النوع من املنظمــات الكثري من الوقــت يف التحــاور وتبــادل املعلومــات واملعرفــة من أجــل تطوير أفكــار
جديدة هادفة إىل حتسني أدائهم وأداء املنظمة.
 .3االلتزام طويل األمد:

إن من بني أهم السـ ـ ــمات األسـ ـ ــاسـ ـ ــية ملنظمات األداء العال هي االلتزام طويل األمد ااات أصـ ـ ــحاب
صـايب من محلة األسـ ـ ـ ـ ــهم ،وزابئن ،وعاملني ،وموردين ،واجملتمع بشـ ـ ـ ـ ــكل عام ،فمنظمات األداء العال
امل ـ ـ ـ ـ ـ
تكافح ابسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار لتحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني عملية خلق القيمة للزابئن من خالل معرفة ماذا يريدون واحلرص على بناء
عالقات ممتازة معهم والتواص ـ ـ ــل معهم ابس ـ ـ ــتمرار واالس ـ ـ ــتجابة لرغبا م ،وتلتزم إدارة منظمات األداء العال
ابلعمل على حتقيق األهداف التنظيمية وحتفيز العاملني على أن يكون شـعارهم األسـاا هو خدمة املنظمة
صـلحة أعض ـ ـ ــائها وتلبية احتياجا م ،والعمل على خلق بيئة
يف الوقت ذاته الذي تس ـ ـ ــعى فيه إىل حتقيق م ـ ـ ـ
عمل آمنة من خالل منح العاملني اإلحســاا ابآلمان واالســتقرار ،واحملافظة على املواهب الداخلية دف
خلق وتطوير القيادات اإلدارية من داخل املنظمة.
 .4التحسني املستمر:

ع ــادةً م ــا يب ــدأ التحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني واإلب ــداع املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر يف منظم ــات األداء الع ــال من خالل تبين املنظم ــة
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجي ــات اليت ليزه ــا عن غريه ــا من املنظم ــات األخرى ،من خالل تطوير الع ــدي ــد من ا ي ــارات
االسـ ـ ـرتاتيجية اجلديدة واختيار أفضـ ـ ــلها لتحل حمل االسـ ـ ـرتاتيجيات السـ ـ ــابقة ،ومن مث تقوم املنظمة بتوجيه
صـادر جديدة للميزة التنافس ـ ــية وحتس ـ ــني وتنظيم عمليا ا لتحس ـ ــني مقدرا ا على
مواردها وقابليتها لق م ـ ـ
صـل يف البيئة ا ارجية ،من خالل تطوير منتجات وخدمات تلحم
االسـ ـ ــتجابة لوحداب والتغريات اليت حت ـ ـ ـ
حاجات الزابئن املتغرية واملتطورة.
 .5جودة القوى العاملة:

صـائص منظمـات األداء العـال بنـاء فريق إدارة وفرق عمـل متنوعـة ومكملـة بعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـا
إن من بني خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
للبعض األخر ،وذات مرونة عالية للمسـاعدة يف اكتشـاف التعقيد يف العمليات وتشـجيع احللول االبتكارية
هلــا ،حيــث تعمــل املنظمــات على تــدريــب العــاملني فيهــا لكي يكونوا مرنني والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــاح هلم ابلتعــامــل مع
اآلخرين من خالل دخوهلم بش ـ ـ ـ ـراكات مع املوردين والزابئن ليتمكنوا من حتقيق نتائج اس ـ ـ ـ ــتثنائية ويتحملوا
مسؤولية أدائهم ويكونوا مبدعني ابالعتماد على طرائق جديدة لتحقيق النتائج املطلوبة.
المبحث الثالث :وصف واختبار أداة الدراسة
يتضــمن هذا املبحث فحص واختبار األداة الرئيســة جلمع البياانت ا اصــة ابلدراســة دف التأكد من
صـدق الظاهري ،وصــدق
مدى دقتها يف توفري املعلومات الالزمة الختبار فرضــيات الدراســة وهذا يشــمل ال ـ
املحتوى ،فضـ ـ ـ ـ ـ ـالً عن التحليل العاملي االسـ ـ ـ ـ ـ ــتكشـ ـ ـ ـ ـ ــايف ،والتحليل العاملي التوكيدي ،وصـ ـ ـ ـ ـ ــدق الثبات،
واالتساق الداخلي بني فقرات االستبانة ،وكما ا-:

205

العدد27 :

أوالً :التوصيف

تتكون أداة الدراسة (استمارة االستبانة) من جزئني مها :الذكاء االسرتاتيجي ،واألداء العال ،وكل جزء
صـول
صـدر احل ـ ـ ـ ـ ـ
يتكون من أبعاد فرعية عديدة ،إذ يبني اجلدول ( )3حتديد كل متغري وكل بعد وحتديد م ـ ـ ـ ـ ـ
على املقياا وعدد فقرات كل بعد-:
()8
جدول ( )3وصف مكوانت استمارة االستبانة
املتغري الرئيس

البُعد

.1

االستشراف

 .2الرؤية املستقبلية
الذكاء االسرتاتيجي

عدد

 .3الشراكة
 .4الدافعية

املصدر

الفقرات
5

()Mojica, 2010: 7

5

)(Mullins, 2010: 253

5
5

)(De Waal, 2006: 14

)9

( Maccoby et al, 2004:

20
 .1جودة اإلدارة
 .2االلتزام طويل األمد
األداء العايل

 .3التحسني املستمر
 .4جودة القوى العاملة

5
5
5
5

( De Waal & Sultan,

)2012: 216

.(DeWaal,etal.,2014:37)38

20
60
ثانيا :صدق أداة الدراسة

صـول عليها عرب اس ــتخدام
ينبغي إجراء االختبارات الالزمة للتأكد من دقة وص ــحة البياانت اليت ت احل ـ
استمارة االستبانة وتدور هذت االختبارات حول جمال الصدق والثبات ،وكاآلا:
صـدق الظاهري لوداة :ت عريف أداة الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف ص ـ ـ ـ ـ ـ ــور ا األولية على عدد من احملكمني
 -1ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـني يف جمال إدارة األعمال .وقد أعد الباحث اسـ ــتمارة خاصـ ــة السـ ــتطالع آراء احملكمني حول
املتخ ـصـ ـ ـ
صـحيحه من العبارات
صـحيح ما ينبغي ت ـ ـ
صـياغة وت ـ ـ
مدى وض ـ ــوح كل عبارة من حيث احملتوى الفكري وال ـ ـ
 -8املصدر :إعداد الباحث ابالعتماد على األدبيات املذكورة أعالت.
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مع إضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـة أو حـذف مـا يرى احملكم من عبـارات يف أي حمور من احملـاور ،ويف ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء اآلراء اليت أرهرهـا
احملكمون ،قام الباحث إبجراء التعديالت اليت اتفق عليها ( )%80من احملكمني ،وتعديل وص ـ ـ ـ ــياغة بعض
العبارات اليت رأى احملكمون ضرورة إعادة صياغتها لتكون أكثر وضوحاً.
صـدق البنائي االسـ ــتكشـ ــايف على أسـ ــلوب
صـدق البنائي االسـ ــتكشـ ــايف ألداة القياا :يعتمد ال ـ ـ
 -2ال ـ ـ
التحليل العاملي االس ـ ــتكش ـ ــايف ( )EFAالذي يتمثل غرض ـ ــه األس ـ ــاا ،بتلخيص وتقليل املتغريات املتعددة
القـل عـدد من املتغريات إذ يطلق عليهـا عوامـل ( .)Factorsويكون لكـل عـامـل من هـذت العوامـل بعض أو
كل من هذت املتغريات .والتحليل العاملي االسـ ـ ـ ــتكشـ ـ ـ ــايف يعطي الفقرات احلرية يف االرتباط ابلعامل الذي
صـوص هيكل املقاييس.
يتالءم ويتفق معها حبيث ال يعتمد على البناء االفرتاضـ ــي للدراسـ ــات السـ ــابقة ي ـ ـ
ويف الدراســة احلالية ســيتم االعتماد على التحليل العاملي االســتكشــايف ابســتخدام برانمج ()SPSS, V.18
الختبـار مقيـاا املتغري املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقـل (الـذكـاء االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجي) واملتغري املعتمـد (األداء العـال) وذلـك من أجـل
صريح لوبعاد اليت تنطوي حتت هذت املقاييس ،لذلك س ـ ــيتم اس ـ ــتخدام التحليل العاملي
االس ـ ــتكش ـ ــاف ال ـ ـ
االسـتكشـايف كي يسـاعد على حتديد األبعاد اليت يشـملها املقياا وكذلك حتديد الفقرات اليت ال ترتبط مع
بنيـة املقيـاا واليت يتوجـب أبعـادهـا منـه ،ومن خالل اعتمـاد مخس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة معـايري ينبغي توافرهـا يف نتيجـة هـذا
التحليل هي (-:)Field,2009:647
أ .كفاية العينة ووجود عالقات االرتباط بني املتغريات.
ب .إن النسبة املئوية الرتاكمية للتباين املفسر تعطي داللة أكرب عندما تزيد عن (.)0.60
ج .أن ال تقل قيمة اجلذر الكامن ( )Eigen Valueعن الواحد الصحيح.
د .زايدة تشبعات الفقرات ( )Loadingعن ( )0.30حىت تكون ذات داللة إحصائية.
صـل على تشـ ــبعات عابرة على العوامل األخرى منخفضـ ــة ()Cross-loading
ه .الفقرات اجليدة سـ ــتح ـ ـ
(أقل من .)0.30
ثالثا :اختبار صدق متغريات الدراسة

صريح لوبعاد اليت تنطوي حتت مقياا مؤشـ ـرات الدراسـ ــة الذي يتكون من
يتطلب االسـ ــتكشـ ــاف ال ـ ـ
صـاحلة اليت
( )60فقرة إىل اســتخدام أســلوب التحليل العاملي االســتكشــايف ( )EFAبغية حتديد الفقرات ال ـ
ستنطوي حتت هذا املقياا وما هو البعد الذي تنتمي إليه؟ وكذلك تستبعد الفقرات اليت ال حتقق االعتبار
الرابع وا امس من املعايري املذكورة أعالت.
 .1الذكاء االسرتاتيجي

أ .كفاية العينة ووجود عالقات االرتباط بني املتغريات:

إن شـ ــرط كفاية عينة الدراسـ ــة ( )Sampling Adequacyمن أهم الشـ ــروط الضـ ــرورية الواجب توفرها
السـتخدام التحليل العاملي االسـتكشـايف .وللتحقق من هذا الشـرط فإن الباحثني أوصـوا ابسـتخدام مقياا
ك ــايسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر -م ــاير -اولكني ( )The Kaiser-Meyer-Olkin Measure( )KMOال ــذي يع ـ ُّـد أح ــد
صـائيـة ( )KMOبني ( .)0-1والقيمـة ( )0تؤشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الن
ا طوات املهمـة يف هـذا التحليـل ،وترتاوح إح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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جمموع االرتباطات اجلزئية أكرب من جمموع االرتباطات الكلية وهذا يبني الن امنوذج االرتباط يكون منتشـ ـراً
(وهنا يكون اس ـ ـ ــتخدام التحليل العاملي االس ـ ـ ــتكش ـ ـ ــايف غري مالئم) .أما إذا كانت القيمة تقرتب من ()1
صـداقيـة ويوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
فـإن هـذا يؤشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الن امنوذج االرتبـاطـات متواثق ،والتحليـل العـاملي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيكون ذو م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
( )Kaiser,1974الن القيم املقبولــة تكون أكرب من ( )0.50والقيم اليت تكون أد من هــذت القيمــة يعين
الن على الباحث أما أن جيمع بياانت أكثر (زايدة حجم العينة) أو يعيد التفكري ابملتغريات املتضـ ـ ـ ـ ـ ــمنة يف
املقيــاا ( .)Field,2009وكمــا يظهر من اجلــدول ( )5ف ـإن قيمــة ( )KMOهي أكرب من ( )0.50واليت
بلغت ( )0.919وحبسب تصنيف ( )Kaiserت ُّ
عد قيمة كبرية.
صـوص وجود عالقات ارتباط بني املتغريات فقد أس ـ ـ ـ ـ ــتخدم اختبار ابرتليت ( )Bartlettالذي
أما ي ـ ـ ـ ـ ـ
صـفوفة وحدة
صـفوفة االرتباط هي م ـ ـ ـ ـ
خيترب فرض ـ ـ ـ ــية العدم ( )Null Hypothesisواليت تش ـ ـ ـ ــري إىل أنه م ـ ـ ـ ـ
صـفوفة وحدة ،فذلك يعين الن كل معامالت االرتباط
صـفوفة االرتباط م ـ
( )Unity Matrixوإذا كانت م ـ
تسـاوي صـفرا ،لذلك ينبغي أن يكون االختبار معنواي ،واختبار املعنوية سـوف خيربان الن م صـفوفة االرتباط
ليست مصفوفة وحدة .كما يظهر يف اجلدول ( )4فإن اختبار ( )Bartlettيشري إىل وجود املعنوية.
()9
جدول ( )4اختبار ( )KMOو( )Bartlettلفقرات الذكاء االسرتاتيجي
.919

Kaiser-Meyer-Olkin Measure Sampling Adequacy

Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square

3034.245

Df

190

Sig.

.000

والنتائج أعالت تؤكد التحقق من املعيار األول الضروري من معايري اختبار التحليل العاملي االستكشايف
(.)EFA
ب .طريقة املكوانت األساسية

يتطلب التحقق من املعايري األربعة املتبقية أعالت ابسـ ـ ــتخدام طريقة املكوانت األسـ ـ ــاسـ ـ ــية اليت تسـ ـ ــاعد
أيض ـ ـ ـ ـاً يف التحقق من ص ـ ـ ـ ــدق العبارات ومن عدد األبعاد الكامنة للمقياا ،ويوض ـ ـ ـ ــح اجلدول ( )5نتائج
التحليل العاملي وفق طريقة املكوانت األسـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــية اليت ُّ
تعد أكثر طرق التحليل العاملي من حيث الدقة
وشيوع االستخدام.
جدول ) (5نتائج التحليل العاملي ملقياا أبعاد الذكاء االسرتاتيجي
تشبعات العوامل

عبارات املقياس

 -9املصدر :إعداد الباحث ابالعتماد على برانمج (.)SPSS 18
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.1

.2

العامل

العامل

األول

الثاين

العامل

الثالث

العامل
الرابع

العامل اخلامس

العامل األول :الدافعية
الفقرة 1

.895

الفقرة 2

.887

الفقرة 3

.875

الفقرة 4

.871

الفقرة 5

.860

العامل الثاين الشراكة
الفقرة 1

.911

الفقرة 2

.904

الفقرة 3

.902

الفقرة 4

.861

الفقرة 5

.853

 -3العامل الثالث :الرؤية املستقبلية
الفقرة 1

.877

الفقرة 2

.848

الفقرة 3

.841

الفقرة 4

.807

الفقرة 5

.788

 -4العامل الرابع :االستشراف
الفقرة 1

.867

الفقرة 2

.864
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الفقرة 3

.850

الفقرة 4

.806

الفقرة 5

.733

املصدر :إعداد الباحث ابالعتماد على برانمج ()SPSS, 18
يظهر من اجلـدول ( )5أن تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعـات الفقرات على العوامـل مجيعهـا أكرب من ( )0.40وهو مـا يـدعم
صـلت على حتميالت عابرة على أكثر من عامل ،فال
املعيار الرابع ،كما ال توجد فقرة من الفقرات قد ح ـ ـ ـ ـ
توجد فقرة هلا حتميالت على أكثر من عامل تفوق ( )0.30وهذا يدعم حتقق املعيار ا امس .أما اجلدول
صـحيح
صـل العامل على قيمة أكرب من الواحد ال ـ ـ ـ ـ
( )6فيظهر القيم الكامنة األولية اليت تعين أنه كلما ح ـ ـ ـ ـ
فإن ذلك جيعل من الضـ ـ ـ ــروري اعتبار هذا العامل من األبعاد الرئيسـ ـ ـ ــة للمقياا ويتم امهال العوامل اليت ال
حتصل على قيمة أكرب من واحد.
جدول ( )6اجلذور الكامنة والتباينات ملتغري الذكاء االسرتاتيجي
العوامل

1

2

3

4

اجلذر الكامن

11.036

2.925

1.971

1.613

النسبة املئوية للتباين املفسر%

55.178

14.623

9.857

8.067

النسبة املئوية الرتاكمية للتباين%

55.178

69.801

79.658

87.725

املصدر :اعداد الباحث ابالعتماد على برانمج ()SPSS, 18
واــدر االش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إىل إن ترتيــب عوامــل مقــاييس الــدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،جــاء حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب نتــائج التحليــل العــاملي
صـل على جذر كامن أعلى أو نس ـ ــبة تباين أكرب س ـ ــيأا يف البداية وخلا
االس ـ ــتكش ـ ــايف ،فالعامل الذي حي ـ ـ
العوامل األخرى بعدت حسب تسلسل قيمها.
 .2األداء العايل

أ .كفاية العينة ووجود عالقات االرتباط بني املتغريات:

صـنيف
يظهر من اجلدول ( )7إن قيمة ( )KMOأكرب من ( )0.50وقد بلغت ( )0.865وحبس ـ ـ ــب ت ـ ـ ـ
(ُّ )Kaiser
تعد قيمة كبرية ،وكما يظهر يف اجلدول أيضا إن اختبار ( )Bartlettيشري إىل وجود املعنوية.
()10
جدول ( )7اختبار ( )KMOو( )Bartlettألبعاد األداء العال
0.865

Kaiser-Meyer- Olkin Measure Sampling Adequacy

Bartlett's Test of Sphericity
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3677.064

Approx. Chi-Square

190

Df

.000

Sig.

والنتائج أعالت تؤكد التحقق من املعيار األول الضروري من معايري اختبار التحليل العاملي االستكشايف
(.)EFA
ب .طريقة املكوانت األساسية

يوضح اجلدول ( )8نتائج التحليل العاملي وفق طريقة املكوانت األساسية.
()11
جدول ) (8نتائج التحليل العاملي ملقياا األداء العال
عبارات املقياس

.1

العامل األول

العامل الثاين

العامل األول :جودة القوى العاملة

.2

الفقرة 1

.919

الفقرة 2

.916

الفقرة 3

.911

الفقرة 4

.896

الفقرة 5

.879

العامل الثاين :جودة األداء
الفقرة 1

.896

الفقرة 2

.888

الفقرة 3

.872

الفقرة 4

.835

الفقرة 5

.822
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العامل
الثالث

العامل الرابع

العدد27 :

عبارات املقياس

العامل األول

العامل

العامل الثاين

العامل الرابع

الثالث

.3العامل الثالث :االلتزام طويل األمد
الفقرة 1

.887

الفقرة 2

.860

الفقرة 3

.851

الفقرة 4

.849

الفقرة 5

.848

 -4العامل الرابع :التحسني املستمر
الفقرة 1

.867

الفقرة 2

.863

الفقرة 3

.835

الفقرة 4

.825

الفقرة 5

.813

يظهر من اجلــدول ( )8إن حتميالت الفقرات على العوامــل مجيعهــا أكرب من ( )0.40وهو مــا يــدعم
صـلت على حتميالت عابرة على أكثر من عامل فال
املعيار الرابع ،كما ال توجد فقرة من الفقرات قد ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ
توجد فقرة هلا حتميالت على أكثر من عامل تفوق ( )0.30وهذا يدعم حتقق املعيار ا امس.
صـل العـامـل على قيمـة أكرب من
أمـا اجلـدول ( )9فيظهر القيم الكـامنـة األوليـة اليت تعين (أنـه كلمـا ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـحيح فإن ذلك جيعل من الض ــروري اعتبار هذا العامل من األبعاد الرئيس ــة للمقياا ويتم إمهال
الواحد ال ـ
العوامل اليت ال حتصل على قيمة أكرب من واحد).
جدول ( )9اجلذور الكامنة ألبعاد األداء العال
العوامل

1

2

3

4

اجلذر الكامن:

11.886

2.807

1.827

1.693
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النسبة املئوية للتباين املفسر %

59.428

14.033

9.137

8.466

النسبة املئوية الرتاكمية للتباين %

59.428

73.461

82.598

91.065

((SPSS, 18

املصدر :إعداد الباحث ابالعتماد على برانمج
وادر االشارة اىل إن ترتيب عوامل مقاييس الدراسة جاء حسب نتائج التحليل العاملي االستكشايف،
صـل على جذر كامن أعلى أو نسـ ــبة تباين أكرب سـ ــيأا يف البداية وخلا العوامل األخرى
فالعامل الذي حي ـ ـ
بعدت حسب تسلسل قيمها.
رابعا :التحليل العاملي التوكيدي:

صـدق البنـاء (املفهوم) ت إجراء التحليـل العاملي
ملعرفة فيمـا إذا كانت فقرات مقيـاا البحـث تتمتع ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
التوكيدي ابستعمال الربانمج اإلحصائي املتقدم ( )Amos v.21وكما يظهر يف اجلدول (-:)10
()12
جدول ( )10ترميز أبعاد متغريات الدراسة
أبعاد متغري الذكاء االسرتاتيجي

أبعاد متغري األداء العايل

االستشراف F

جودة االدارة M Q

X1, X2,X3,X4,X5

Z1, z2,z3,z4,z5

الرؤاي املستقبلية F V

االلتزام طويل االجل LC

X6,X7,X8,X9,X10

Z6,z7,z8,z9,z10

الشراكة P

التحسني املستمر C I

X11, X12,X13,X14,X15

Z11,Z12,Z13,Z14,Z15

الدافعية M

جودة القوى العاملة Q M

X16,X17,X18,X19,X20

Z16,Z17,Z18,Z19,Z20

المبحث الرابع :اختبار الفرضيات
يف هذا املبحث ت االعتماد على جمموعة من الوسـائل لغريف اختبار فرضـيات الدراسـة ،وهي م صـفوفة
االرتباط (معامالت ارتباط بريسـون) وحتليل اال دار البسـيط ،وقد اسـتخدمت مصـفوفة معامالت االرتباط
البس ـ ـ ـ ـ ــيط لغريف التحقق من قوة واااهات عالقات االرتباط املوجودة ما بني أبعاد متغريات الدراس ـ ـ ـ ـ ــة يف
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حني اس ــتخدمت حتليل اال دار البس ــيط لغريف اختبار عالقات األثر املباش ــر بني أبعاد متغريات الدراس ــة
الرئيسة ،وعلى النحو اآلا-:
اوالً :اختبار فرضيات االرتباط

الفرض ا ا ا ا ايااة الرئيسا ا ا ا ا ااة األوىل :ال توجااد عالقااات ارتباااط ذات داللااة معنويااة بني أبعاااد (الااذكاااء
االسرتاتيجي) و(األداء العايل).
صـفوفة معامالت االرتباط البس ـ ــيط بني أبعاد هذت املتغريات ،وقبل الدخول يف
يظهر اجلدول ( )11م ـ ـ
اختبار الفرضـ ـ ــيات الفرعية األربع هلذت الفرضـ ـ ــية الرئيسـ ـ ــة فإن اجلدول ( )11يشـ ـ ــري أيضـ ـ ـاً إىل حجم العينة
صـر ( )Sig.يف اجلدول يش ــري إىل اختبار معنوية معامل االرتباط
( )113ونوع االختبار ( .)2-tailedوخمت ـ
من خالل مقارنة قيمة ( )tاحملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبة مع اجلدولية من غري أن يظهر قيمها ،فوجود عالمة (**) يدل على
معنوية معامل االرتباط عند مستوى (.)0.01
وتتفرع من هذت الفرضية أربع فرضيات فرعية هي اآلتية-:
أ .ال توجد عالقات ارتباط ذات داللة معنوية بني أبعاد الذكاء االسرتاتيجي وجودة اإلدارة.

صـفوفة االرتباط ( )11الن هنالك عالقات ارتباط ذات داللة معنوية عند مسـ ـ ـ ـ ــتوى
يظهر جدول م ـ ـ ـ ـ ـ
( )%1بني أبعاد الذكاء االس ـ ـ ـرتاتيجي (االسـ ـ ــتش ـ ـ ـراف والرعية املسـ ـ ــتقبلية والش ـ ـ ـراكة والدافعية) وبعد جودة
اإلدارة .وقـد بلغـت قيم معـامالت االرتبـاط بني هـذت األبعـاد وجودة اإلدارة (،0.316 ،0.404 ،0.394
 )0.491على الرتتيب .وبذلك يتم رفض فرضـ ـ ـ ــية العدم للفرضـ ـ ـ ــية الفرعية األوىل وقبول الفرضـ ـ ـ ــية البديلة.
ويدل هذا على أن أبعاد الذكاء االسـرتاتيجي تســهم يف حرص اإلدارة على بناء عالقات الثقة مع العاملني
يف كل املستوايت التنظيمية والتعامل معهم ابحرتام.
ب .ال توجد عالقات ارتباط ذات داللة معنوية بني أبعاد الذكاء االسرتاتيجي وااللتزام طويل األمد.

صـفوفة االرتباط ( )11الن هنالك عالقات ارتباط ذات داللة معنوية عند مسـ ـ ـ ـ ــتوى
يظهر جدول م ـ ـ ـ ـ ـ
( )%1بني أبعاد الذكاء االسـ ـرتاتيجي (االسـ ــتشـ ـراف والرعية املسـ ــتقبلية والشـ ـراكة والدافعية) وااللتزام طويل
األمــد .وقــد بلغ ــت قيم مع ــامالت االرتب ــاط بني هــذت األبع ــاد وااللتزام طويــل األمــد (،0.473 ،0.556
 )0.654 ،0.347على الرتتيب .وبذلك يتم رفض فرض ـ ــية العدم للفرض ـ ــية الفرعية الثانية وقبول الفرض ـ ــية
البديلة .ويدل هذا على أن أبعاد الذكاء االس ـ ـ ـرتاتيجي تس ـ ـ ــهم يف حتس ـ ـ ــني عملية خلق القيمة ألص ـ ـ ــحاب
صـايب من خالل معرفة ماذا يريدون ،واحلرص على بناء عالقات ممتازة معهم والتواص ـ ــل معهم ابس ـ ــتمرار
امل ـ ـ
واالستجابة لرغبا م.
ت .ال توجد عالقات ارتباط ذات داللة معنوية بني أبعاد الذكاء االسرتاتيجي والتحسني املستمر.

صـفوفة االرتباط ( )11الن هنالك عالقات ارتباط ذات داللة معنوية عند مسـ ـ ـ ــتوى
يشـ ـ ـ ــري جدول م ـ ـ ـ ـ
( )%1بني أبعاد الذكاء االس ـرتاتيجي (االس ــتش ـراف والرعية املس ــتقبلية والش ـراكة والدافعية) وبعد التحس ــني
املس ـ ـ ـ ــتمر ،وقد بلغت قيم معامالت االرتباط بني هذت األبعاد والتحس ـ ـ ـ ــني املس ـ ـ ـ ــتمر (،0.466 ،0.417
 )0.575 ،0.427على الرتتيب .وبذلك يتم رفض فرض ـ ــية العدم للفرض ـ ــية الفرعية الثالثة وقبول الفرض ـ ــية
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البديلة ،ويدل هذا على أن أبعاد الذكاء االس ـرتاتيجي تس ــهم يف تبين املعامل االس ـرتاتيجيات اليت ليزت عن
غريت من املعامل األخرى ،من خالل تطوير العديد من ا يارات االس ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية اجلديدة واختيار أفض ـ ـ ـ ـ ــلها
لتحل حمل االسرتاتيجيات القدمية.
ث .ال توجد عالقات ارتباط ذات داللة معنوية بني أبعاد الذكاء االسرتاتيجي وجودة القوى العاملة.

صـفوفة االرتباط ( )11الن هنالك عالقات ارتباط ذات داللة معنوية عند مسـ ـ ـ ـ ــتوى
يظهر جدول م ـ ـ ـ ـ ـ
معنوية ( )%1بني أبعاد الذكاء االسـ ـ ـرتاتيجي (الرعية املسـ ـ ــتقبلية والشـ ـ ـراكة والدافعية) وجودة القوى العاملة
بينما كانت معنوية العالقات بني االس ـ ـ ــتش ـ ـ ـراف وجودة القوى العاملة ( .)0.05وقد بلغت قيم معامالت
االرتبــاط بني هــذت األبعــاد وجودة القوى العــاملــة ( )0.385 ،0.382 ،0.382 ،0.236على الرتتيــب.
وبذلك يتم رفض فرض ـ ـ ــية العدم للفرض ـ ـ ــية الفرعية الرابعة وقبول الفرض ـ ـ ــية البديلة ،وهذا يدل على أن أبعاد
الذكاء االسـ ـ ـرتاتيجي تسـ ـ ــهم يف بناء فريق إدارة ،وفرق عمل متنوعة ومكملة بعضـ ـ ــها للبعض األخر وذات
مرونة عالية للمساعدة يف اكتشاف التعقيدات يف العمليات وتشجيع احللول االبتكارية.
وبعد التأكد من رفض فرضـ ـ ــيات العدم وقبول الفرضـ ـ ــيات البديلة للفرضـ ـ ــيات الفرعية السـ ـ ــابقة سـ ـ ــيتم
صـفوفة االرتباط ( )11الن هنالك عالقات ارتباط ذات
اختبار الفرضــية الرئيســة األوىل :إذ يشــري جدول م ـ
داللة معنوية عند مس ــتوى ( )%1بني أبعاد الذكاء االس ـرتاتيجي (االس ــتش ـراف والرعية املس ــتقبلية والش ـراكة
والــدافعيــة) وبني األداء العــال ،وقــد بلغــت قيم معــامالت االرتبــاط بني هــذت األبعــاد ومتغري األداء العــال
( )0.654 ،0.425 ،0.533 ،0.501على الرتتيب ،وتدعم هذت النتيجة رفض فرضـ ـ ـ ــية العدم الرئيسـ ـ ـ ــة
األوىل وصحة الفرضية البديلة ،وهذا يدل على إن أبعاد الذكاء االسرتاتيجي تسهم يف حتسني األداء العال
للمعامل قيد الدراسة.
()13
جدول ( )11مصفوفة معامالت االرتباط بني أبعاد الذكاء االسرتاتيجي وأبعاد األداء العال
جودة اإلدارة

االلتزام طويل
األمد

التحسني املستمر

جودة القوى
العاملة

األداء العايل

Pearson

االستشراف

)**(.394

)**(.556

)**(.417

)*(.236

)**(.501

.000

.000

.000

.012

.000

)**(.404

)**(.473

)**(.466

)**(.382

)**(.533

)Sig. (2-tailed

.000

.000

.000

.000

.000

Pearson

)**(.316

)**(.347

)**(.427

)**(.382

)**(.452

Correlation
)Sig. (2-tailed
Pearson

الرؤية املستقبلية

Correlation
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الشراكة

Correlation
)Sig. (2-tailed

.001

.000

.000

.000

.000

Pearson

الدافعية

Correlation

)**(.491

)**(.654

)**(.575

)**(.385

)**(.654

.000

.000

.000

.000

.000

)Sig. (2-tailed

الذكاء
االسرتاتيجي

Pearson
)**(.508

)**(.640

)**(.600

)**(.443

)**(.679

)Sig. (2-tailed

.000

.000

.000

.000

.000

N

113

113

113

113

113

Correlation

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

ثانيا :اختبار فرضيات التأثري:

الفرضية الرئيسة الثانية :ال يوجد أتثري ذو داللة معنوية (للذكاء االسرتاتيجي) ف (األداء العايل).
ولغريف اختبار الفرضــية الرئيســة الثانية ،فإن الدراســة ســتعتمد على حتليل اال دار البســيط ابســتخدام
معامل بيتا وقيمة ( )Fومعامل التحديد (التفسـري) ( )R2وتتفرع من هذت الفرضـية أربع فرضـيات فرعية هي
كاآلا-:
أ .ال يوجد أتثري ذو داللة معنوية لالستشراف ف األداء العايل.

يَظهر من معادلة وجدول نتائج حتليل اال دار ) (12هنالك خلثري ذو داللة معنوية عند مسـتوى ()%1
لالستشراف يف األداء العال ،إذ بلغت قيم معامل بيتا ( )0.490مبعىن أن التغري يف قيمة بعد االستشراف
مبقدار وحدة واحدة يقود اىل تغري مبقدار ( )0.490يف متغري األداء العال ،وقد بلغت قيمة ) (Fاحملس ـ ــوبة
( )37.167وهي أكرب من قيم ــة ) (Fاجل ــدولي ــة الب ــالغ ــة ( .)6.85مم ــا ي ــدل على معنوي ــة امنوذج اال ــدار
ا اص ذت الفرضية ،وقد بلغ معامل التحديد ( )0.251مبعىن أن االستشراف يفسر ما نسبته ()%25.1
من التغريات اليت تطرأ على األداء العال ،وبذلك يتم رفض فرض ـ ـ ـ ـ ــية العدم الفرعية األوىل وقبول الفرض ـ ـ ـ ـ ــية
البديلة.
Z=1.813+0.490 X1

جدول ) (12معادالت اال دار وقيم ) (R2وقيمة ( )Fاحملس ـ ـ ــوبة للفرض ـ ـ ــية الفرعية األوىل من الرئيس ـ ـ ــة
()14
الثانية
Sig.

F

Mean Square

df

).000(a

37.167

14.647

1
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Sum of

Model

Squares
14.647

Regression

1
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.394

t

Standardized
Coefficients

Coefficients

Beta
.000
.000

6.096

112

58.389

Unstandardized

Sig.

5.201

111

43.743

Std. Error

.501

Residual
Total
r
0.501

B

.349

1.813

)(Constant

.080

.490

X1

R2
0.251

ب .ال يوجد أتثري ذو داللة معنوية لبُعد الرؤية املستقبلية ف ُمتغري األداء العايل.

يَظهر من معادلة وجدول نتائج حتليل اال دار ) (13هنالك خلثري ذو داللة معنوية عند مسـتوى ()%1
للرعية املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبلية يف األداء العال ،إذ بلغت قيم معامل بيتا ( )0.458مبعىن أن التغري يف قيمة بعد الرعية
املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبلية مبقدار وحدة واحدة يؤدي اىل تغري مبقدار ( )0.458يف متغري األداء العال ،وقد بلغت قيمة
) (Fاحملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبـة ( )44.107وهي أكرب من قيمـة  Fاجلـدوليـة البـالغـة ( )6.85ممـا يـدل على معنويـة امنوذج
اال دار ا اص ذت الفرضـ ـ ـ ــية ،وقد بلغ معامل التحديد ( )0.284مبعىن أن الرعية املسـ ـ ـ ــتقبلية تفسـ ـ ـ ــر ما
نس ـ ــبته ( )%28.4من التغريات اليت تطرأ على األداء العال ،وبذلك يتم رفض فرض ـ ــية العدم الفرعية الثانية
وقبول الفرضية البديلة.
Z=2.11+0.458 X2

جدول ) (13معادالت اال دار وقيم ) (R2وقيمة ( )Fاحملس ـ ـ ــوبة للفرض ـ ـ ــية الفرعية الثانية من الرئيس ـ ـ ــة
الثانية
Sig.

F

Mean Square

df

).000(a

44.107

Sum of

Squares

16.604

1

16.604

Regression

.376

111

41.785

Residual

58.389

Total

112
Sig.

t

Standardized

Unstandardized

Coefficients

Coefficients

Beta
.000

7.625

.000

6.641

.533

Model
1

r
0.533

Std. Error

B

.277

2.110

)(Constant

.069

.458

X2

R2
0.284
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ت .ال يوجد أتثري ذو داللة معنوية للشراكة ف األداء العايل.

يَظهر من معـادلـة وجـدول نتـائج حتليـل اال ـدار ( )14هنـالـك خلثري ذو داللـة معنويـة عنـد مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى
( )%1للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراكـة يف األداء العـال ،إذ بلغـت قيم معـامـل بيتـا ( )0.362وقـد بلغـت قيمـة ) (Fاحملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبـة
( )28.511وهي أكرب من قيمة ) (Fاجلدولية البالغة ( )6.85مما يدل على معنوية امنوذج اال دار ا اص
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ذت الفرض ـ ـ ـ ــية ،وقد بلغ معامل التحديد ( )0.204مبعىن أن الش ـ ـ ـ ـراكة تفس ـ ـ ـ ــر ما نس ـ ـ ـ ــبته ( )%20.4من
التغريات اليت تطرأ على األداء العال ،وبذلك يتم رفض فرضية العدم الفرعية الثالثة وقبول الفرضية البديلة.
Z=2.506+0.362 X3

جدول ) (14معادالت اال دار وقيم )  (Rوقيمة ) (Fاحملسـ ـ ـ ــوبة للفرضـ ـ ـ ــية الفرعية الثالثة من الرئيسـ ـ ـ ــة
الثانية
2

Sig.

F

Mean Square

Df

).000(a

28.511

t

Sig.
.000
.000

5.340

Squares

11.933

1

11.933

Regression

.419

111

46.457

Residual

112

58.389

Total

Standardized

Unstandardized

Coefficients

Coefficients

Beta
9.306

Sum of

Model

R

Std. Error

B

.269

2.506

)(Constant

.068

.362

X3

.452

1

0.452
R2
0.204
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ث .ال يوجد أتثري ذو داللة معنوية للدافعية ف األداء العايل.

يَظهر من معادلة وجدول نتائج حتليل اال دار ( )15يوجد هناك خلثري ذو داللة معنوية عند مسـ ـ ــتوى
( )%1للــدافعيــة يف األداء العــال ،إذ بلغــت قيم معــامــل بيتــا ( )0.504مبعىن إن التغري يف قيمــة الــدافعيــة
مبقدار وحدة واحدة يؤدي اىل تغري مبقدار ( )0.504يف متغري األداء العال ،وقد بلغت قيمة ) (Fاحملســوبة
( )82.901وهي أكرب من قيمة ) (Fاجلدولية البالغة ( )6.85مما يدل على معنوية امنوذج اال دار ا اص
ذت الفرضـ ـ ـ ـ ـ ــية ،وقد بلغ معامل التحديد ( )0.428مبعىن إن الدافعية تفسـ ـ ـ ـ ـ ــر ما نسـ ـ ـ ـ ـ ــبته ( )%42.8من
التغريات اليت تطرأ على األداء العال ،وبذلك يتم رفض فرضية العدم الفرعية الرابعة وقبول الفرضية البديلة.
Z=1.932+0.504 X4

جدول ) (15معادالت اال دار وقيم ) (R2وقيمة ) (Fاحملسـ ـ ـ ــوبة للفرضـ ـ ـ ــية الفرعية الرابعة من الرئيسـ ـ ـ ــة
الثانية
Sig.

F

Mean Square

df

).000(a

82.901

Sum of

Squares

24.964

1

24.964

Regression

.301

111

33.425

Residual

58.389

Total

112
Sig.

t

Standardized

Unstandardized

Coefficients

Coefficients

Beta
.000

8.667

.000

9.105

.654

Model

R

Std. Error

B

.223

1.932

)(Constant

.055

.504

X4
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وبعد التأكد من صـحة الفرضـيات الفرعية السـابقة يتم اختيار الفرضـية الرئيسـة الثانية ،إذ يظهر جدول
نتائج حتليل اال دار ) (16هنالك خلثري ذو داللة معنوية عند مستوى ( )%1للذكاء االسرتاتيجي يف األداء
العال ،إذ بلغت قيم معامل بيتا ( )0.724مبعىن أن أي تغري يف قيمة املتغري املسـ ــتقل الذكاء االس ـ ـرتاتيجي
تقود اىل تغري بنفس االاات ومبقدار ( )0.724من املتغري التابع األداء العال ،وقد بلغت قيمة ) (Fاحملسوبة
( )94.842وهي أكرب من قيمة ) (Fاجلدولية البالغة ( )6.85مما يدل على معنوية امنوذج اال دار ا اص
ذت الفرضـ ـ ــية ،وقد بلغ معامل التحديد ( )0.461مبعىن أن متغري الذكاء االسـ ـ ـرتاتيجي يفسـ ـ ــر ما نسـ ـ ــبته
( )%46.1من التغريات اليت تطرأ على األداء العال أما النس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة املتبقية والبالغة ( )%53.9فتعود ملتغريات
أخرى غري داخلة ابألمنوذج ،وبذلك يتم رفض فرضـ ــية العدم الفرضـ ــية الرئيسـ ــة الثانية وقبول فرضـ ــية الوجود
البديلة.
Z=1.014+0.724 X

()15

جدول ) (16معادالت اال دار وقيم )  (Rو قيمة ) (Fاحملسوبة للفرضية الرئيسة الثانية
2

Sig.

F

Mean Square

df

).000(a

94.842

Sum of

Squares

26.903

1

26.903

Regression

.284

111

31.486

Residual

58.389

Total

112
Sig.

t

Standardized

Unstandardized

Coefficients

Coefficients

Beta
.001

3.365

.000

9.739

.679

Model
1

R
0.679

Std. Error

B

.301

1.014

)(Constant

.074

.724

X

R2
0.461

المبحث الخامس :االستنتاجات والتوصيات
أوالً :االستنتاجات:

يركز هــذا املبحــث على جمموعــة من االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنتــاجــات اليت لثــل تعليالً لبعض النتــائج اليت رهرت عرب
الدراسـة ،وتفسـريات للمتغريات اليت حققت خلثريات مميزة ،واليت تسـهم يف ارشـاد الباحثني واملتخصـصـني إىل
جماالت جديدة تستحق البحث والدراسة والتطوير.
أرهرت نتائج التحليل التطبيقي ملتغريات الدراسـ ـ ـ ــة للمعامل املبحوثة ،جمموعة من االسـ ـ ـ ــتنتاجات كان
أمهها اآلا-:
 .1تبني من خالل اافايف األوس ــاط احلس ــابية لفقرات الدافعية نس ــبة إىل ابقي األوس ــاط يف أبعاد متغري
الـذكـاء االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجي ،الن هنـاك حـاجـة ملحـة من قبـل اإلدارة العليـا لزايدة العمـل مببـدأ الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـافيـة
 -15املصدر :اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية.
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.2

.3
.4

.5
.6

.7
.8

واالنفتاح والثقة مع العاملني فضـ ــال عن خلق بيئة عمل حتقق الرضـ ــا الوريفي والسـ ــعادة (نوعية حياة
عمل) وذلك من أجل تدعيم قيم الدافعية وحتس ـ ـ ــني القوى املوجودة داخل الش ـ ـ ــخص واليت تؤثر على
ااات وشدة واستمرار سلوكه الطوعي داخل وخارج املعمل.
صـوصـ ـ ـ ــا الدولية عرب عمل إدارة للشـ ـ ـ ــركة العليا
احلاجة إىل تدعيم الشـ ـ ـ ـراكات مع املعامل األخرى خ ـ ـ ـ ـ
وإقامة التحالفات االسـرتاتيجية ،واالسـتثمار الفاعل للموارد ،مثل الوقت واجلهد واملعلومات وا ربات
واملواد وغريها مع الش ـ ـ ــركاء رغم وجود التعاون الفاعل وتبادل املعلومات بني املعامل املبحوثة ونظريا ا
احمللية ،وقد بنيت هذت املعلومات اعتمادا على االافايف الواضــح يف األوســاط احلســابية املوزونة لبعد
الشراكة نسبة إىل ابقي أبعاد متغري الذكاء االسرتاتيجي.
لتلك املعامل املبحوثة وصـ ـ ــفاً واضـ ـ ــحاً وموجزاً ملا تريد أن تكون عليه مع مشـ ـ ــاركة فاعلة يف صـ ـ ــياغة
الرعية املسـ ـ ـ ـ ــتقبلية للمعمل من قبل مجيع املدراء بكل املسـ ـ ـ ـ ــتوايت ،وهذا ما بينه االرتفاع النسـ ـ ـ ـ ــحم يف
الوسط احلسايب املوزون لبعد الرعية املستقبلية.
ارتفاع الوسـط احلسـايب املوزون لبعد االسـتشـراف ،أي التطلع و املسـتقبل وبشـكل واضـح عرب توسـيع
اإلدراك بكل املســتجدات وترتيب عميلة صــنع القرار واالســتفادة من التطورات املســتقبلية واالســتعداد
الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروري للتكيف مع مجيع التغريات البيئيــة ،فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال عن امتالك رعيــة بــديلــة للواقع املتبــدل وغري
األكيد.
تبين مبدأ التحسـني املسـتمر واإلبداع يف كافة جوانبها ومسـميا ا اإلدارية والتشـغيلية وتطوير القابليات
البشـرية واملعرفية لق م صـادر جديدة للتحسـني املسـتمر اسـتجابة لتغريات البيئتني الداخلية وا ارجية
هلا.
مل يكن هناك دعم كاف لعمليات اكتش ـ ـ ـ ـ ـ ــاف املواهب واملتميزين ،فض ـ ـ ـ ـ ـ ــال عن تدعيم مراكز التأهيل
والتطوير ونش ــر هذت املواهب مبا حيقق التكامل يف العمل والثقة العالية بني مجيع املس ــتوايت التنظيمية
صـائية يف اافايف الوس ـ ــط احلس ـ ــايب املوزون لبعد جودة اإلدارة
للمعمل ،وهذا ما أكدته النتائج اإلح ـ ـ
نسبة اىل ابقي أبعاد متغري األداء العال.
صـايب (محلة األس ـ ـ ـ ــهم ،والزابئن ،والعاملني،
امتالك مقومات االلتزام طويل األمد ااات أص ـ ـ ـ ــحاب امل ـ ـ ـ ـ
واملوردين ،واجملتمع بشـكل عام) رغم أن هناك حاجة ضـرورية لتقوية هذا االاات لتحسـني عملية خلق
القيمة عرب معرفة رغبات واحتياجات أصحاب املصايب واالستجابة هلا.
هناك امكانية حتقيق األداء العال من خالل اعتماد الذكاء االسـ ـ ـرتاتيجي ،فقد رهر الن هناك عالقة
ارتباط اجيابية ومعنوية بني املتغريين ميكن االس ـ ـ ــتناد إليها يف خلكيد هذا االس ـ ـ ــتنتاج ،وقد كانت أعلى
صـوى لرفع مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوايت
معامالت ارتباط لبعد الدافعية مع األداء العال ،مبعىن أن هناك ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الـدافعيـة لـدى العـاملني والتـأكيـد عليهـا ابعتبـار ألـا مل حتقق أعلى املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوايت يف ترتيـب أبعـاد الـذكـاء
االسرتاتيجي.
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 .9أرهرت النتــائج املتعلقــة بعالقــات األثر بني املتغريين الن هنــاك أثرا معنواي للــذكــاء االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجي يف
حتقيق األداء العال ،مما يؤكد أن اس ـ ـ ـ ــتقراء املس ـ ـ ـ ــتقبل من خالل التحليل االسـ ـ ـ ـ ـرتاتيجي لعوامل البيئة
الداخلية وا ارجية ،حيقق مبا ال يقبل الشك نتائج مالية وغري مالية جيدة.
صـائيـة لتحليـل األثر الن بعـد الـدافعيـة كـان لـه األثر األكرب على متغري األداء
 .10رهر من النتـائج اإلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
العال ،بينما َحظي بعد الش ـ ـراكة ابلتأثري األقل يف األداء العال مما يش ـ ــري إىل أن املزااي املادية واملعنوية
املمنوحة للعاملني تسهم يف حتسني األداء العال بشكل كبري.
ثانياً :التوصيات واملُقرتحات املُستقبلية

صـادر املختلفة ،ويف إطار ما ورد
صـي املعلومات والرجوع إىل امل ـ ـ
برزت أثناء مرحلة البحث امليداين وتق ـ ـ
من اسـ ــتنتاجات ،برزت جمموعة من التوصـ ــيات واملقرتحات اليت تفيد املعامل عينة الدراسـ ــة بشـ ــكل خاص
والباحثني املهتمني ابلفكر اإلداري عموماً ،وميكن تلخيصها على النحو اآلا-:
 .1ينبغي زايدة العمل مببدأ الش ـ ـ ـ ــفافية واالنفتاح والثقة مع العاملني ،من خالل تش ـ ـ ـ ــكيل فرق عمل حلل
املشـاكل واملشـاركة يف وضـع األهداف وتوضـيحها والعمل على زايدة ثقة األفراد النفسـهم ،من خالل
تطوير املهارات والدورات التدريبية اإلجرائية والنفسـ ـ ــية وذلك من أجل تطوير العمل املبين على الرغبة
الشخصية وحتقيق التوازن بني مصايب العاملني واملصايب العليا للمعمل.
 .2تدعيم الش ـ ـ ـ ـراكة مع املعامل والش ـ ـ ـ ــركات املنافس ـ ـ ـ ــة والتواص ـ ـ ـ ــل مع األخرى الدولية ،من خالل تبادل
ا ربات وإعارة فرق العمل املتبادلة بني الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات أو إنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اتفاقيات للتعاون الفين واإلداري بني
الشـ ـ ــركات احمللية والدولية عرب العمل واالسـ ـ ــتثمار الفاعل للموارد ،من خالل تبادل املنافع واملعلومات
وبناء أنظمة متطورة لالتصاالت لتنفيذ هذت املهمة.
صـية للمديرين وحتديد خلثريها على أدائهم وكيفية القيام
صـائص الش ـ ــخ ـ ـ
 .3ض ـ ــرورة االهتمام مبوض ـ ــوع ا ـ ـ
ابملس ـ ــؤوليات القيادية امللقاة على عاتقهم ،ملا يؤديه املدراء من مهمة حس ـ ــاس ـ ــة س ـ ـواء على مس ـ ــتوى
املعمل أو على مستوى اجملتمع.
 .4ضرورة االهتمام بتطوير الذكاء االسرتاتيجي لدى املديرين ،من خالل ادخاهلم دورات تدريبية خاصة،
صـعوابت اليت تعرتيف عملهم والدخول يف نقاش ــات بناءة مع
وكذلك الس ــعي املتواص ــل لتش ــخيص ال ـ
مسـتشـارين معتمدين ورعسـاء األقسـام للوصـول إىل حلول من شـألا أن تزيد من إدراك املدير وتوسـيع
آفاقه و املستقبل.
 .5تطوير أنظمة للمسـ ــاعدات النقدية والعينية للعاملني ،من خالل االعتماد على االسـ ــتحقاق ما يؤدي
اىل الرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا والقنـاعـة وزايدة الثقـة ابإلدارة العليـا وأنظمـة العمـل لـدى مجيع العـاملني ،مع تفعيـل آليـة
للتداول والتحاور بني اإلدارة والعاملني لتوضـيح وجهات النظر ،من خالل االجتماعات الدورية واليت
تبىن على الصراحة والثقة.
 .6االهتمام ابكتش ــاف املواهب واملتميزين ،عن طريق البحث الدائم عن املوهب واملتميزين داخل املعمل
وخارجه ،والعمل على انش ـ ـ ـ ــاء مراكز التأهيل والتطوير وتوزيع خمرجات هذت املراكز من املواهب لزايدة
فاعلية مجيع األقسام واملصانع يف املعمل.
221

27 :العدد
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تقويم كتاب اللغة العربية للصف األول المتوسط على وفق معايير
جودة الكتاب المدرسي

Evaluating First Intermediate Arabic Language Book
According to Standards of Quality of school Books
( )1

أ.م.د أحمد جبار راضي العابدي
Assist. Prof. Ahmed Jabbar Radhi Al-Abidy

الملخص
صـف االول املتوسـ ـ ــط على وفق معايري جودة
هدفت الدراسـ ـ ــة احلالية إىل (تقوي كتاب اللغة العربية لل ـ ـ ـ
الكتاب املدرسي).
تكونت عينة الدراس ـ ــة من ( )120مدر ًس ـ ـا ومدرس ـ ـةً من مدرس ـ ــي اللغة العربية ومدرس ـ ــا ا يف املدارا
املتوس ـ ـ ـ ــطة والثانوية يف مركز حمافظة كربالء ،واعتمد الباحث املنهج الوص ـ ـ ـ ــفي؛ ألنه يتالءم وإجراءات هذا
البحث ،عرب اس ـ ـ ــتبانة ض ـ ـ ــمت ( )74فقرة موزعة على مخس جماالت ،وزعت على أفراد عينة البحث بعد
صـدق والثبات هلا ،إعتمد الباحث معامل ارتباط بريسـ ــون ،والوسـ ــط املرجح ،والوزن املئوي وسـ ــائل
اجياد ال ـ ـ
إحصائية ،والنسبة املئوية وسيلة حسابية للتعامل مع نتائج البحث إحصائياً.
وتوصل الباحث إىل عدد من النتائج منها:
 أن معايرياجلودة مل تتوافر بشكل كامل يف كتاب اللغة العربية للصف االول املتوسط. الكتاب يف مقدمته مل حيقق معايري اجلودة الشاملة. حمتوى الكتاب حقق معيار اجلودة على الرغم من وجود بعض جوانب القصور يف فقراته. االمثلة والتمرينات جيدة وإن كانت بعض فقرا ا غري متحققة. االخراج الفين للكتاب مل يصل اىل مستوى املعيار العام للجودة. -1املديرية العامة للرتبية يف حمافظة كربالء املقدسة.
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:ويف رل النتائج اليت توصل إليها البحث احلال يوصي الباحث مبا ا
جيب االخذ راء مدرســي اللغة العربية ومدرســا ا يف حتســني هذا الكتاب وإش ـراكهم يف جلان التأليف
.والتطوير
Abstract
Evaluating First Year Intermediate Arabic Language Textbook According
to Total Quality Standards. By Asst. Prof Ahmad Jabar Radi Alabidi. Phd.
The present study aims at evaluating First Year Intermediate Arabic
Language Textbook According to Total Quality Standards. The sample of
the study consists of (120) teachers (male and female) in Intermediate and
secondary schools in Kerbala govornorate. The researcher adopts the
desecriptive approach, because it is suitable to the study, through a
questionnaire with (74) items divided into (5) domains. After ensuring validity
and reliability of the questionnaire, it is distributed to the sample of the study.
The researcher uses pearson corrolation formula, mean, medium as
statitical means and he uses the percentage to gain results of the study. The
researcher concludes some conclusions among them are: -The total Quality
Standards are not completely.
fufilled in the first year Intermediate_Arabic Language Textbook._ The
introduction of the Textbook does not achieve totat Quality Standards.
The content of the Textbook achieve the Standards of the Total Quality
although there is some shortage in it. The examples and exercises of the
Textbook are good but it need some changes. The technical finishing of the
Textbook does not achieve Standards of the Total Quality. According to the
results of the study, the researcher mentions some recommondations
among them are: There is a need to pay attention to the teachers viewpoints
to enhance this Textbook besides they must be included in the teams who
write and develop such Textbook.

:مشكلة البحث
مبا أن اجلودة تعد من املطالب الرئيس ـ ـ ـ ــة يف املهن كلها؛ فاحلاجة اليها لثل مطلباً رئيس ـ ـ ـ ـاً وض ـ ـ ـ ــرورًاي يف
 ومبـا أن،صـبح خمرجـا ـا يف مـدخال ـا انظمـة املهن كلهـا
العمليـة الرتبويـة والتعليميـة؛ أللـا لثـل أم املهن وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وإال س ـ ــتكو َن هنالك
 لذلك جيب ات ـ ـ،الكتاب املدرس ـ ــي يعد من االدوات التعليمية املناس ـ ــبة
ّ ،صـافه ابجلودة
 وأن هذت الفجوة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف تؤدي اىل النفور واألحباط من قبل،فجوة ما بني الطالب واملنـاهج املدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة
الطلبة واملدرسـ ــني من هذت الكتب وعدم قدر م على اداء دورهم بشـ ــكل فعال وهذا بدورت يؤدي اىل عدم
،)17 :2008 ، مع وجود فـارق كبري بني املـدخالت واملخرجـات (عطيـه،حتقيق االهـداف الرتبويـة املطلوبـة
 (ألنه ميثل منهجا،صـف االول املتوس ـ ـ ــط
لذا جاءت هذت الدراس ـ ـ ــة تبحث يف تقوي كتاب اللغة العربية لل ـ ـ ـ
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جــديـ ًـدا يف خلليفــه وإخراجــه ،فهو يعــد التجربــة األوىل يف العراق املؤلفــة على الطريقــة التكــامليــة اليت حــذت
احدا تش ــتق منه فروع اللغة العربية كلها) وذلك من
حذو اارب البلدان العربية الش ــقيقة اليت تعتمد ن ًصـا و ً
َ
أجــل بيــان مــدى توافر معــايري اجلودة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملــة ومواكبتــه للتطورات احلــديثــة مبجــال اللغــة وتوريف املـادة
التعليمية توريفاً فعلياً وعملياً لتخدم املسـ ـ ـ ــتفيدين من الطلبة واملدرسـ ـ ـ ــني عرب التعرف والوقوف على معايري
الكتاب وبنيته االسـاسـية ،لذلك حرص الباحث على أن تكون هناك معايري معتمدة وواضـحة مسـتندة إىل
اجلودة ميكن االعتماد عليها يف إصدار االحكام الدقيقة على املناهج املدرسية.
ومن املعروف أن املدرا هو الش ـ ــخص األول الذي يس ـ ــتطيع أن يتابع النتائج واملخرجات املرتتبة على
تدريس املنهج ،وكذلك مالحظة مدى تقبل الطلبة واس ـ ـ ــتجابتهم له ،وهذا األمر يتطلب أن يكون املدرا
صـدر حكمـاً تقومييـاً على أي كتـاب من حيـث مـدى التزامـه ابلتطورات الرتبويـة احلـديثـة من
هوأول من ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حيث تكامل املعرفة ومسايرته لطبيعة املرحلة والفئة العمرية ،وقدرته على حتقيق الغريف الرئيس للمادة املراد
تدريســها وتكاملها من خالل حســن تنظيمه وعرضــه وحســن إخراجه وما حيتويه من رســوم توضــيحية (فتح
 .)83-82 :2007،لذا فقد اص ـ ــبح من املس ـ ــلمات االس ـ ــاس ـ ــية األخذ راء مدرس ـ ــي املواد الدراس ـ ــية
ووجهات نظرهم يف تقوي أي كتاب ،ومن هذت املسؤولية انطلق الباحث ابالعتماد على آراء مدرسي اللغة
العربية لتقوي كتاب اللغة العربية على وفق معايري اجلودة الشاملة.
أهمية البحث:
ليزا له مما سـوات من األجناا األخرى ،وهي يف حد
تعد اللغة العربية أوضـح خصـائص اجلنس البشـري ً
ذا ا ليسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت جمرد نظام لتوليد األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات الناقلة للمعىن فهي مرآة للعقل وأداة التفكري ووعاء املعرفة يف
درا بوصفها غاية يف ذا ا،بل هي وسيلة لبلوغ غاية أكرب ،أال وهي تربية
اجملتمعات اإلنسانية ،فاللغة ال ت َ
دائما إىل تطوير أسـ ــاليبه وهذا
األجيال واعدادها ً
إعدادا يتناسـ ــب مع رروف احلياة .وإن اإلنسـ ــان يسـ ــعى ً
أمر مس ـ ـ ــلم به ،وأن أي جديد يف ميادين البحث الرتبوي ال بد وأن ينعكس على املنهج بوص ـ ـ ــفه املخطط
العلمي املوضـ ــوع لتعليم األفراد (أبو مري  ،)25 :2006ومن هنا يسـ ــتطيع واضـ ــعو املناهج حتديد ا ربات
الرتبويـة اليت جيـب أن تقـدمهـا املـدرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ليلتحم فيهـا املتعلمون يف كـل مرحلـة من مراحـل التعليمّ ،إال أن
حتديد ا ربات الرتبوية اليت حتتويها املناهج البد أن تت ـ
صـف مبواصــفات اجلودة الشــاملة وترتبط ارتباطاً وثيقاً
بتحـديـد الطرق اليت يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتطيع املعلم أن يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدمهـا يف تنـاول تلـك املنـاهج على املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى التنفيـذي،
(الدليمي ،الوائلي .)16 :2003
ُّ
وتعداجلودة الشـاملة من األسـاليب اإلدارية احلديثة اليت تسـللت إىل جمال التعليم من ال صـناعة .فقد رهر
صـناعية على إختالف
صـناعة ،وأثبت فاعليته يف حتسـ ــني جودة املنتجات ال ـ ـ
هذا املفهوم أسـ ــا ًسـ ـا يف جمال ال ـ ـ
ونظرا ملا ميتلكه هذا األســلوب اإلداري احلديث من قدرات وإمكاانت هائلة لتحســني جودة املنتج
أنواعهاً ،
فقد أمكن االستفادة منه يف جمال ا دمات اليت من أمهها التعليم( .علي،2002 ،ص.)232
وحىت تتحق اجلودة يف العملية التعليمية البد من حتقق معايري معينة ،فجودة املنهج تتطلب وجود معايري
ترتبط بعناص ـ ـ ــر املنهج مثل :معايري ،األهداف التعليمية ،واحملتوى التعليمي ،والوس ـ ـ ــائل التعليمية والتمارين
والتدريبات....ا ويعد الكتاب املدرس ـ ــي من أهم وس ـ ــائل حتقيق األهداف الرتبوية ،فعلى الرغم من تعدد
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صـورة
األنشــطة الرتبوية واملواد التعميمية وتنوعها ،فما زال الكتاب املدرســي الوســيمة الفعالة اليت تســتخدم ب ـ
صـل من أجل الدراســة املنظمة يف املواد الد راســية املختلفة وقيمته بوصــفه م صـد ًرا تعليميًا
كبرية يف داخل الف ـ
أساسيًا.
ومبا أن اجلودة ترتبط إرتبا ًط مباش ـ ـ ـراً اب دمات اليت تقوم على أس ـ ـ ــاا حتس ـ ـ ــني املنتجات لذلك يكون
التغري والميثل مفهوم الثبات ،ألن األشـياء قد تكون اجيابية يف الوقت احلاضـر لكنها
معىن اجلودة ميثل عنصـر ّ
صـلح يف جمتمع معني قد اليكون جيداً يف اجملتمعات األخرى
قد التكون كذلك يف املسـ ــتقبل،وإن الذي ي ـ ـ
وهذا يعين أن مفهوم اجلودة خيتلف حبسب اهلدف والزمان واملكان (أمحد.)153 :2007 ،
ويف ضــوء ذلك أصــبح من الضــروري االقتناع بضــرورة تطوير املناهج املدرســية وهذا انبع من االميان الن
الكتاب املدرسـ ـ ـ ـ ـ ــي ميثل النهضـ ـ ـ ـ ـ ــة احلقيقية والوجه التطبيقي لوهداف الرتبوية املنشـ ـ ـ ـ ـ ــودة؛ألنه ميثل االطار
املكاين املتحرك ألية لض ــة فكرية تتالءم مع متطلبات املس ــتقبل الذي يوجه اجملتمعات (ش ــحاته:2003 ،
 ،)257لذا تكمن امهيه البحث احلال يف:
صـف االول املتوس ـ ــط ،واملس ـ ــامهة يف توض ـ ــيح املعايري املهمة جلودة الكتاب
تقوي كتاب اللغة العربية لل ـ ـ
املدرسـ ــي ألطراف العملية التعليمية مجيعها ،وحماولة الكشـ ــف عن بعض جوانب الضـ ــعف والقوة يف كتاب
اللغة العربية وقد تسهم نتائج البحث احلال يف تطوير مواصفات الكتاب املدرسي يف مدارسنا.
هدف البحث:
صـف األول املتوســط على وفق معايري جودة الكتاب
يهدف حبثنا هذا اىل (تقوي كتاب اللغة العربية لل ـ
املدرسـ ــي) من خالل االجابة عن السـ ـؤال اآلا :ما مدى توافر مواصـ ــفات اجلودة الشـ ــاملة يف كتاب اللغة
العربية هلذت املرحلة؟
حدود البحث:
 كتاب اللغة العربية للصف االول املتوسط ،الطبعة االوىل 2016م. مدرسـ ـ ـ ـ ـو اللغة العربية ومدرسـ ـ ـ ـ ــا ا يف املدارا املتوسـ ـ ـ ـ ــطة والثانوية للعام الدراسـ ـ ـ ـ ــي 2018-2017مبحافظة كربالء.
الفصل األول :تحديد المصطلحات:
التقويم:

التقومي:لغة
صـد ابلتقوي تقدير القيمة ،كما يف قوهلم ّقوم
أش ـ ــتقت كلمة تقوي من األص ـ ــل(قَـ َوَم) واجلمع قـوَم ،ويق ـ ـ
صـحيح االعوجاج( .ا ياط،
الس ـ ـ ـ ـلعة أي ق ّدرها ،فالتقوي لغة هو تقدير الش ـ ـ ـ ــيء وتعديله ومس ـ ـ ـ ــاواته،وت ـ ـ ـ ـ
.)35 :2009
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التقومي:إصطالحا
ً
( .1ال ـ ـ ـ ـ ـ ـصـمـادي) :2004عمليـة منظمـة جلمع املعلومـات وحتليلهـا بغريف حتـديـد حتقق االهـداف الرتبويـة
واختاذ القرارات بشألا ملعاجلة جوانب الضعف(الصمادي.)30 :2004،
( .2االمام) :1990هو االوصـ ـ ــاف الكمية والنوعية للسـ ـ ــلوك املراد تقومية مضـ ـ ــافاً اليها االحكام القيمية
اليت ترتبط مبدى قبول ذلك السـ ـ ـ ــلوك او عدمه واختاذ القرارات لتحسـ ـ ـ ــني السـ ـ ـ ــلوك (االمام:1990،
.)24
التعريف االجرائي للتقومي:
هو اصدار حكم معني على كتاب اللغة العربية للصف األول املتوسط يف ضوء أهم النتائج اليت سوف
صل عليها من خالل البحث.
الصف األول املتوسط:

هواملرحلة األوىل من الدراس ـ ــة املتوس ـ ــطة اليت أمدها ثالب س ـ ــنوات يف س ـ ـلم النظام التعليمي يف العراق
وخلا بعد املرحلة االبتدائية اليت أمدها س ـ ـ ــت س ـ ـ ــنوات ،وقبل املرحلة اإلعدادية اليت أمدها ثالب س ـ ـ ــنوات
(وزارة الرتبية.)4 :2008،
املعيار:

أ -تعريف املعايريلغة "جاء يف معجم الوجيز أن املعيارهو ما اخت َذ أس ــاس ـاً للمقارنة والتقديّر"( .مجهورية
العراق.)9 :2010 ،
ب -املعيار (اص ـ ـ ـ ــطالحا) :يعرفه حلس النه":جمموعة من الش ـ ـ ـ ــروط واألحكام املض ـ ـ ـ ــبوطة علمياً اليت
تس ـ ـ ــتخدم كقاعدة أو أس ـ ـ ــاا للمقارنة واحلكم على النوعية أو الكمية دف تعزيز مواطن القوة لتعزيزها،
وتشخيص مواطن الضعف لعالجها (حلس.)11 ،2004:
صـف األول املتوس ـ ـ ــط
صـائص الواجب توافرها يف كتاب اللغة العربية لل ـ ـ ـ
ويعرفه الباحث إجرائيا :هوا ـ ـ ـ
حكما على مدى
اليت تض ــمنتها (االس ــتبانة) يف جماال ا ا مس ــة اليت أعدها الباحث ،وأص ــدر يف ض ــوئها ً
توافر جودة هذا الكتاب.
الجودة الشاملة:

وعرفها
صـائص والســمات اليت تعرب بدقة ومشولية عن مضــمون الرتبية
 (خالد )2006 ،اللا" :جمموعة من ا ـوحالتها مبا يف ذلك ابعادها املختلفة اليت تشـ ــمل :املدخالت والعمليات واملخرجات والتغذية الراجعة
و التفاعالت املسـتمرة املتواصـلة اليت تؤدي إىل حتقيق األهداف املنشـودة للمجتمع" (خالد:2006 ،
.)26
 (احلريري )2010 ،اللا" -:أسـ ــلوب قيادي ينشـ ــئ فلسـ ــفة تنظيمية تسـ ــاعد على حتقيق أعلى درجةممكنة جلودة الس ــلع وا دمات وتس ــعى إىل دمج مفاهيمها ببيئة املنظمة ،مع االخذ بنظر االعتبار ان
جناحها يتوقف على قناعة أفراد املنظمة مببادئها" (احلريري.)15 :2010 ،
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صـف األول املتوسـ ـ ـ ــط اليت
ويعرفها الباحث إجرائيا :هي تكامل املواصـ ـ ـ ــفات يف كتاب اللغة العربية لل ـ ـ ـ ـ
ميكن أن تنال رضــا اجلميع من مدرســني وطلبة،وتكون قادرة على اشــباع حاجا م الرتبوية وحتقيق آماهلم و
طموحا م وحتقيق أفضل ما ميكن حتقيقه من النتائج.
الفصل الثاني :اطار نظري ودراسات سابقة
املحور األول :اطار نظري:

مفهوم اجلودة الشاملة:
صـفة مسـ ــتمرة وعلى الرغم
صـطلحات اجلديدة اليت دف إىل تطوير االداء ب ـ ـ
يعد مفهوم اجلودة من امل ـ ـ
من ذلك جند له تعريفات متعددة ،ومنها :عملية مس ـ ـ ــتمرة ،ونش ـ ـ ــاط منظم لقياا اجلودة على وفق معايري
صـور املكتشـ ــفة واختاذ اإلجراءات الالزمة لتحسـ ــني األداء وتطويرت مث قياا
صـد حتليل أوجه الق ـ ـ
قياسـ ــية بق ـ ـ
اجلودة مرة اخرى لتحديد التحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الذي حتقق (عطية ،)21 :2008 ،وعرفت ايضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا "على الا ثورة
تشــاركية يف الطريقة اليت تعمل ا اإلدارة اليت تنظر وتدبر العمليات بشــكل حيقق النتائج وليس اإلدارة اليت
تنظر إىل النتائج" ،كما ان اس ــتعمال فرق العمل يف ش ــكل تعاوين ألداء األعمال من طريق حتريك املواهب
والقدرات للعاملني كافة يف املنظمة وذلك لتحسـني اإلنتاجية واجلودة بشـكل مسـتمر (احلريري ،وسـعد زاند
درويش ،)15 :2010 ،ويف جمال العملية التعليمية تعرف اجلودة الش ـ ـ ـ ــاملة :ابلا أس ـ ـ ـ ــلوب يف املمارس ـ ـ ـ ــة
اإلدارية تتطلب حتوال كبريا يف طريقة إدارة مدخالت املؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة التعليمية دف الوصـ ـ ـ ــول إىل التحسـ ـ ـ ــني
املسـ ـ ــتمر للمخرجات وا دمات اليت تقدمها املؤسـ ـ ـسـ ـ ــة الرتبوية مبا يضـ ـ ــمن رضـ ـ ــا املسـ ـ ــتفيدين من العملية
التعليمية (علي.)256 :2011 ،
أهداف إدارة اجلودة وفوائدها:
إن ابرز أهداف تطبيق إدارة اجلودة الش ــاملة يف املؤس ـس ــات اإلنتاجية وا دمية هو تطوير املنتجات أو
ا دمات مع إحراز ختفيض يف التكاليف وتقليل الوقت واجلهد الضــائعني لتحســني ا دمة أو املنتج املقدم
للمس ـ ــتهلك ،وعلى العموم تس ـ ــعى اجلودة إىل حتس ـ ــني املخرجات (املنتجات) بش ـ ــكل مس ـ ــتمر وخلق بيئة
للدعم والتطوير املس ـ ـ ـ ـ ــتمر واحملافظة عليه و تقليل اهلدر يف اجلهد والوقت و تعمل على اش ـ ـ ـ ـ ـراك اجلميع يف
عملية تطوير ادوات قياا االداء وكسب ثقة املستفيدين واحملافظة عليها ابستمرار.
ويف ما تقدم ميكننا القول الن تبين إدارة اجلودة الشـ ـ ـ ـ ــاملة كأسـ ـ ـ ـ ــلوب ميكن ان حيقق الكثري من الفوائد
فهي تعمل على تقوية املكانة التنافسـية للمؤسـسـة مع املؤسـسـات األخر أللا عندما تتبىن هذا النظام تقدم
صـبح اكثر انس ـ ــجاما ومتطلبات املس ـ ــتفيد وزايدة العائد من اس ـ ــتثمار املوارد
خدمة او منتجا ودة عالية ت ـ ـ
البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريـة ممـا حي ّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن العالقـات بني العـاملني ويرفع روحهم املعنويـة ،وكـذلـك تزيـد القـدرة على التخطيط
والتحليل و اختاذ القرارات ،وتعمل على رفع كفاية القيادة اإلدارية وتوسـ ـ ـ ــيع افقها وتوجيه تفكريها و جعل
املؤسسة أكثر استجابة للمتغريات البيئية (اليف.)217 :2012 ،
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خصائص اجلودة الشاملة:
صـائص ومسات أمهها الش ـ ـ ــمول ،فهي تش ـ ـ ــمل القطاعات واملس ـ ـ ــتوايت
لتاز إدارة اجلودة الش ـ ـ ــاملة ي ـ ـ ـ
والورائف ا اصـ ـ ـ ــة يف املنظمة كلها ،والزابئن يف اجلودة ميثلون شـ ـ ـ ــيئا حيواي جوهراي ألداء املنظمة اذ انه ال
يوجـد عمـل من دون وجود زابئن وبطبيعـة احلـال ال يكون للمنظمـة أي وجود اذا كـانـت من دون عمـل و
تركز إدارة اجلودة الش ـ ـ ــاملة على التطوير والتحس ـ ـ ــني املس ـ ـ ــتمرين يف أنش ـ ـ ــطة وعمليات املنظمة يف التقنيات
صـميم والتخطيط
وعنـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األداء املختلفـة وذلـك إبتبـاع املنهجيـة العلميـة اليت تعتمـد على التحليـل والت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
والتنظيم لكـل نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط يف املنظمـة ،لتحقيق الكفـاءة واالنطالق من قمـة اهلرم الوريفي حيـث يتوقف جنـاح
صـميم وتش ـ ـ ـ ـ ـ ــغيل
العمل على اقتناع اإلدارة العليا مببدأ املبادرة وتوفري املس ـ ـ ـ ـ ـ ــاندة الكاملة للقائمني على ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ
األعمال يف املنظمة ،ومن خصائص اجلودة الشاملة التنظيم الشبكي حيث يتم التعامل مع املنظمة كشبكة
صـل ا دمات للمســتفيدين العلى جودة وكفاءة ممكنة
متكاملة حبيث يتحقق التدفق األفضــل للعمليات وت ـ
وذلـك بتنميـة الرقـابـة الـذاتيـة واالعتمـاد عليهـا بـدال من الرقـابـة ا ـارجيـة فهي ال تفريف على الفرد بـل تنبع
منه نتيجة االقتناع وأخرياً تتسـم ابحلسـم ،ويعين تبين فكرة منع ا طأ بدال من كشـف ا طأ وحماولة إصـالح
أاثرت (احلريري.)25 :2011 ،
مفهوم املعايري:
هي املواصـ ـ ـ ــفات الالزمة للتعليم اجليد الذي ميكن قبوله وهي الضـ ـ ـ ــمان جلودته واملقياا املرجعي الذي
ميكن االسـرتشـاد به عند تقوي األداء التعليمي يف اية دولة عربية من خالل مقارنته مع املسـتوايت القياسـية
املنش ــودة ،وقد تكون املعايري عبارة عن مس ــتوايت تض ــعها احدى اجلهات ا ارجية أو مس ــتوايت اجناز يف
مؤسسة أخرى يتم اختيارها للمقارنة(،وزارة التعليم العال.)9 :2010،
املعايري واجلودة واالعتماد:
ارتبطـت حركـة املعـايري حبركتني كبريتني مهـا اجلودة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملـة ،واالعتمـاد الرتبوي ،وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكلـت احلركـات
بواي مرتابطًا ثالثي االبعاد خالل التسـ ـ ـ ـ ــعينات ،حىت اصـ ـ ـ ـ ــبحت املعايري املدخل احلقيقي إىل
فكرا تر ً
الثالب ً
جودة التعليم يف مؤسـ ـ ـسـ ـ ــة ما ،واصـ ـ ــبح االعتماد هو الشـ ـ ـهادة الن املؤسـ ـ ـسـ ـ ــة التعليمية قد حققت معايري
صـل بينها (البيالوي،وأخرون:2008،
اجلودة املعلنة ،وارتبطت العناص ـ ـ ــر الثالثة ارتباطًا اترخييًا الميكن الف ـ ـ ـ
.)24
جودة الكتب التعليمية:
صـميما
جودة الكتاب املدرسـ ــي مطلب أسـ ــاا تسـ ــعى املؤسـ ـسـ ــات الرتبوية إىل حتقيقه وهذا يتطلب ت ـ ـ
متميزا للكتاب على أس ــاا اختيار أفض ــل البدائل املكونة لبنيته وادخال عناص ــر أس ــاس ــية مكونة له ،،واذا
صـائص اليت جيب توافرها
أريد حتقيق اجلودة يف الكتاب املدرس ــي ،فإن ذلك يس ــتلزم التعريف للش ــروط وا ـ
يف الكتـاب اجليـد ،ومن مث اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخالص مؤشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات ومعـايري للجودة ميكن من خالهلـا احلكم على جودة
الكتب املدرسية وتوريفها يف تقوي هذت الكتب وتطويرها(.دايب.)2006،2:
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معايري جودة الكتاب املدرسي اجليد وعناصره:
-1ااألهداف التعليمية:أن تت صـدر الكتاب املدرسـي األهداف املطلوب حتقيقها من تدريسـه ،وتعكس
قابال للمالحظة والقياا وملبية حلاجات املتعلم ومراعية خصـائصـه
نتاجا ً
السـلوك املتوقع من الطالب ولثل ً
الفردية(.محادات.)235 :2008،
صـرهم الهـداف الكتـاب ومـادتـه العمليـة
-2املقـدمـة :أن تكون وافيـة لكـل من املعلم واملتعلم حبيـث تب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وطرائق التدريس واألنشـ ــطة التعليمية وأسـ ــاليب التقوي.وتوضـ ــح أمهية الكتاب للمدرا والطالب ،واملبادى
الرتبوية والنفسية اليت روعيَت يف خلليف احملتوى وتنظيم املادة التعليمية (مرعي واحليلة.)260 :2009 ،
 -3احملتوى:أن حيتوي الكتاب على قدر من املادة العلمية املناسـبة ملسـتوى املتعلمني يف ذلك ال صـف،
وأن تتس ـ ـ ـ ــم هذت املادة ابلدقة واحلداثة والداللة واالمهية.وتغطي موض ـ ـ ـ ــوعاته مفردات املنهج املقرر ،ويراعي
احملتوى الفروق الفردية بني املعلمني ،ويوازن بني عمق احملتوى ومشوله ويشــتمل على وســائل تعليمية مناســبة
صـور التوضــيحية املناســبة (ســعيد ،عبد
ذات صــلة ابملادة التعليمية ويكثرمن االشــكال والرســوم واجلداول وال ـ
صـول الكتاب متدرجة ،إذ يكون كل جزء مبنياً على اجلزء السـ ــابق له وممهد
 ،)9 :2007،أن تكون ف ـ ـ
صوله ووحداته مبجموعة من األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئلة
للجزء الالحق له( .العبادي وآخرون ،)129 :2012 ،وختتم ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
واألنشطة اليت تدعو املتعلم للبحث واالستقصاء يف احلصول على اإلجاابت.
-4األنشطة والتدريبات :جيب أن تستند اىل األهداف التعليمية ا اصة ابلوحدة التعليمية وتثري دافعية
الطالب للتعلم الذاا وتناسـ ـ ــب مسـ ـ ــتوى نضـ ـ ــج املتعلم وخرباته وتسـ ـ ـلسـ ـ ــل خطوات تنفيذ النشـ ـ ــاط منط ًقا
ونفسـ ـ ــيًا وتزود الطالب ابلتغذية الراجعة الفورية واملتكررة وتسـ ـ ــاعدت على تطبيق ماتعلمه يف مواقف جديدة
(محادات.)236 :2008،
 -5اإلخراج الفين :أن يكون اخراج الكتــاب جيــداً ،من حيــث متــانــة الغالف ونوعيــة الورق واأللوان
ويكون ش ـ ــكل الكتاب جذاابً ،ويعرب عن حمتوات (التميمي ،)246 :2009 ،ويكون منط الكتاب مناس ـ ــبًا
صـول والفقرات ملونة بلون خمتلف عن لون
لعمر املتعلمني وورقه صـ ـ ـ ــقيال ويفضـ ـ ـ ــل أن تكون عنواانت الف ـ ـ ـ ـ
صـور ،والرسـ ــوم التوضـ ــيحية وا رائط
النص ،وأن يتضـ ــمن النص العدد املناسـ ــب من الوسـ ــائل التعليمية (ال ـ ـ
والرسـ ـ ــوم البيانية)(.العبادي وآخرون ،)130 :2012،وجيب أن يشـ ـ ــتمل الكتاب على فهرا ابحملتوايت،
وعلى قائمة ابملصادر واملراجع ،وقائمة ابملصطلحات الواردة يف الكتاب.
معيارا أســا ًسـا يف إصــدار االحكام التقوميية يف اجملاالت
ويرى الباحث بعد ان أضــحت اجلودة الشــاملة ً
عامة ،إذ البد أن تكون هناك معايري تقوي يف ض ـ ــوء اجلودة الش ـ ــاملة نلتزم ا يف مؤس ـ ـس ـ ــاتنا الرتبوية؛ من
اجل النهويف ابلواقع الرتبوي والتعليمي ،ومبا أن الكتاب املدرســي ميثل القاعدة اليت نســتطيع ان نرتجم كل
مــا تــاجــه فيــه،إذن البــد من الكتــاب أن يكون على وفق جودة عــاليــة ترضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أطراف العمليــة الرتبويــة
مجيعها.
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العدد27 :

املحور الثاني :دراسات سابقة

 -1دراسة (احلارثية )2008
(واقع ممارسة مشرفات اللغة العربية بعض اساليب االشراف الرتبوي يف ضوء معايري اجلودة الشاملة)
أجريَت هذت الدراســة يف اململكة العربية الســعودية وكانت دف اىل معرفة واقع ممارســة مشــرفات اللغة
العربية بعض أسـ ـ ـ ـ ـ ــاليب االشـ ـ ـ ـ ـ ـراف الرتبوي يف ضـ ـ ـ ـ ـ ــوء معايري اجلودة وذلك عن طريق حتديد معايري جودة
اسـ ـ ـ ـ ــاليب االشـ ـ ـ ـ ـراف الرتبوي على تعليم اللغة العربية ،والوقوف على درجة حتقيق هذت االسـ ـ ـ ـ ــاليب ملعايري
صـاص تعليم اللغة العربية مبدينة
اجلودة الش ــاملة .وقد تكونت عيّنة البحث من املش ــرفات الرتبوايت يف إخت ـ
مكـة املكرمـة وعـددهن ( )18مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفـة تربويـة وبعض معلمـات اللغـة العربيـة يف املرحلـة الثـانويـة مبـدينـة مكـة
املكرمة وعددهن ( )158معلمة.
ت اس ـ ــتعمال املنهج الوص ـ ــفي واس ـ ــتخدمت الباحثة االس ـ ــتبانة اداة جلمع البياانت واملعلومات من عينة
البحث وت التأكد من صـ ـ ـ ــدق االسـ ـ ـ ــتبانة بعرضـ ـ ـ ــها على جمموعة من ا رباء كما اسـ ـ ـ ــتخدمت معادلة ألفا
صـائية لتحليل
كرونباخ السـ ـ ـ ــتخراج الثبات وبعد تطبيق االداة اسـ ـ ـ ــتخدمت جمموعة من األسـ ـ ـ ــاليب اإلح ـ ـ ـ ـ
البياانت وقد توصـلت هذت الدراسـة اىل جمموعة من معايري اجلودة ألسـاليب اإلشـراف الرتبوي وقد وجدت
ان األسـ ـ ــاليب اإلشـ ـ ـرافية ال حتقق معايري اجلودة من وجهة نظر املعلمات يف حني توصـ ـ ــلت اىل حتقق تلك
املعايري من وجهة نظر املش ـ ـ ـ ــرفات فض ـ ـ ـ ــال على وجود معوقات حتد من حتقق معايري اجلودة من وجهة نظر
املعلمات و املشرفات (احلارثية.)74 -4 :2008 ،
 -2دراسة (أبو عنزة (2009
اليت تناولت تقوي كتاب اللغة العربية دف التعرف على تقوي كتاب اللغة العربية "املطالعة واألدب
والنقد" لل ـ ـ
صـف الثاين عش ـ ــر يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني يف ض ـ ــوء معايري اجلودة .مس ـ ــتخدماً
اس ــتبانة من إعداد الباحث بغريف مجع املعلومات وأس ــفرت عن نتائج منها :أن أفض ــل معايري الكتاب عند
املعلمني هو اإلخراج الفين للكتاب وتليه طريقة عريف املادة ومن مث املادة املعروضة.
 -3دراسة (معمار :)2010
(مدى تطبيق معايري أدارة اجلودة الشاملة يف التدريب الرتبوي)
أجريت هذت الدراســة يف اململكة العربية الســعودية -املدينة املنورة وكانت دف اىل التعرف على مدى
تطبيق معايري ادارة اجلودة الشــاملة يف التدريب الرتبوي من وجهة نظر مشــريف التدريب واملشــرفني املتعاونني
مبنطقة املدينة املنورة وذلك من خالل االجابة عن جمموعة من التساعالت ،وقد استخدم الباحث االستبانة
فردا من العاملني يف قطاع الرتبية
بوصـ ـ ــفها اداة جلمع املعلومات وتكونت عينة الدراسـ ـ ــة النهائية من (ً )60
صـائية يف حتليل النتائج وتفسـ ـ ـ ــريها ،وتوصـ ـ ـ ــلت هذت
والتعليم ،وقد اسـ ـ ـ ــتعمل جمموعة من اإلجراءات اإلح ـ ـ ـ ـ
الدراسـ ـ ـ ـ ــة اىل ان مبادئ أدارة اجلودة الشـ ـ ـ ـ ــاملة ميكن تطبيقها يف التدريب الرتبوي اال الا تواجه مشـ ـ ـ ـ ــاكل
ومعوق ــات يف تطبيقه ــا ،و ان مب ــادئ اجلودة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامل ــة يف الت ــدري ــب الرتبوي ل ــارا ب ــدرج ــة ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيف ــة
(معمار.)130 :2010،
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 -4دراسة (الزيدي )2011
(تقوي املناهج الدراسـ ـ ـ ــية ألقسـ ـ ـ ــام اللغة العربية يف كليات الرتبية يف اجلامعات العراقية يف ضـ ـ ـ ــوء معايري
اجلودة الشاملة)
أجريت هذت الدراس ـ ـ ـ ـ ــة يف العراق جامعة بغداد كلية الرتبية ابن رش ـ ـ ـ ـ ــد وكانت دف اىل تقوي املناهج
الدراسـية ألقسـام اللغة العربية بكليات الرتبية يف اجلامعات العراقية يف ضـوء معايري اجلودة الشـاملة ،اسـتعمل
الباحث االسـ ـ ــتبانة بوصـ ـ ــفها أداة جلمع البياانت من العينة وتضـ ـ ــمنت ( )173فقرة وتضـ ـ ــمنت معايري كل
صـاحبة،
صـر ومؤش ـ ـراته وبس ـ ــبعة جماالت هي :املرامي ،احملتوى ،طرائق التدريس واس ـ ــاليبه ،االنش ـ ــطة امل ـ ـ
عن ـ ـ
التقوي ،االعداد والتأليف ،ولغة الكتاب واخراجه .وعرضـ ـ ـ ـ ـ ــها على جلنة من احملكمني وا رباء مث تثبت من
صـ ـ ــدقها ولييز فقرا ا وثبا ا وقد بلغ عدد العينة ( )300تدريسـ ـ ــي من اجملتمع االصـ ـ ــلي مث اجرى التطبيق
صـائية وقد
صـل عليها اسـ ــتعمل جمموعة من االجراءات االح ـ ـ
النهائي لوداة ولغريف حتليل البياانت اليت ح ـ ـ
توصـلت هذت الدراسـة اىل جمموعة من االسـتنتاجات منها ان املناهج يف قسـم اللغة العربية يف كليات الرتبية
صـف ابجلودة واملعايري اليت وض ـ ــعتها
صـف ابجلودة و ال توجد معايري ملناهج اللغة العربية تت ـ ـ
يف العراق ال تت ـ ـ
صـف ابجلودة،
وزارة التعليم العال مل تطبق بعد و ان مناهج اقس ـ ــام اللغة العربية يف اجلامعات العراقية ال تت ـ ـ
وهناك قلة اهتمام ابلنواحي النفس ـ ـ ـ ـ ــية والرتبوية مثل التنويع والتش ـ ـ ـ ـ ــويق و التحفيز (الزيدي-17 :2011،
.)200
موازنة بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية:

اهداف البحث:

هدفت الدراس ـ ــات الس ـ ــابقة اىل اهداف متعددة منها معرفة واقع ممارس ـ ــة مش ـ ــرفات اللغة العربية بعض
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليـب االشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراف الرتبوي يف ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء معـايري اجلودة كـدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (احلـارثيـة  )2008وهـدفـت دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
(معمـار )2010اىل معرفـة مـدى تطبيق مبـادئ اجلودة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملـة يف التـدريـب الرتبوي ،وهـدفـت دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
(الزيدي  )2011اىل تقوي مناهج الدراس ـ ـ ــية ألقس ـ ـ ــام اللغة العربية يف ض ـ ـ ــوء معايري اجلودة الش ـ ـ ــاملة بينما
هدفت دراسـ ـ ـ ـ ــة بعض الدراسـ ـ ـ ـ ــات اىل حتديد مدى االخفاق والنجاح يف تطبيق إدارة اجلودة الشـ ـ ـ ـ ــاملة يف
املؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات التعليمية،وكان هدف الدراس ـ ـ ـ ــة احلالية هو تقوي كتاب اللغة العربية على وفق معايري اجلودة
الشاملة.
العينات:

اس ـ ـ ــتعملت الدراس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة عينات متباينة يف احلجم ففي دراس ـ ـ ــة (احلارثية  )2008بلغت عينة
الدراس ـ ــة ( )18مش ـ ــرفة تربوية و( )158معلمة ،ويف دراس ـ ــة (معمار  )2010بلغت عينة الدراس ـ ــة ()60
فردا ،يف حني بلغت عينة دراسـ ـ ـ ـ ــة (الزيدي  )300( )2011تدريسـ ـ ـ ـ ــي ،اما الدراسـ ـ ـ ـ ــة احلالية فقد بلغت
عينتها ( )120مدرسا ومدرسة.
ادوات البحث:

استعملت الدراسات السابقة االستبانة اداة للبحث وكذلك الدراسة احلالية اعتمدت االداة نفسها.
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العدد27 :

نتائج الدراسات:

أكدت معظم نتائج الدراس ـ ــات الس ـ ــابقة على أمهية اجلودة الش ـ ــاملة ومعايريها يف التعليم ،فقد وجدت
دراس ــة (احلارثية  )2008ان األس ــاليب اإلش ـرافية ال حتقق معايري اجلودة من وجهة نظر املعلمات يف حني
توصـ ــلت اىل حتقق تلك املعايري من وجهة نظر املشـ ــرفات فضـ ــال على وجود معوقات حتد من حتقق معايري
اجلودة من وجهة نظر املعلمات و املش ـ ـ ـ ــرفات ،ووجدت دراس ـ ـ ـ ــة (معمار  )2010ان تطبيق معاير اجلودة
الشـ ـ ــاملة كان يتسـ ـ ــم ابلضـ ـ ــعف ،و توصـ ـ ــلت نتائج دراسـ ـ ــة (الزيدي  )2011اىل عدم توافر معايري اجلودة
الش ــاملة يف مناهج اقس ــام اللغة العربية يف كليات الرتبية ،كذلك الدراس ــة احلالية اكدت على اعتماد معايري
اجلودة الشاملة عند خلليف كتاب قواعد اللغة العربية للصف االول متوسط.
الفصل الثالث :منهجية البحث وإجراءاته
صـل منهج البحـث واإلجراءات اليت اتـبَـ َعهـا البـاحـث لتحقيق هـدف حبثـه وبنـاء األداة
يتنـاول هـذا الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـائية اليت اس ـ ــتخدمتها يف حتليل النتائج .وسـ ـ ـيعرض ـ ــها
وص ـ ــدقها وثبا ا ،وحتليل الفقرات والوس ـ ــائل اإلح ـ ـ
الباحث على النحو اآلا:
أوال :منهج البحث:

صـف االول متوسـ ـ ـ ــط على وفق معايري اجلودة
مبا ان الدراسـ ـ ـ ــة دف إىل "تقوي كتاب اللغة العربية لل ـ ـ ـ ـ
الشـ ــاملة" فقد تبىن الباحث املنهج الوصـ ــفي :وهو احد أشـ ــكال التحليل والتفسـ ــري العلمي املنظم لوصـ ــف
راهرة او مشـكلة حمددة وت صـويرها كميا من طريق مجع بياانت او معلومات مقننة عن املشـكلة او الظاهرة
وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة (اجلبوري.)197 :2013 ،
ثانيا :مجتمع البحث وعينته:

ـب عليهم االهتمام يف دراس ـ ـ ـ ـ ــة معينة اوجمموعة
صـد به جمموعة العناص ـ ـ ـ ـ ــر أو األفراد الذين ين ـ ـ ـ ـ ـ
ويق ـ ـ ـ ـ ـ
ص ُّ
املشـ ـ ــاهدات أو القياسـ ـ ــات اليت امع من تلك العناصـ ـ ــر(عليان وآخرون ،)181 :2008 ،ويتمثل جمتمع
البحث احلال مبدرس ـ ـ ـ ــي اللغة العربية ومدرس ـ ـ ـ ــا ا يف حمافظة كربالء ،وملا كانت اجملتمعات الدراس ـ ـ ـ ــية كبرية
احلجم يف الغالب فانه ال ميكن لباحث واحد ان يقوم بدراسـ ـ ـ ـ ـ ــة الظاهرة او احلدب يف ذلك اجملتمع منفرًدا
لذلك يلجأ الختيار عينته الدراسـ ـ ــية من ذلك اجملتمع حبيث لثله لثيالً صـ ـ ــادقاً (ملحم،)269 :2010 ،
لذا اختار الباحث عينة من أفراد اجملتمع ،بلغت ( )120مدرساً ومدرسةً.
ثالثاً :أداة البحث:

ألجل حتقيق أهداف البحث البد من توافر أداة ميكن بوســاطتها مجع البياانت ذات العالقة ابلبحث،
وقد اختريت االســتبانة أداة للبحث كولا أفضــل وســيلة تالئمه ،وتعرف ابلا" :أداة جلمع البياانت املتعلقة
مبوضـوع حبث حمددة عن طريق اسـتمارة جيري تعبئتها من قبل املسـتجيب" وهلا أمهية كبرية يف مجع البياانت
الالزمة يف البحوب الرتبوية والنفس ـ ـ ـ ـ ــية (ملحم )307 :2010 ،إذ إلا تتيح مزيداً من احلرية لعينة البحث
ابلتعبري عن آرائهم ،وهي أداة تس ـ ـ ـ ـ ــتعمل على نطاق واس ـ ـ ـ ـ ــع وكبري ملس ـ ـ ـ ـ ــح ومجع املعلومات والبياانت عن
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األفراد ،إذ إلـا توفر بيـاانت رقميـة منظمـة يف كثري من األحيـان وان املعلومـات اليت امع من طريقهـا غـالبـا
ما تتصف ابملرونة وعدم التعقيد.وإلعداد االستبانة اتبع الباحث ا طوات اآلتية:
 توجيه اسـتبانة مفتوحة اىل عدد من مدرسـي اللغة العربية ومدرسـا ا ،تضـمن السـؤال اآلا" :ما مدىتوافر معايري اجلودة الشاملة يف كتاب اللغة العربية للصف االول املتوسط؟".
 االعتماد على ا لفية النظرية والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع البحث.ونتيجة للخطوات السابقة ت التوصل اىل ( )80فقرة بصيغة اولية.
رابعاً :صدق االداة:

صـدق من الش ــروط الواجب توافرها يف أداة البحث كونه حيدد فيما اذا كانت األداة تقيس فعال
يعد ال ـ
ما وضــعت ألجله ،فضــال على مالءمة فقرا ا واتســاقها مع الغريف الرئيس منها ،وفقدان هذا الشــرط يعين
صـدق الذي يعتمد يف
عدم صـ ـ ــالحية املقياا وهذا يؤدي اىل اسـ ـ ــتحالة اعتماد نتائجه ومن أكثر أنواع ال ـ ـ ـ
صـدق الظاهري" الذي ّيعرف النه":الشـ ـ ـ ــكل العام لوداة او إطارها ا ارجي من حيث
هذا اجملال هو "ال ـ ـ ـ ـ
املوض ـ ـ ــوعية ووض ـ ـ ــوح فقرا ا وتعليما ا"(احملاس ـ ـ ــنة وعبد احلكيم مهيدات ،)218 :2013 ،ولتحقيق هذا
صـدق عريف الباحث أداته على جمموعة من ا رباء ،واعتمدت نس ـ ــبة  %80كحد أد لقبول
النوع من ال ـ ـ
صـلت على أد من هذت النسـ ـ ـ ــبة قام
الفقرة يف االداة من عدمها (بلوم،1983،ص ،)126وكل فقرة ح ـ ـ ـ ـ
الباحث ابستبعادها وع ّدلت بعضها حبسب أراء ا رباء.
صـل
ويف ضـ ـ ــوء آراء ا رباء ومقرتحا م ،عدل الباحث بعض الفقرات ،واسـ ـ ــتبعدت الفقرات اليت مل حت ـ ـ ـ
صـيغتها النهائية( )74فقرة.
على نسـ ــبة ( )%80من أتفاق ا رباء ،وبذلك أصـ ــبح عدد فقرات االسـ ــتبانة ب ـ ـ
وبعـد ذلـك وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع البـاحـث إزاء كـل فقرة ثالثـة بـدائـل متـدرجـة لإلجـابـة وهي (متحققـة بـدرجـة كبرية) و
(متحققة بدرجة متوسطة) و (غري متحققة).
خامساً :ثبات االداة:

صـائص األسـ ــاسـ ــية اليت ينبغي أن تتوافر يف األداة لكي تكون صـ ــاحلة لالسـ ــتعمال،
يعد الثبات من ا ـ ـ
ويقصـد به "االتسـاق الداخلي يف قياا الشـيء الذي تقيسـه أداة القياا" (ملحم )248 :2010 ،وهناك
ثالثة طرق حلساب معامل الثبات الطريقة االوىل أعادة االختبار ،والثانية الصور املتكافئة ،و الثالثة التجزئة
النصفية (اإلمام ،)52 :1990،وقد اعتمد الباحث الطريقة االوىل (اعادة االختبار) أللا من أكثر طرائق
حس ـ ــاب الثبات ش ـ ــيوعاً ،ولتحقيقه اختار الباحث عينة عش ـ ـوائية ( )25مدرس ـ ــا ومدرس ـ ــة من خارج عينة
البحث األسـ ـ ــاسـ ـ ــية وبعد مرور أسـ ـ ــبوعني من اتري التطبيق األول أعيد تطبيق األداة على العينة نفسـ ـ ــها،
صـل على معـامـل ارتبـاط بلغ
وبعـد تطبيق معـادلـة ارتبـاط بريسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون بني درجـات التطبيق األول والثـاين ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
( )0.83وهذا يؤكد ان االداة على درجة عالية من الثبات وبذلك اصبحت االداة جاهزة للتطبيق.
سادسا :تطبيق االداة:

صـيغتها النهائية على افراد عينة البحث االسـ ـ ــاا البالغ عددهم ( )120مدر ًسـ ـ ـا
طبق الباحث اداته ب ـ ـ ـ
ومدرسة للغة العربية يف مركز حمافظة كربالء.
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العدد27 :

سابعاً :الوسائل االحصائية والحسابية:

 .1معامل ارتباط بريسون :الستخراج معامل ثبات األداة (العزاوي.)99 :2007 ،
 .2معـادلـة الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط املرجح :لرتتيـب فقرات االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبـانـة ومعرفـة جوانـب القوة والضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف يف كـل جمـال
(عدا.)131 :1980،
 .3معادلة الوزن املئوي :وتسـ ــتعمل لبيان القيمة النسـ ــبية لكل فقرة من فقرات االسـ ــتبانة لرتتيب الفقرات
بشكل عام وتفسري النتائج (عطية.)275 :2001 ،
الفصل الرابع (نتائج البحث)
اتبع الباحث ا طوات اآلتية:
 .1حس ـ ـ ـاب تكرارات اإلجاابت لكل فقرة من فقرات االس ـ ـ ــتبانة على وفق البدائل الثالثة ،ومعاجلتها
إحصائياً.
 .2اعتماد معادلة الوزن املئوي والوسـ ـ ـ ـ ـ ــط املرجح لتحديد الفقرات املتحققة والفقرات غري املتحققة يف
كل جمال من جماالت االســتبانة ،وت وضــع ثالب درجات (متحققة بدرجة كبرية) للبديل االول ،ودرجتني
للبـديـل الثـاين(متحققـة بـدرجـة متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة) درجتـان ،أمـا البـديـل الثـالـث (غري متحققـة) وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـت لـه درجـة
واحدة.
صـل بني الفقرات
 .3اسـ ـ ــتخراج متوسـ ـ ــط درجات املقياا الثالثي وكانت قيمته ( )2ليكون حمكاً للف ـ ـ ـ
صـل على وسـ ــط مرجح ( )2فما فوق تكون
املتحققة والفقرات غري املتحققة ،وهذا يعين أن الفقرة اليت حت ـ ـ
متحققة ،أما تلك اليت حتصل على أقل من ( )2فتعد فقرة غري متحققة.
.4ترتيب فقرات االســتبانة ترتيباً تنازلياً من حيث األوســاط املرجحة وأوزالا املئوية ضــمن كل جمال من
جماالت االستبانة.
صـف االول املتوسـ ـ ــط ولكل جمال من جماال ا
اعتمد الباحث حمكاً لتقوي كتاب قواعد اللغة العربية لل ـ ـ ـ
قـدرت ( )0,80بعـد اخـذ رأي عـدد من ا رباء يف جمـال القيـاا والتقوي الـذين اتفقوا على صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحيـة هـذا
صـف االول املتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط على وفق املعايرياليت اعدها الباحث.
احملك يف تقوي كتاب قواعد اللغة العربية لل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وسوف نعريف أهم النتائج:
املجال االول :مقدمة الكتاب

تضـ ـ ـ ـ ــمن جمال مقدمة الكتاب على ( )13معياراً ،وقد بينت نتائج الدراسـ ـ ـ ـ ــة أن عدد املعايري املتحققة
بلغت ( )5وتراوحت اوسـ ـ ــاطها املرجحة ما بني ( )2.700اىل ( ،)2.204واما اوزالا املئوية فقد تراوحت
ما بني ( )90اىل ( ،)73.46واما غري املتحققة فقد بلغت ( )8وكانت اوس ــاطها املرجحة بني ()1,540
اىل ( ،)1,110واما اوزانه املئوية فقد تراوحت ما بني ( )51.33اىل ( ،)37حبسب اجلدول (.)1
جدول ( )1املعايري يف جمال مقدمة الكتاب
الـ ــوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط
الوزن املئوي املالحظات
ت الفقرات املعيارية
املرجح
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90
83.33

تبني الرأي الرتبوي الذي بين عليه الكتاب 2.700
1
2.500
تعطي فكرة موجزة عن حمتوايته
2
ت ـثــري داف ـع ـي ـ ـ ــة ال ـط ـل ـب ـ ـ ــة وحت ـفــزهــم ل ـق ـراءة
متحققة
80.93
2.428
3
موضوعات الكتاب
متحققة
73.5
2.205
تتصف ابلوضوح واالبتعاد عن التعقيد
4
متحققة
73.46
2.204
تبني أمهية الكتاب للمدرا والطلبة
5
صـادر التعلم االخرى املس ـ ـ ـ ـ ــاعدة
حتدد م ـ ـ ـ ـ ـ
غري متحققة
51.33
1,540
6
واملساندة
غري متحققة
49.3
1,479
تشري اىل عدد موضوعات الكتاب
7
غري متحققة
48.1
1,443
تتضمن أهداف تدريس املادة
8
غري متحققة
40.3
تبني اجلهود اليت ينبغي ان يقوم ا املدرا 1,209
9
تشـ ـ ـ ـ ــري اىل ارشـ ـ ـ ـ ــادات تسـ ـ ـ ـ ــاعد الطلبة يف
غري متحققة
38.43
1,153
10
استعمال الكتاب
تشـ ـ ـ ــري اىل ارشـ ـ ـ ــادات تسـ ـ ـ ــاعد املدرا يف
غري متحققة
38.23
1,147
11
استعمال الكتاب
صـادر التعلم
توجــه الطلبــة اىل مراجعــة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
غري متحققة
37.56
1,127
12
االخرى املساعدة واملساندة
غري متحققة
37
 13تبني اجلهود اليت ينبغي ان يقوم ا الطلبة 1,110
اجلدول يف األعلى يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح منه أن نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة املعايري املتحققة بلغت ( )%38وهي اقل من درجة احملك
صـف االول املتوســط مل
املعتمد يف هذت الدراســة البالغ ( ،)%80وهذا يعين أن مقدمة كتاب اللغة العربية لل ـ
تتحقق فيهـا معـايري اجلودة.وقـد يعزى ذلـك اىل عـدم عنـايـة املؤلفني مبقـدمـة الكتـاب وافتقـارت اىل التوجيهـات
واالرشـادات اليت تسـاعد املدرا والطالب يف اسـتخدام الكتاب ،ويؤكد (مرعي واحليلة) أ ّن مقدمة الكتاب
يفضـ ـ ـ ـ ــل أن تتبع أسـ ـ ـ ـ ــلوب احلوار الذاا مع الطالب واملعلم وتشـ ـ ـ ـ ــتمل على األهداف التعليمية العامة اليت
سـ ــيحققها تعلم مادة الكتاب املدرسـ ــي ،وتشـ ــري اىل الوحدات التعليمية واملوضـ ــوعات الرئيسـ ــة اليت تعاجلها
صـادر التعلم املسـ ـ ـ ـ ــاعدة
مادة الكتاب املدرسـ ـ ـ ـ ــي من أنشـ ـ ـ ـ ــطة وتدريبات وأسـ ـ ـ ـ ــئلة التقوي الذاا،وحتدد م ـ ـ ـ ـ ـ
والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ــدة ،وتبني املب ــادئ الرتبوي ــة والنفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــة اليت روعيَ ـت يف خلليف الكت ــاب وتنظيم احملتوى(.مرعي
واحليلة،)260 :2004،كما أن املقدمة مل تقرتح جمموعة من طرائق التدريس املناس ـ ـ ـ ــبة للمادة الدراس ـ ـ ـ ــية،
ويعزى ذلك اىل اعتماد مؤلفي الكتاب على املدرس ـ ـ ــني واملدرس ـ ـ ــات يف حتديد أو اختيار الطريقة املناس ـ ـ ــبة
للموضوع.
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املجال الثاني :محتوى الكتاب

وحيتوي هذا اجملال على ( )18معياراً ،وقد أوضـ ـ ــحت نتائج الدراسـ ـ ــة أن املعايرياملتحققة يف هذا اجملال
يارا وتراوحت اوس ـ ـ ـ ــاطها املرجحة ما بني ( )2.715اىل ( ،)2.175واما اوزالا املئوية فقد
بلغت ( )15مع ً
تراوحت ما بني ( )90.5اىل ( ،)72.5واما غرياملتحققة فقد كان عددها ( )3معايري وتراوحت اوسـ ـ ـ ــاطها
مـا بني ( )1,219اىل ( ،)1,198وامـا اوزالـا املئويـة فقـد تراوحـت مـا بني ( )40.63اىل ( ،)39.93وكمـا
موضح يف اجلدول (.)2
جدول ( )2املعايري يف جمال حمتوى الكتاب
الـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط الوزن املئوي املالحظات
الفقرات املعيارية
ت
املرجح
متحققة
90.5
يكثر من االمثلة اليت تسـ ـ ـ ـ ـ ــاعد على فهم 2.715
1
املادة
متحققة
90
ينتهي كل موضـوع يالصـة مناسـبة ترتبط 2.700
2
ابألهداف التعليمية للمادة
متحققة
89.6
يراعي تنظيم املادة الدراس ـ ــية على ش ـ ــكل 2.689
3
عناوين رئيسة وأخرى فرعية
متحققة
89
يراعي تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل املعلومــات وترابطهــا 2.670
4
منطقيا
متحققة
88.43
يتدرج ابملادة من الصعوبة اىل السهولة 2.653
5
متحققة
81.6
صـف بتت ـ ــابع االفك ـ ــار واملعلوم ـ ــات 2.448
يت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
6
ولاسكها
متحققة
81.23
ينمي انواع متعــددة من مهــارات التفكري 2,437
7
لدى الطلبة
متحققة
81
صـف ابحلداثة ومسـ ـ ـ ـ ـ ــايرته للتطورات 2,430
يت ـ ـ ـ ـ ـ ـ
8
العلمية
متحققة
79
صـة 2,370
صـص املخ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ
مناس ـ ـ ـ ــب لعدد احل ـ ـ ـ ـ
9
لتدريسه
متحققة
76.6
 10يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجع على مراعـ ـ ــاة الفروق الفرديـ ـ ــة 2,300
وا صائص النمائية للطلبة
متحققة
76.33
 11يـرتـبـط مـع مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـوى خلهـي ـ ـ ــل الـطـلـب ـ ـ ــة 2,290
وحاجا م وقدرا م
متحققة
76
2,280
 12يراعي جوانب التعلم املعرفية
متحققة
73.33
2,200
 13يتميز ابلواقعية يف تلبية رغبة الطلبة
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72.66

 14حي ـقــق ال ـت ـوازن بــني اجل ـوان ـ ـ ــب ال ـن ـظ ـري ـ ـ ــة 2,180
والتطبيقية
متحققة
72.5
 15يسهم يف حتقيق االهداف العامة للمادة 2,175
غري متحققة
40.63
1,219
 16يراعي جوانب التعلم املهارية
غري متحققة
40.3
1,209
 17يراعي جوانب التعلم الوجدانية
غري متحققة
39.93
1,198
 18ينمي مهارة التعلم الذاا
يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح من اجلــدول ( )2أن نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة املعــايرياملتحققــة يف هــذا اجملـال بلغــت ( )%83وهي أعلى من
صـف االول املتوس ــط تتحقق
()%80اليت لثل درجة احملك وهذا يعين أن جمال حمتوى كتاب اللغة العربية لل ـ
صـر الذي تدور حوله بقية عناصـ ــر الكتاب من
فيه معايري اجلودة ،ويعد احملتوى روح املنهج الدراسـ ــي والعن ـ ـ
أنشـطة وأسـاليب تقوي ،فمن الضـروري أن تكون العالقة واضـحة بني حمتوى الكتاب وتنظيمه ،وأن يتصف
ابحلداثة والعمق والشـ ـ ـ ـ ــمول ،وهذا ماأكدت (اهلامشي وعطية) يف أن حيتوي الكتاب املدرسـ ـ ـ ـ ــي على حقائق
ومعلومات ومفاهيم مالئمة ملستوايت الطلبة الثقافية والعلمية(.اهلامشي وعطية.)92 :2011،
املجال الثالث :االنشطة (االمثلة -التمرينات)

متحققة

يارا
تضـ ــمن جمال االنشـ ــطة (االمثلة -التمرينات)على ( )20معياراً ،وكان عدد املتحقق منها ( )16مع ً
وتراوحـت اوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطهـا املرجحـة مـا بني ( )2.800اىل ( ،)2.120وامـا اوزالـا املئويـة فقـد تراوحـت مـا بني
( )93.33اىل ( ،)70.66واما غري املتحققة فقد بلغت ( )4معايري وتراوحت اوس ـ ـ ـ ـ ـ ــاطها املرجحة ما بني
( )1,178اىل ( ،)1,100وامـا اوزالـا املئويـة فقـد تراوحـت مـا بني ( )39.26اىل ( ،)36.66وكمـا مبني
يف اجلدول (.)3
جدول ( )3املعايري يف جمال االنشطة (االمثلة -التمرينات)
الـ ــوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزن
املالحظات
ت الفقرات املعيارية
املئوي
املرجح
متحققة
93.33
2.800
تتنوع يف املوضوع الواحد
1
متحققة
92.5
2.775
ترتبط مبحتوى املوضوعات
2
متحققة
90.46
2.714
للطالب دور واضح وحمدد
3
متحققة
88.43
2.653
تتناسب مع وقت الدرا
4
متحققة
81.6
2.448
تتناسب مع املستوى العقلي للطلبة
5
تساعد املدرا التعرف على مدى حتقق االهداف
متحققة
80.93
2.428
6
التعليمية
متحققة
73.5
2.205
ترتبط ابألهداف ا اصة ابلوحدة التعليمية
7
متحققة
73.46
2.204
تتميز ابلوضوح والدقة
8
متحققة
73.33
2.200
تتناسب مع اهتمامات وميول الطلبة
9
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2,195

73.16

متحققة

 10توفر للطالب التغذية الراجعة الفورية
تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ــد املـ ــدرا التعرف على خربات الطلبـ ــة
متحققة
72.66 2,180
11
السابقة
قـابلـة للتطبيق والتنفيـذ يف اطـار االمكـاانت املتوافرة
متحققة
72.5 2,175
12
يف بيئة الطالب
متحققة
72 2,160
 13يراعي الفروق الفردية بني الطلبة
متحققة
71.5 2,145
 14تثري انواع من مهارات التفكري لدى الطلبة
متحققة
71.06 2,132
 15يقيس اجلوانب املعرفية
متحققة
 16يربط خربات الطالب السابقة اب ربات اجلديدة 70.66 2,120
غري متحققة
39.26 1,178
 17يقيس اجلوانب املهارية
غري متحققة
38.43 1,153
 18تثري دافعية الطلبة للتعلم الذاا
غري متحققة
37.56 1,127
 19يقيس اجلوانب الوجدانية
غري متحققة
36.66 1,100
 20بعضها ينجز خارج الصف او املدرسة
يتضـ ـ ـ ـ ــح من اجلدول ( )3أن عدد املعايري املتحققة يف جماالت االنشـ ـ ـ ـ ــطة (االمثلة -التمرينات) بلغت
صـف االول املتوس ــط تتحقق
( )%80وهي ض ــمن درجة احملك املعتمد،وهذا يعين أن كتاب اللغة العربية لل ـ
فيه معايري اجلودة يف جمال االنشــطة (االمثلة -التمرينات) ،من حيث ألا تتنوع يف املوضــوع الواحد وترتبط
مبحتوى املوضـوعات وابألهداف ا اصـة ابلوحدة التعليمية وللطالب دور واضـح وحمدد ،إذ توفر له التغذية
الراجعـة الفوريـة ،كمـا ألـا تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـد املـدرا التعرف على خربات الطلبـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقـة ،وهـذا انبع من إهتمـام
املؤلفني ابلفروق الفردي ــة بني الطلب ــة ،وربط ا ربات الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق ــة اب ربات الالحق ــة ،وه ــذا ه ــدف املنهج
التكاملي.
املجال الرابع :لغة الكتاب

تض ــمن جمال لغة الكتاب على ( )8معايري ،عدد املتحقق منا ( )7معايري وتراوحت اوس ــاطها املرجحة
مـا بني ( )2.600اىل ( ،)2.116وامـا اوزالـا املئويـة فقـد تراوحـت مـا بني ( )86.66اىل ( ،)70.53وامـا
عـدد املعـايري غري املتحققـة قـد بلغـت ( )1معيـار بوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط مرجح ( )1,415ووزن مئوي ( )47.16ويبني
اجلدول ( )4ذلك.
جدول ()4املعايري يف جمال لغة الكتاب
ت

الفقرات املعيارية

1
2
3

خال من االخطاء آلية
تم بعالمات الرتقيم
تتميز ابلسهولة والوضوح

الـ ــوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط الوزن املئوي
املرجح
86.66
2.600
88.43
2.653
80.93
2.428
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6
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8
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73.5

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليمـة من حيـث بنـاء اجلمـل والعبـارات 2.205
وتراكيبها
متحققة
73.46
2.204
توفر عنصر التشويق
متحققة
73.33 2,200
مناسبة حلصيلة الطالب اللغوية
متحققة
70.53 2,116
ختلو من احلشو املخل ابملعىن
غري متحققة
47.16 1,415
تراعي توحيد املصطلحات العلمية
يتضح من اجلدول ( )4عدد املعايري املتحققة يف هذا اجملال بلغت ( )%87وهي أعلى من درجة احملك
صـف االول املتوس ـ ــط حتققت فيه معايري
املعتمد ،وهذا يعين أن جمال لغة الكتاب يف كتاب اللغة العربية لل ـ ـ
صـال املادة العلمية اىل
تفهم املؤلفني أن لغة الكتاب هلا دور كبري يف إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اجلودة .وتشـ ـ ـ ـ ـ ــري هذت النتيجة اىل ّ
اذهان الطلبة.
املجال الخامس :مجال االخراج الفني للكتاب

متحققة

تضـ ـ ـ ـ ــمن هذا جمال على ( )15معياراً ،وقد وكان عدد املعايري املتحققة ( )8معايري وكانت اوسـ ـ ـ ـ ــاطها
املرجحـة بني( )2.700اىل ( ،)2.215وامـا اوزالـا املئويـة فقـد تراوحـت مـا بني ( )90اىل ( ،)73.83وامـا
غري املتحققـة قـد بلغـت ( )7معـايري وتراوحـت اوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطهـا املرجحـة مـا بني ( )1,635اىل ( ،)1,153وامـا
اوزالا املئوية فقد تراوحت ما بني ( )54.5اىل( ،)38.43كما يف اجلدول (.)5
جدول ( )5املعايري يف جمال االخراج الفين للكتاب
ال ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط الوزن املئوي املالحظات
ت الفقرات املعيارية
املرجح
متحققة
90
2.700
عناوينه الرئيسة والفرعية واضحة
1
متحققة
89.66
2.690
يناسب حجمه العمرالزمين للطلبة
2
متحققة
88.43
2.653
طباعته جيدة
3
متحققة
81.6
تتمـايز العنـاوين الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والفرعيـة من حيـث 2.448
4
حجم احلرف واللون
متحققة
80.93
صـورة املوجودة على الغالف ا ارجي تعرب 2.428
ال ـ ـ ـ ـ ـ
5
عن موضوعه
متحققة
73.5
يتميز لون الورق املستعمل فيه ابجلودة وكذلك 2.205
6
وزنه وملمسه
متحققة
73.46
2.204
يتصف غالفه ا ارجي ابلقوة واملتانة
7
متحققة
73.83
تتناسب فيه املسافة بني السطور والكلمات 2.215
8
غري متحققة
54.5
1,635
تكون فصول الكتاب منظمة ومتناسقة
9
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51.33

غري متحققة

 10تتوافر فيه اهلوامش املسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة على توضـ ـ ـ ـ ـ ــيح 1,540
املفاهيم
غري متحققة
51.16
1,535
 11خيلو من االخطاء املطبعية
غري متحققة
49.3
1,479
 12يتميز عنوانه ابلوضوح واالختصار
غري متحققة
44.7
1,341
 13تستعمل يف طباعته الوان مناسبة وجذابة
غري متحققة
39.26
صـادر 1,178
 14يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن ق ــائم ــة المس ــاء املراجع وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
املستعملة فيه
غري متحققة
38.43
صـادر املسـ ـ ـ ـ ــتعملة فيه مرتبه 1,153
 15أمساء املراجع وامل ـ ـ ـ ـ ـ
وفق احلروف اهلجائية
يتض ـ ـ ــح من اجلدول ( )5عدد املعايري اليت حتققت يف جمال االخراج الفين بلغت ( )%53وهي اقل من
صـف االول املتوسـ ـ ــط مل تتحقق فيه
درجة احملك ،وهذا يعين أن جمال اإلخراج الفين لكتاب اللغة العربية لل ـ ـ ـ
معايري اجلودة ،حيث مل تتوافر فيه اهلوامش املســاعدة على توضــيح املفاهيم ووجود بعض االخطاء املطبعية،
ومل يتضمن الكتاب قائمة المساء املراجع واملصادر املستعملة فيه.
الفصل الخامس( :االستنتاجات والتوصيات والمقترحات)
االستنتاجات:

يف ضوء نتائج البحث استنتج الباحث ما ا:
 .1أن معايرياجلودة مل تتوافر بشكل كامل يف كتاب اللغة العربية للصف االول املتوسط.
اضحا.
 .2يفتقر الكتاب اىل مقدمة يكون فيها اهلدف من تدريس الكتاب و ً
 .3إن حمتوى الكتـاب قـد حتققـت فيـه معـايري اجلودة على الرغم من أنـه يعـاين بعض نقـاط الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف
والقصوريف بعض فقراته.
 .4ان لغة الكتاب جيدة وقد حققت معايري اجلودة،لكنها حباجة اىل تعديل واعادة صـ ـ ــياغة يف بعض
فقرا ا.
 .5إن شكل الكتاب واخراجه الفين حباجة اىل االعتناء به ليزيد من تشويق الطلبة اليه.
التوصيات:

 .1إ ّن مراجعـة الكتـاب وتقوميـه مث تطويرت ،يع ُّـد من العمليـات املفيـدة ملعرفـة مـدى تنـاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الكتـاب مع
كفـاايت الطلبـة وهي عمليـة جيـب أن تكون مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرة طـاملـا إ ّن عمليـة التعليم والتعلم يف هـذا الكتـاب
مستمرة.
 .2أن يهتم املدرا بتعليم املهارات االربع اليت لثل األهداف األس ـ ــاس ـ ــية يف تعليم اللغة العربية ،أال وهي
مهارة االستماع ،والكالم ،والقراءة ،والكتابة على حد سواء.
 .3ض ـ ـ ــرورة االخذ راء مدرس ـ ـ ــي اللغة العربية ومدرس ـ ـ ــا ا يف حتس ـ ـ ــني هذا الكتاب وإش ـ ـ ـراكهم يف جلان
التأليف والتطوير.
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 .4تطوير دروا اللغة العربية حبيث تكون شاملة للمناقشة والكتابة وأسلوب الفهم والتعبري.
 .5ضـرورة إجراء عمليات التقوي والتطوير والتعديل لكتب اللغة العربية ضـمن خطوات مدروسـة ،وضـمن
جلان من املختصني يف املادة ،والعلوم الرتبوية والنفسية ،وطرائق التدريس والرتبية وعلم االجتماع.
املقرتحات:

صـف الثاين املتوســط على وفق معايري اجلودة ،ألنه مؤلف حديثًا على وفق
 .1تقوي كتاب اللغة العربية لل ـ
املنهج التكاملي.
 .2إجراء دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مقــارنــة بني طريقــة املنهج التكــاملي يف العراق وبني طريقــة املنهج التكــاملي يف البالد
صـف األول املتوس ـ ــط والثاين املتوس ـ ــط يف ض ـ ــوء معايري اجلودة
العربية يف تدريس كتب اللغة العربية لل ـ ـ
الشاملة.
 .3تقوي األس ـ ـ ـ ــئلة والتمرينات ا اص ـ ـ ـ ــة بكتاب اللغة العربية للمرحلة املتوس ـ ـ ـ ــطة يف ض ـ ـ ـ ــوء معايري اجلودة
الشاملة.
المصادر:
صـف الثاين عشـ ـ ـ ـ ــر يف
 .1أبوعنزة ،يوسـ ـ ـ ـ ــف عويف عبد الرمحن "دراسـ ـ ـ ـ ــة تقوميية لكتاب اللغة العربية لل ـ ـ ـ ـ ـ
حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني يف ضــوء معايري اجلودة" .رســالة ماجســتري غري منشــورة .اجلامعة
اإلسالمية .غزة فلسطني2009 ،م.
 .2أمحد ،حافظ فرج.اجلودة الش ـ ـ ـ ــاملة يف املؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات الرتبوية ،عامل الكتب للنش ـ ـ ـ ــر والتوزيع والطباعة،
القاهرة2007 ،م.
 .3االمام ،مصطفى حممد ،واخرون .القياا والتقوي ،دار احلكمة ،بغداد ،العراق 1990 ،م.
 .4بلوم ،بني ــامني وآخرون .تقييم تعلم الط ــال ــب التجميعي والتكويين ،ترمج ــة حمم ــد أمني املفيت وأخرون،
مطابع املكتب املصري احلديث ،القاهرة1983 .م.
 .5البيالوي،حسـ ـ ـ ــن حسـ ـ ـ ــني وآخرون ،اجلودة الشـ ـ ـ ــاملة يف التعليم ،ط ،1دار املسـ ـ ـ ــرية ،عمان ،األردن،
2008م.
 .6التميمي ،عواد جاسم ،املنهج وحتميل الكتاب ،ط  ،1دار احلوراء ،بغداد -العراق2009 ،م.
صـفاء،
 .7اجلبوري،حس ــني حممد جواد.منهج البحث العلمي مدخل لبناء املهارات البحثية ،ط ،1دار ال ـ
عمان -االردن2013،م( ،.اطروحة دكتورات غري منشورة).
 .8مجهورية العراق ،وزارة التعليم العال والبحث العلمي .املقاييس النوعية واملؤشـ ـ ـ ـ ـ ـرات الكمية لضـ ـ ـ ـ ـ ــمان
اجلودة واالعتمــاديــة للجــامعــات العراقيــة ،اعــداد قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اجلودة واالعتمــاداالكــادميي وفق مؤشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات
ومقاييس احتاد اجلامعات العربية2010 ،م.
 .9احلارثية ،رمساء عايض علي .واقع ممارسـ ــة مشـ ــرفات اللغة العربية بعض اسـ ــاليب االشـ ـراف الرتبوي يف
ض ـ ـ ـ ــوء معايري اجلودة الش ـ ـ ـ ــاملة ،اململكة العربية الس ـ ـ ـ ــعودية ،جامعة ام القرى ،كلية الرتبية2008 ،م،
(رسالة ماجستري غري منشورة).
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المستخلص
صـرف اليوم من املواض ـ ـ ــيع اليت حتظى بعناية العديد من الباحثني يف خمتلف
اص ـ ـ ــبح موض ـ ـ ــوع س ـ ـ ــعر ال ـ ـ ـ
صـادية الدولية بني خمتلف
صـادية الدولية ،نظرا للتطور احلاص ـ ـ ــل يف العالقات االقت ـ ـ ـ
ميادين العالقات االقت ـ ـ ـ
صـرف املالئم وكيفية حتديدت هدفاً للباحثني يف رل رروف
دول العامل األمر الذي جعل من اختيار نظام ال ـ
صـادي اليت لر ا دول العامل ،ونتيجة لذلك كان هناك العديد من
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقرار وعدم االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقرار االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
النظرايت اليت تناولت موضوع سعر الصرف وكيفية حتديدت والعوامل املؤثرة فيه.
Abstract
The theme of the exchange rate today is one of the subjects that many
researchers in various fields of international economic relations have been
carefully considering. The development of international economic relations
between the different countries of the world has made the choice of an
appropriate exchange system and how to define it as a goal for researchers
under conditions of stability and economic instability. Which are going
 -1جامعة القادسية /كلية اإلدارة واالقتصاد.
 -2جامعة القادسية /كلية اإلدارة واالقتصاد.
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through the countries of the world, and as a result there were many theories
that dealt with the subject of the exchange rate and how to determine the
factors affecting it.

المقدمة
صـادية الدولية وزايدة اتس ـ ــاعها ومنوها نتيجة
نظرا ملا يش ـ ــهدت العامل من تغريات كبرية يف العالقات االقت ـ ـ
التطور يف اإلنتاج العاملي للسـلع وا دمات والتوجهات املسـتمرة و حرية التجارة واالنفتاح على العامل عرب
صـادية ،واصـ ــبح للتيار النقدي أمهية يف التبادل ،وهذا التبادل ال ميكن أن يتم دون
ما يسـ ــمى ابلعوملة االقت ـ ـ
صـرف الدور املهم
أن يقابله تيار نقدي ومبا أ ّن لكل بلد من بلدان العامل عملته ا اص ــة به أص ــبح لس ــعر ال ـ
واألسـاا يف ألام عمليات التبادل بني هذت البلدان ،حىت أولت السـلطات النقدية لسـعر الصـرف االهتمام
الكبري ا اص السيما يف البلدان اليت تعاين من ندرة مواردها يف جمال العمالت األجنبية ،الن قوة واستقرار
صـاد الوطين ألي بلد يرتبط ارتباطا وثيقا بسـ ــعر صـ ــرف عملته الوطنية أمام العمالت األجنبية ،لذلك
االقت ـ ـ
اصبح من أولوايت أهداف السياسة النقدية يف خمتلف دول العامل استقرار سعر صرف العملة احمللية هلا.
مشكلة البحث:

صـادية احلقيقية يف س ــعر
تتلخص مش ــكلة البحث يف السـ ـؤال التال( :كيف تؤثر بعض املتغريات االقت ـ
صـ ـ ـ ـ ــرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي ،واي منها اكرب اتثرياً؟ ،)...وهذا ما يتطلب الرتكيز على
البحث يف جمال تلك العوامل للوقوف على املش ـ ــكلة ووض ـ ــع العالجات املناس ـ ــبة هلا ومبا يض ـ ــمن اس ـ ــتقرار
سعر الصرف للعملة الوطنية.
فرضية البحث:

ينطلق البحث من فرضية مفادها:
"يتأثر سعر الصرف بعوامل حقيقية أدت إىل عدم استقرارت وكان للعوامل احلقيقية املتمثلة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (الناتج
احمللي اإلمجال ،والتضخم ،وامليزان التجاري) الدور احلاسم يف ذلك.
هدف البحث:

يهدف البحث إىل حتقيق مجلة من النقاط ميكن إجيازها ابالا:
 -1الوقوف على واقع سعر صرف الدينار العراقي والعوامل احلقيقية املؤثرة فيه خالل مدة الدراسة.
 -2حتليل العالقة النظرية بني سعر الصرف وبعض العوامل احلقيقية املؤثرة فيه.
 -3قياا اثر بعض املتغريات االقت صـادية احلقيقية على سـعر صـرف الدينار العراقي للمدة (- 1990
.)2016
حدود البحث:

احلدود املكانية :العراق
احلدود الزمانية :املدة ()2016-1990
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هيكلية البحث:

صـص املبحث األول لتأطري
من اجل تغطية موضــوع البحث فقد قســم البحث على ثالثة مباحث ،خ ـ
نظري ومفاهيمي لسعر الصرف والعوامل احلقيقية املؤثرة فيه ،أما املبحث الثاين فخصص للتحليل الوصفي
صـص
صـرف والعوامل احلقيقية املؤثرة فيه يف العراق للمدة ( )2016-1990واملبحث الثالث خ ـ ـ ـ ـ
لسـ ـ ـ ـعر ال ـ ـ ـ ـ
صـرف وبعض العوامل احلقيقية املؤثرة فيه يف العراق للمدة (-1990
للتحليل الكمي للعالقة بني س ـ ــعر ال ـ ـ
.)2016
المبحث األول :االطار النظري لسثثثعر الصثثثرف وبعض العوامل الحقيقية
المؤثرة فيه
أوال :مفهوم سعر الصرف

هناك أراء خمتلفة بشـان سـعر ال صـرف ،وان كانت مجيعها ت صـب يف معىن واحد ،اذ ميكن تعريف سـعر
صـول على وحدة من عملة
صـرف ابنه "عبارة عن عدد الوحدات اليت جيب دفعها من عملة معينة للح ـ ـ ـ
ال ـ ـ ـ
أخرى"(.)3
ويرى أخرون النه "سعر الوحدة من النقد األجنحم معربا عنه بوحدات من العملة الوطنية" (.)4
ثانيا :العوامل الحقيقية املؤثرة يف سعر الصرف

 .1الناتج احمللي اإلمجايل
صـادي ألي بلد وذلك لكونه
يعد الناتج احمللي اإلمجال من أهم املتغريات املعربة عن مقدار النمو االقت ـ
صـادية اليت حيتويها ،إذ إن النمو يف
صـاد من حيث بنية القطاعات االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ
يعكس التطورات يف بنية االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـرف
الناتج يولد طلبا إض ـ ـ ــافيا على العملة الوطنية وحتس ـ ـ ــني احلس ـ ـ ــاب اجلاري وابلتال اافايف س ـ ـ ــعر ال ـ ـ ـ
األجنحم مقابل العملة احمللية ،ولثل العملة الوطنية انعكاس ـ ـ ـ ــا مباشـ ـ ـ ـ ـرا للناتج احمللي اإلمجال ،إذ إن املقدار
صـادي ،مبعىن انـه كلمـا ارتفع النـاتج احمللي
الكـامـل للمـال يف البلـد مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي للمقـدار الكلي للنـاتج االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اإلمجـال ازدادت قوة العملـة واملقـدرة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيـة وإذا كـان هنـاك منط منو يف النـاتج احمللي اإلمجـال للبلـد فـان
أفضــل قرار يكون بش ـراء العملة الوطنية الن قيمتها ســتزداد عرب الزمن فقد خلكد ابن البلد ســيشــهد منوا يف
صـرف
الس ـ ــنوات القادمة ،وهذا يدل على ان العالقة بني الناتج احمللي اإلمجال ابألس ـ ــعار الثابتة وس ـ ــعر ال ـ ـ
()5
األجنحم هي عالقة عكسية.

 -3عادل امحد حشيش ،العالقات االقتصادية الدولية ،اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،2000،ص.222
 -4ماهر كنج شكري ،مروان عويف ،املالية العامة -العمالت األجنبية واملشتقات املالية بني النظرية والتطبيق ،ط ،1عمان ،معهد
الدراسات املصرفية ،2004 ،ص .207
 -5جنلة مشعون شليمون ،حتليل العوامل احملددة الااهات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر االمريكي ،البنك املركزي
العراقي ،دائرة االحصاء واالحباب ،جملة الدراسات النقدية ،العدد ،2017 ،1ص .5
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 .2التضخم
صـرف األجنحم ،والعالقة بني التض ـ ـ ــخم وس ـ ـ ــعر
يعد التض ـ ـ ــخم من العوامل احلقيقية املؤثرة يف س ـ ـ ــعر ال ـ ـ ـ
صـرف خلا من ارتفاع املس ــتوى العام لوس ــعار احمللية مقارنة ابملس ــتوى األس ــعار العاملية ،فيؤدي إىل زايدة
ال ـ
صـادرات وابلتال زايدة الطلب على النقد األجنحم واافايف العريف منه ،مما يدفع
االســتريادات واافايف ال ـ
بسـعر ال صـرف األجنحم إىل االرتفاع واافايف قيمة العملة الوطنية )6(.كما ان االرتفاع يف املسـتوايت العامة
لوسـ ـ ـ ــعار (التضـ ـ ـ ــخم) سـ ـ ـ ــيؤدي إىل جلوء األفراد بزايدة طلبهم على العملة األجنبية لفقدالم الثقة ابلعملة
الوطنية ،للمحافظة على القوة الشـرائية لثروا م واهلروب من ضـريبة التضـخم وضـعف القوة الشـرائية وهذا ما
صـطلح (الـدولرة) وان هـذت العمليـة تعين زايدة الطلـب على العملـة األجنبيـة يقـابلهـا زايدة يف
يطلق عليـه مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
عريف العملة الوطنية ،مما يؤدي إىل تدهور قيمة العملة الوطنية.
 .3امليزان التجاري
صـرف دور مهم وفاعل يف حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات ،فعندما يكون ميزان املدفوعات
لس ــعر ال ـ
يف حالة عجز ،فهـذا يعين زايدة الطلـب احمللي على العمالت األجنبيـة يقـابلـه اافـايف الطلـب األجنحم على
صـرف األجنحم ،مما جيعل من الس ـ ـ ــلع
العمالت احمللية ،وابلتال اافايف قيمة العملة احمللية وزايدة س ـ ـ ــعر ال ـ ـ ـ
صـادرات من الس ــلع احمللية
احمللية ذات أس ــعار منخفض ــة مقارنة ابلس ــلع األجنبية ،مما يش ــجع على زايدة ال ـ
واافايف االســتريادات للســلع األجنبية ،نتيجة الرتفاع أســعارها مقارنة ابلســلع احمللية وابلتال حتقيق التوازن
صـرف من إعادة التوازن إىل ميزان املدفوعات جيب ان ال تتغري
يف ميزان املدفوعات .ولكي يتمكن ســعر ال ـ
األســعار احمللية بنفس نســبة التغري يف أســعار ال صــرف الن تغري ســعرها ال يشــجع األجانب على اســتريادها،
صـرف يتوقف على مروانت الطلب احمللية على الس ــلع وا دمات األجنبية فكلما كانت مرونة
وان س ــعر ال ـ
()7
الطلب كبرية كان اثر تغري سعر الصرف على ميزان املدفوعات اكرب وابلعكس.
المبحث الثاني :تحليل العوامل الحقيقية المؤثرة على سثثعر الصثثرف في
العراق للمدة ()2016-1990
أوال :التحليل الوصفي لسعر صرف الدينار العراقي للمدة ()2016-1990

صـرف
من خالل تتبع حركة س ــعر ص ــرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي نالحظ ابن س ــعر ال ـ
يف العراق ش ـ ـ ــهد عدة تغريات منذ عام ( )1990وحىت عام ( )2016لذلك ت تقس ـ ـ ــيم مدة الدراس ـ ـ ــة على
مرحلتني وكما ا:
 .1التحليل الوصفي لسعر صرف الدينار العراقي للمدة ()2002– 1990
شـ ـ ـ ــهدت هذت املرحلة انغالق يف التجارة ا ارجية للعراق ومعامالته الرمسية مع العامل ا ارجي ،وانعدام
صـادرات النفطية واميد أرص ـ ــدة العراق يف
صـادر العريف األس ـ ــاس ـ ــية من العملة األجنبية جراء توقف ال ـ ـ
م ــ
 -6جنله مشعون شليمون ،املصدر نفسه ،ص .4
 -7عبد احلسني جليل عبد احلسن الغالحم ،سعر الصرف وادارته يف رل الصدمات االقتصادية (نظرية وتطبيقات) ،ط ،1عمان،
دار الصفاء للنشر والتوزيع ،2011 ،ص .71
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ا ارج )8(،وكان هلذت التغريات األثر الس ـ ـ ــلحم على س ـ ـ ــعر ص ـ ـ ــرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي،
فيالحظ يف اجلدول ) )1إن س ــعر ص ــرف الدينار العراقي كان يس ــاوي( )4داننري للدوالر األمريكي الواحد
يف عـام ( )1990مث ارتفع إىل ( )10دينـار لكـل دوالر أمريكي واحـد عـام ( )1991ومبعـدل منو بلغ (150
 )%واس ـ ـ ــتمر س ـ ـ ــعر ص ـ ـ ــرف الدينار العراقي مقابل الدوالر ابالرتفاع حىت وص ـ ـ ــل إىل ( )1674دينار لكل
صـرف واافايف
دوالر أمريكي عام ( )1995ومبعدل منو بلغ ( )%265.5ويعزى هذا االرتفاع يف س ـ ــعر ال ـ ـ
()9
قيمة العملة الوطنية نتيجة ألسباب عديدة أمهها:
صـادية الدولية اليت فرض ـ ـ ـ ـ ــت على العراق عام  1990ودخوله يف حرب ا ليج الثانية
 .1العقوابت االقت ـ ـ ـ ـ ـ
وزايدة اإلنفــاق العسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكري الــذي عمــل على زايدة تراكم العجز يف املوازنــة ،وقيــام احلكومــة بتمويــل
العجز من خالل اإلصدار النقدي اجلديد.
صـريفة ومكاتب بيع
 .2يف عام  1993اص ــدر البنك املركزي العراقي قرارا أجاز مبوجبه خلس ــيس ش ــركات ال ـ
وش ـراء العمالت األجنبية وكذلك الس ــماح هلم بقبول احلواالت ا ارجية إذ بلغ عددها ( )303ش ــركة
ومكتب ص ـ ـ ـ ــريفة ،مما أدى إىل ازدايد أعداد املض ـ ـ ـ ــاربني يف الس ـ ـ ـ ــوق ووفقا أللية العريف والطلب على
الصرف األجنحم أدى إىل تذبذب قيمة العملة الوطنية.
 .3زايدة الطلب على العملة األجنبية مع ش ــحة موارد النقد األجنحم أدى إىل زايدة عمليات املض ــاربة يف
العملة األجنبية ،مما أدى إىل ارتفاع قيمة العملة األجنبية ااات العملة الوطنية.
 .4زايدة العجز املال نتيجة الافايف اإليرادات احلكومية االعتيادية أو التقليدية (كالض ـ ـ ـرائب والرس ـ ـ ــوم
اجلمركية) أو اإليرادات النفطية.
صـادية اليت فرض ـ ـ ـ ـ ــت على العراق واميد أرص ـ ـ ـ ـ ــدته من العمالت
ومن ذلك جند ابن العقوابت االقت ـ ـ ـ ـ ـ
األجنبية واافايف معدالت التبادل التجاري أدى بدورت إىل بروز سعر الصرف املوازي إذ احتل مركزا مهما
يف االقت صـاد احمللي ،ومع بداية صـدور قرار األمم املتحدة وتطبيق مذكرة التفاهم (النفط مقابل الغذاء) عام
( )1996يالحظ أن سـ ــعر الدينار مقابل الدوالر شـ ــهد حتسـ ــنا كبريا إذ اافض من ) )1674عام ()1995
إىل ( )1170عام ( )1996إذ اافض مبعدل ( )30.1-أال أن هذا التحس ـ ـ ـ ــن يف س ـ ـ ـ ــعر ص ـ ـ ـ ــرف الدينار مل
يســتمر طويال حيث بدأ ابلتذبذب طيلة الســنوات الالحقة بعد عام ( )1996ارتفاعا واافاضــا إىل أن بلغ
( )1957دينار لكل دوالر أمريكي عام ( )2002ومبعدل منو سنوي (.)%1.5
جدول ( )1تطور س ـ ـ ــعر ص ـ ـ ــرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي يف الس ـ ـ ــوقني الرمسي واملوازي
للمدة (( )2002-1990دينار /دوالر أمريكي)
السنة

السعر الموازي

معدل النمو

السعر الرسمي

1990

4

---

0.3108

1991
1992

10
21

150
110

0.3108
0.3108

 -8مظهر حممد صايب ،التضخم املستهدف هل حيقق االستقرار يف معدالت الصرف ،دراسات يف االقتصاد العراقي ،بغداد ،بيت
احلكمة ،2001 ،ص .36
 -9سامي عطو ،تطور هيكل القطاع املال وأدوات السياسة النقدية واملصرفية لتفعيل االقتصاد العراقي ،املؤلر العلمي الثالث
لقسم االقتصاد الدراسات االقتصادية ،بغداد ،بيت احلكمة ،2002 ،ص .157-160
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-

1993

74

252.4

0.3108

1994

456

518.9

0.3108

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

1674
1170
1471
1620
1972
1930
1929
1957

265.5
30.125.7
10.1
21.7
2.10.11.5

0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108
0.3108

املصدر :من عمل الباحث ابالعتماد على:
صـائيـة ،عـدد خـاص،
صـاء واألحبـاب ،اجملموعـة اإلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
البنـك املركزي العراقي ،املـديريـة العـامـة لإلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
.2003
ت احتساب معدالت النمو وفق املعادلة األتية (املقارنة  /األساا – )100 * 1

 .2التحليل الوصفي لسعر صرف الدينار العراقي للمدة ()2016-2003
بعد التغري الذي شـهدت العراق عام  2003على خمتلف األصـعدة السـياسـية واالقت صـادية ،اضـحى سـعر
صـرف سـ ـ ــياسـ ـ ــة مهمة ذات أهداف واضـ ـ ــحة املعامل حيكمها القانون ،وأصـ ـ ــبحت أداة مهمة من أدوات
ال ـ ـ ـ
السياسة النقدية اجلديدة يف العراق ،إىل جانب الغاء التعددية يف أسعار الصرف والتوجه و سعر الصرف
صـرف مهمة
صـادية السـ ــيئة يف املرحلة السـ ــابقة القت على عاتق سـ ــياسـ ــة سـ ــعر ال ـ ـ
املدار ،فاألوضـ ــاع االقت ـ ـ
أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة يف هـذت املرحلـة ،تتمثـل ابعـادة الثقـة ابلـدينـار العراقي بعـدمـا فقـدت الثقـة بـه من قبـل األفراد
واملؤسـسـات خالل املدة اليت سـبقت عام  ،2003وأرهرت السـياسـة النقدية املتبعة بعد عام  2003قدرات
كبرية يف السـيطرة على اسـتقرار سـعر صـرف الدينار العراقي مقابل الدوالر طيلة األعوام التالية ويظهر ذلك
من خالل اجلدول ( )2والذي يشـ ـ ـ ـ ــري إىل مسـ ـ ـ ـ ــارات تطور سـ ـ ـ ـ ــعر صـ ـ ـ ـ ــرف الدينار العراقي مقابل الدوالر
األمريكي للمدة ( )2016 –2003ويالحظ من خالل البياانت ان سـعر صـرف الدينار العراقي كان يعادل
( )1936دينار لكل دوالر يف السـوق املوازي و ( )1896يف السـوق الرمسي وقد ارتفعت قيمته بصـورة كبرية
صـرف إىل ( )1453دينار لكل دوالر يف الســوق املوازي و()1453
جدا عام  2004حيث اافض ســعر ال ـ
حبسـ ــب سـ ــعر املزاد نتيجة لعملية اسـ ــتبدال العملة القدمية بعملة جديدة ودخوهلا إىل التداول وما لتعت به
من قبول عام إذ توفر األمان وصـ ـ ـ ــعوبة تزويرها مما زاد من الطلب على الدينار العراقي اجلديد كخزين جيد
للقيمة إضـافة لذلك الشـروع بتطبيق مزاد العملة ،وبعد ذلك عاد سـعر صـرف الدينار العراقي للتدهور عام
 2005ليبلغ ( )1472يف الس ــوق املوازي و( )1469حبس ــب س ــعر املزاد ،نتيجة للتدهور األمين خالل تلك
املدة مما أدى إىل ارتفاع كلفة املواد مثل النفط والبنزين واملواد التموينية وغريها ،وهذا يعد تدهورا طفيفا ،اذ
عاود ســعر صــرف الدينار إىل االرتفاع والتحســن بوترية مســتمرة خالل املدة ( )2008 -2006يف الســوقني
املوازي ومزاد العملة أما املدة ما بني ( )2016 -2009شـ ــهدت اسـ ــتقرارا ملحورا يف سـ ــعر صـ ــرف الدينار
العراقي يف الس ــوقني وان االس ــتقرار والتحس ــن يف قيمة الدينار العراقي زاد من ثقة األفراد نس ــبيا وض ــيق من
راهرة الدولرة اليت كان يعاين منها االقتصاد العراقي.
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العدد27 :

صـرف يف الس ـ ــوق املوازية ابت يض ـ ــمحل
صـرف الرمسي وس ـ ــعر ال ـ ـ
ويتض ـ ــح ابن االختالف بني س ـ ــعر ال ـ ـ
تدرجييا واصـ ـ ــبح الفارق بينهما طفيفاً جدا خالل املدة ( )2016 -2003ابسـ ـ ــتثناء عامي ()2016-2015
اتس ـ ــع الفارق بني الس ـ ــعرين يف الس ـ ــوق الرمسي واملوازي بنس ـ ــية قليلة ،ويعزى ذلك إىل تطبيق املادة  50من
قانون املوازنة االحتادية لعام  2015واليت تض ــمنت حتديد الكميات املباعة من العملة األجنبية (الدوالر) يف
املزاد ب ) )75مليون دوالر يوميـا على الرغم من العمـل ـذت املـادة لكن البنـك املركزي العراقي ختلى عنهـا
ختوفا من اتس ـ ـ ــاع الفارق بني الس ـ ـ ــعرين واليت تزامنت مع اافايف أس ـ ـ ــعار النفط العاملية وتدهور األوض ـ ـ ــاع
األمنية والس ــياس ــية يف البالد لاية عام  ،2014واجلدول ( )2يوض ــح معدالت س ــعر ص ــرف الدينار العراقي
مقابل الدوالر األمريكي للمدة (.)2016-2003
جدول ( )2تطور س ـ ـ ــعر ص ـ ـ ــرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي يف الس ـ ـ ــوقني الرمسي واملوازي
للمدة (( )2016 -2003دينار /دوالر أمريكي)
معدل النمو%
معدل النمو %السعر الرمسي
السعر املوازي
السنة

-

2003

1936

1.0-

1896

------

2004

1453

24.9-

1453

- 23.3

2005

1472

1.3

1469

1.1

2006

1475

0.2

1467

-0.1

2007

1267

14.1-

1255

-14.4

2008

1203

5.8-

1193

-4.9

2009

1182

1.9-

1170

)-1.9

2010

1185

1.4

1170

0.0

2011

1196

0.8

1170

0.0

2012

1233

3.1

1166

)-0.3

2013

1232

0.1-

1166

0.0

2014

1214

1.5-

1166

0.0

2015

1247

7.4

1167

0.08

2016

1275

2.2

1190

1.9

املصدر :من عمل الباحث ابالعتماد على:
صـاء واألحباب ،النشـ ــرة السـ ــنوية ،أعداد خمتلفة ،السـ ــنوات
البنك املركزي العراقي ،املديرية العامة لإلح ـ ـ
(.)2016 -2003
معدل النمو السنوي أحتسب من قبل الباحث وفق املعادلة األتية (املقارنة  /األساا– .)100 *1
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العالقة بني سعر الصرف وبعض املتغريات احلقيقية ف العراق للمدة ()2016-1990

ثانيا :التحليل الوصفي للناتج املحلي االجمالي يف العراق للمدة ()2016-1990

صـاد الوطين ،ويعد اكثر املؤش ـرات وضــوحا للتعبري
يعرب الناتج احمللي اإلمجال عن مدى تطور ومنو االقت ـ
صـادي للبلد وينعكس تطور الناتج احمللي اإلمجال على تطور الدخل القومي
عن مس ـ ـ ــتوى النش ـ ـ ــاط االقت ـ ـ ـ
والذي يؤدي اىل حتسني مستوى الرفاهية للفرد.
 .1حتليل الناتج احمللي اإلمجايل للمدة ()2002-1990
من خالل اجلدول ( )3يالحظ ان الناتج احمللي اإلمجال ابألسعار اجلارية بلغ عام )55926.0( 1990
مليون دينار لينخفض إىل ( )42451.6مليون دينار عام  1991ومبعدل منو سـالب ( )%24.1-ويعود هذا
صـاديـة اإلنتـاجيـة
االافـايف بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـب حرب ا ليج الثـانيـة ومـا خلفتـه من تـدهور خمتلف القطـاعـات االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـدير النفط الذي
صـادية وكان أمهها منع ت ـ ـ ـ
صـناعية) وا دمية ،وماتبع ذلك من عقوابت اقت ـ ـ ـ
(الزراعية وال ـ ـ ـ
يعد املورد األس ـ ـ ـ ــاا للعراق واملكون الرئيس ـ ـ ـ ــي للناتج احمللي اإلمجال )10(.بينما ش ـ ـ ـ ــهدت األعوام 1995-
 1992زايدة م ـ ـل ـ ـح ـ ــور ـ ـ ــة يف ال ـ ـن ـ ـ ــات ـ ــج احمل ـ ـل ـ ــي اإلمج ـ ـ ــال ابألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار اجل ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ومب ـ ـع ـ ـ ــدالت من ـ ــو
( )%171.2،%179.4،%415.6،%303.7ويرجع ه ــذا االرتف ــاع يف الن ــاتج نتيج ــة الرتف ــاع مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوايت
التضــخم وكذلك زايدة مســامهة القطاع الزراعي إىل جانب القطاع النفطي وترجع الزايدة يف القطاع الزراعي
نتيجة لســياســات الدعم احلكومي للقطاع الزراعي من اجل توفري احملاصــيل الزراعية األســاســية وســد حاجة
الشـعب للغذاء نتيجة لتوقف االسـترياد بسـبب العقوابت االقت صـادية املفروضـة على البلد )11( ،ويلحظ من
خالل البياانت يف اجلدول ( )3تراجع الناتج احمللي اإلمجال ابألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعار اجلارية يف عام  1996ومبعدل منو
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ــب ( )%2.9-وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ــل ال ـ ـن ـ ـ ــات ـ ــج احمل ـ ـل ـ ــي اإلمج ـ ـ ــال ابألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار اجل ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ل ـ ــوع ـ ـوام
 1997،1998،1997،1999،2000حتسنا ومبعدالت منو متذبذبة ()%132.2،%13.5،%101.2،%45.7
على التوال بينما شـ ـ ــهد الناتج احمللي اإلمجال ابألسـ ـ ــعار اجلارية اافاضـ ـ ــا لوعوام  2001،2002مسـ ـ ــجال
بذلك معدالت منو سالبة ( )%17.7-،%0.7-على التوال.
أمـ ــا النـ ــاتج احمللي اإلمجـ ــال ابألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ــار الثـ ــابتـ ــة اافض من ( )78617888.1يف عـ ــام  1990إىل
( )28265405.2عام  ،1991أي مبعدل منو سـ ـ ـ ـ ــالب ( )% 64 -ويعد هذا التدهور يف الناتج نتيجة إىل
نش ـ ـ ــوب حرب ا ليج الثانية واثرها يف تدمري البنية التحتية وتوقف املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات واملعامل اإلنتاجية وارتفاع
صـادية الدولية على العراق ،مما أدى إىل توقف شـ ـ ـ ـ ــبه اتم
معدالت البطالة ،وكذلك فريف العقوابت االقت ـ ـ ـ ـ ـ
صـادرات النفطية واافايف االس ـ ـ ـ ـ ــتثمار وتراكم راا املال ،واافايف إنتاج
صـوص ال ـ ـ ـ ـ ـ
صـادرات واب ـ ـ ـ ـ ـ
لل ـ ـ ـ ـ ـ
القطاعات السـلعية بسـبب حظر االسـترياد وعدم التمكن من اسـترياد املواد األولية الداخلة يف اإلنتاج (،)12
ولقــد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهــدت معــدالت النمو السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنويـة حتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــا طفيفــا فقــد ارتفعــت خالل األعوام ،1994،1995
 -10سحر قاسم حممد ،اآلليات الواجب توفرها النتقال العراق من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق ،حبث منشور ،كانون
األول ،2011ص  .5حبث منشور على املوقع .www.cbi.iq/documents/sahar1.pdf
 -11أديب قاسم شندي ،سعر صرف الدينار العراقي والعوامل املؤثرة فيه ،كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،جملة كلية بغداد للعلوم
االقتصادية ،العدد  ،2006 ،11ص .72
 -12ابسم مخيس عبيد ،تقدير وحتليل العالقة بني معدل منو الناتج احمللي اإلمجال ومعدل البطالة يف االقتصاد العراقي للمدة
 ،2014 -1990جامعة بغداد ،جملة العلوم االقتصادية واإلدارية ،العدد  ،96اجمللد  ،23لسنة  ،2017ص .286
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العدد27 :

 1992،1993بلغ ــت ( )%%32.6، %30.3، %3.9،2.1على التوال ،ويعزى ذلــك نتيج ــة عودة احلي ــاة
صـناعية والزراعية وتول احلكومة حلملة اعمار مادمرته احلرب
الطبيعية بعد احلرب إىل خمتلف القطاعات ال ـ ـ ـ ـ
صـاد العراقي واالهتمام ابلقطاع الزراعي دف لويل مفردات البطاقة
والدمار الكبري جلميع مفاص ـ ـ ــل االقت ـ ـ ـ
التموينية ،فيما سـ ــجل معدل منو الناتج احمللي اإلمجال ابألسـ ــعار الثابتة لوعوام ( )2001-1996معدالت
منو موجبــة بلغــت اعلى قيمــة هلــا ( )%34.9لعــام  1998نتيجــة ملوافقــة النظــام العراقي على برانمج النفط
صـادرات النفطيـة تتـدفق إىل ا ـارج يف لـايـة تلـك السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة ،وقـد حقق
مقـابـل الغـذاء عـام 1996وبـدأت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـاد العراقي اثر ذلـك طفرات إجيـابيـة كبرية ويرجع الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األكرب لـذلـك النمو احلقيقي إىل عودة
االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـة
صـلت للح ـ ـ
صـادرات النفطية إىل احلياة وزايدة وترية االسـ ــتهالك اثر الزايدات اليت ح ـ ـ
اإلنتاج النفطي وال ـ ـ
صـيغة مس ـ ـ ــتوردات
صـادية األخرى ب ـ ـ ـ
التموينية ،وكذلك فيض بعض من تلك العوائد على القطاعات االقت ـ ـ ـ
صـورة أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية فان ذلك
إنس ـ ـ ــانية وابلتال زايدة إنتاجها ونظرا العتماد الناتج احمللي على انتتاج النفط ب ـ ـ ـ
الناتج بدأ يرتاجع مع تراجع انتاج النفط ،بينما شهد العام  2002معدل منو سالب بلغ (.)%8.1-
جدول رقم ( )3الناتج احمللي اإلمجال ابألس ـ ـ ـ ــعار اجلارية واألس ـ ـ ـ ــعار الثابتة للمدة ( )2002-1990مع
معدالت النمو السنوي يف العراق مليون دينار

-

السنوات

المحلي
الناتج
اإلجماليباألسعار الجارية

معدل نمو
%

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

55926.0
42451.6
115108.4
321646.9
1658325.8
6695482.9
6500924.6
15039144.0
50125847
34464016
50213699
41314568
41022927

-----24.1171.2
179.4
415.6
303.7
2.9132.2
13.5
101.2
45.7
17.70.7-

الناتج المحلي اإلجمالي
الثابتة
باألسعار
100=2007
78617888.1
28265405.2
37477725.8
48829665
50711820.3
51786921.8
5749427.4
69704838.9
94001921
110529589
112084152
114128642
104917973

معدل نمو
%
-------6432.6
30.3
3.9
2.1
11
21.2
34.9
17.6
1.4
1.8
8.1-

املصدر:
البنك املركزي العراقي ،املديرية العامة لإلحصاء واألحباب ،عدد خاص .2003
معدل النمو احتسب من قبل الباحث.

 .2حتليل الناتج احمللي اإلمجايل للمدة ()2016-2003
يالحظ من خالل اجلدول ( )4ان الناتج احمللي اإلمجال ش ــهد اافاض ــا كبريا ابألس ــعار اجلارية والثابتة
عـام  2003اذا اافض من ( )4122927مليون دينـار عـام  2002إىل ( )2958788.6عـام  2003ومبعـدل
منو سالب ( )%27.9-ابألسعار اجلارية ومن ( )104917973إىل ( )66335848ابألسعار الثابتة ومبعدل
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منو س ـ ـ ـ ــالب ( )%36.8-نتيجة حلرب ا ليج الثالثة والعمليات العس ـ ـ ـ ــكرية وماتولد عنها من دمار وختريب
صـدير النفط خالل هذا العام لعدم اس ــتقرار األوض ــاع الس ــياس ــية للبلد ،أما
للبنية التحتية للعراق ،وتوقف ت ـ
للعام  2004شـ ـ ــهد الناتج احمللي اإلمجال حتسـ ـ ــنا ملحورا اذ بلغ ( )53235358.7مليون دينار ابألسـ ـ ــعار
اجلــاريــة ومبعــدل منو إجيــايب ( )79.9وبلغ ( )101845262.4مليون دينــار ابألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــار الثــابتــة ومبعــدل منو
( )53.4واس ـ ـ ــتمر النمو اإلجيايب للناتج احمللي ابألس ـ ـ ــعار اجلارية خالل املدة ( )2008-2005مبعدالت منو
( )%34.1،%16.6،%30،%38.1على التوال ،واافض النـ ـ ــاتج اإلمجـ ـ ــال ابألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ــار اجلـ ـ ــاريـ ـ ــة إىل
( )130642187.0مليون دينار مبقدار منو سالب بلغ ( )%16.2نتيجة للرتاجع السعار النفط العاملية على
اثر ت ــداعي ــات األزم ــة امل ــالي ــة الع ــاملي ــة اليت ب ــدأت يف الوالايت املتح ــدة األمريكي ــة مؤدي ــة إىل تراجع خمتلف
صـادية )13(،واخذ الناتج احمللي ابألســعار اجلارية ابلنمو مبعدالت طفيفة خالل املدة 2013-
األنشــطة االقت ـ
 2010مس ــجال اعلى معدل منو عام  2011بقيمة ( )%39.1مث اافض الناتج يف عام  2014ومبعدل منو
صـاد العراقي ألنه ش ــهد
س ــالب ( )%3.9-عن عام  2013إذ وص ــف عام  2014األس ــوء يف اتري االقت ـ
عدم إقرار املوازنة االحتادية إض ــافة إىل تراجع أس ــعار النفط يف األس ـواق العاملية إىل مس ــتوايت غري مس ــبوقة
إذ وصـ ـ ـ ــل سـ ـ ـ ــعر الربميل إىل دون  50دوالر )14( ،واسـ ـ ـ ــتمر االافايف يف الناتج لوعوام ()2015،2016
مبعدالت منو ذات قيم سالبة ( )%21.9-،%5.4-على التوال.
جـدول ( )4النـاتج احمللي اإلمجـال ابألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـار اجلـاريـة واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـار الثـابتـة للمـدة ( )2016-2003مع
معدالت النمو السنوي يف العراق مليون دينار
النـ ـ ــاتج احمللي اإلمجـ ـ ــال معدل منو
النـ ـ ــاتج احمللي اإلمجـ ـ ــال معدل منو
السنوات
ابألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار الـث ـ ـ ــابـت ـ ـ ــة %
%
ابألسعار اجلارية
100=2007
2003

29585788.6

27.9-

66335848

36.8-

2004

53235358.7

79.9

101845262.4

53.4

2005

73533598.6

38.1

103551403.4

1.7

2006

95587954.8

109389941.3

5.6

30

2007

111455813

16.6

111455813.4

1.9

2008

157026061.6

34.1

120626517.1

7.5

2009

130642187.0

16.2-

2010

162064565.5

2011

217327107.4

39.1

2012

254225490.7

17

2013

273587529.2

6.6

24.1

124702847.9
132687028.6

6.5

142700217.0

7.5

162587533.1
174990175.0

 -13البنك املركزي العراقي ،التقرير االقتصادي السنوي ،2009 ،ص .7
 -14البنك املركزي العراقي ،التقرير االقتصادي السنوي ،2014 ،ص .8
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2014

266420384.5

2015

207876191.8

2016

196536350.8

3.9-

))21.9
))5.4

175335399.6

0.1

182331154.1

3.9

193744445.6

6.2

املصدر :اجلدول من أعداد الباحث
صـاء واألحباب ،أعداد س ــنوية متفرقة،للس ــنوات (-2003
البنك املركزي العراقي ،املديرية العامة لإلح ـ
.)2016
معدل النمو احتسب من قبل الباحث.
ثالثا :التحليل الوصفي ملعدالت التضخم يف العراق للمدة()2016–1990

صـاد العراقي ،راهرة مركبة مل تشـ ــكل بفعل عامل واحد وهو الزايدة يف عريف
راهرة التضـ ــخم يف االقت ـ ـ
النقـد أو الزايدة يف األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـار ،بـل رهرت نتيجـة لتفـاعـل عـدة عوامـل حقيقيـة ونقـديـة ،ارتبطـت يف اختالل
صـوص ـ ـ ـ ــا قطاعي الزراعة
هيكل القطاع اإلنتاجي ،نتيجة للتدهور الذي أص ـ ـ ـ ــاب القطاعات اإلنتاجية وخ ـ ـ ـ ـ
صـدر
صـاد الريعي هو امل ـ ـ ـ ـ
صـاد ريعي ،إذ إن االقت ـ ـ ـ ـ
صـاد العراقي هو اقت ـ ـ ـ ـ
صـناعة التحويلية ،ومبا ان االقت ـ ـ ـ ـ
وال ـ ـ ـ ـ
األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا للـدخـل والثروة للبلـد ،على الرغم من ذلـك مـازال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك اإلنفـاق العـام يف املوازنـة ميثـل منوذجـا
صـاد العراقي نتيجة للتوس ـ ـ ـ ـ ــع ابلنفقات
للدولة الريعية ،فأض ـ ـ ـ ـ ــحى التض ـ ـ ـ ـ ــخم حقيقة واقعية ميتاز ا االقت ـ ـ ـ ـ ـ
وابألخص التشغيلية منها ونتيجة للظروف األمنية خالل مدة الدراسة.
ومن اجل حتليل التضخم خالل مدة الدراسة ت تقسيمها على مرحلتني:
 .1حتليل التضخم ف العراق للمدة ()2002 -1990

صـادية ص ـ ــعبة ،بدأت
صـاد العراقي خالل مدة التس ـ ــعينيات وماتالها لغاية  2003رروفا اقت ـ ـ
عا االقت ـ ـ
على اثر حرب ا ليج الثـانيـة واليت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنتهـا الوالايت املتحـدة األمريكيـة وبريطـانيـا على العراق ،ومـاتبعـه من
اضـطراابت اقتصـادية وسـياسـية واجتماعية على حد سـواء ،ابإلضـافة إىل العقوابت االقتصـادية اليت فرضـتها
األمم املتحدة على العراق واليت تســببت يف اافايف اإليرادات من العملة األجنبية نتيجة التوقف شــبه التام
صـادرات النفطية واميد األرصـ ـ ـ ـ ــدة العراقية يف البنوك األجنبية ،ابإلضـ ـ ـ ـ ــافة إىل توقف التبادل التجاري
لل ـ ـ ـ ـ ـ
()15
ا ارجي ملختلف الســلع وا دمات ،لذا أفرزت جمموعة من الظواهر الســلبية واليت أثرت بشــكل مباشــر
صـادية ومنها ارتفاع املس ــتوى العام لوس ــعار مما انعكس يف ض ــغوط
وغري مباش ــر يف خمتلف املؤش ـرات االقت ـ
تض ـ ـ ـ ـ ـ ــخمية متس ـ ـ ـ ـ ـ ــارعة خالل تلك املدة إذ بلغت معدالت التض ـ ـ ـ ـ ـ ــخم أوجها وهو ما يعرف ابلتض ـ ـ ـ ـ ـ ــخم
()16
اجلامح.
ومن خالل اجلدول ( )5يالحظ ان الرقم القياســي لوســعار شــهد تزايدا بنســبة عالية جدا خالل املدة
( )1995 -1991فقد بلغ ( )0.073عام  1991ومبعدل منو ( )181.0مس ـ ــجال ( )11.0نقطة عام 1995
ومبعـدل منو ( )387.3ويرجع ذلـك نتيجـة للظروف اليت مر ـا العراق واليت مر ذكرهـا س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقـا ،إذ أفرزت
 -15اديب قاسم شندي ،النقود والبنوك ،الطبعة األوىل ،النجف األشرف ،دار الضياء للطباعة والتصميم ،2010 ،ص .236
 -16مجال طارق حممد صربي ،تسارع معدالت التضخم خالل الفرتة ( )2008-1991يف العراق (االسباب واملعاجلات) ،جملة
كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة ،العدد ،2017 ،50ص .417
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صـادية الس ــلبية واليت انعكس ــت بش ــكل مباش ــر على ارتفاع
صـادية جمموعة من الظواهر االقت ـ
العقوابت االقت ـ
الرقم القياسـي لوسـعار متمثلة مبعدالت تضـخم مرتفعة ،ابإلضـافة لإلفراط النقدي الكبري ،ورهور اختالل
صـاد ،والذي دفع ابألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعار و
بني كمية النقود املتداولة وحجم الناتج احمللي احلقيقي املتدين يف االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
االرتفاع )17(.واسـ ـ ـ ــتمرت معدالت التضـ ـ ـ ــخم ابالرتفاع طيلة املدة  2002 -1990عدا اافايف بسـ ـ ـ ــيط يف
بعض الســنوات كســنة  1996بســبب تطبيق مذكرة التفاهم بني العراق واألمم املتحدة (النفط مقابل الغذاء
والدواء) مس ـ ـ ـ ــجال الرقم القياس ـ ـ ـ ــي لوس ـ ـ ـ ــعار ما قيمته ( )9.3ومبعد منو س ـ ـ ـ ــالب ( )16.1ومن خالل تتبع
البياانت يالحظ اسـ ــتمرار الرقم القياسـ ــي لوسـ ــعار ابالرتفاع بعد عام  1996وصـ ــوال لعام  2002مسـ ــجال
( )21.5وبلغ معـدل التضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخم ( )%19.3وهـذا االرتفـاع يف معـدالت التضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخم خالل املـدة -1990
 2002يعكس عدم فعالية السياسة النقدية لتقليل التضخم.
اجلدول ( )5األرقام القياسـ ـ ـ ـ ــية ألسـ ـ ـ ـ ــعار املسـ ـ ـ ـ ــتهلك يف العراق ومعدالت التضـ ـ ـ ـ ــخم السـ ـ ـ ـ ــنوي للفرتة
(.)2002-1990
معدل التضخم %
املستوى العام لوسعار
السنة
()2
100=2007
()1
1990
1991
1992

-

-------

0.026

181.0

0.073

83.6

0.134

1993

0.413

207.7

1994

2.3

448.5

1995

11.0

387.3

1996

9.3

1997

11.4

23.1

1998

13.1

14.8

1999

14.7

12.6

2000

15.5

5.0

2001

18.0

16.4

2002

21.5

19.3

-16.1

املصدر :من أعداد الباحث ابالعتماد على
صـاء ،النش ـرات الســنوية ،عدد خاص
بياانت العمود ( ،)1البنك املركزي العراقي ،املديرية العامة لإلح ـ
.2003

 -17نشأت جميد حسن الونداوي ،قياا اتثري املستوى العام لالسعار وعريف النقد على سعر صرف الدينار العراقي للفرتة
 2002-1980ابستخدام منوذج التعديل اجلزئي ،اجلامعة املستنصرية ،جملة االدارة واالقتصاد ،العدد ،2010 ،82ص .121
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-

بياانت العمود ( )2من عمل الباحث ابالعتماد على بياانت اجلدول (.)9
ت توحيد سنة األساا السعار .2007

 .2حتليل التضخم خالل املدة ()2016-2003
صـاد العاملي بسـ ـ ــبب تغري النظام
صـاد السـ ـ ــوق واالندماج يف االقت ـ ـ ـ
شـ ـ ــهدت هذت املرحلة حتول و اقت ـ ـ ـ
الس ـ ــياس ـ ــي إذ ت منح االس ـ ــتقاللية للبنك املركزي العراقي مبوجب القانون ( )56لعام  2004إذ يالحظ من
خالل اجلدول رقم ( )6ان الرقم القياسـ ـ ــي ألسـ ـ ــعار املسـ ـ ــتهلك شـ ـ ــهد ارتفاعا من ( )28.7عام  2003إىل
( )36.4عام  2004ومبعدل منو ( )26.8بسـ ـ ــبب زايدة األنفاق االسـ ـ ــتهالكي نتيجة لزايدة كميات السـ ـ ــلع
صـدرة من ا ارج بعد الرتاجع يف إجراءات السـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــة التجارية من خالل ختفيض الرسـ ـ ـ ـ ــوم الكمركية
امل ـ ـ ـ ـ ـ
صـاد الوطين
املفروضـ ـ ــة على السـ ـ ــلع املسـ ـ ــتوردة ،األمر الذي أدى إىل زايدة املعرويف السـ ـ ــلعي ،وخلثر االقت ـ ـ ـ
ابلتض ـ ـ ـ ـ ــخم املس ـ ـ ـ ـ ــتورد ومن خالل تتبع البياانت يالحظ حترك الرقم القياس ـ ـ ـ ـ ــي لوس ـ ـ ـ ـ ــعار لوعلى لوعوام
( )2007– 2005وبشـ ـ ـ ـ ــكل متوازي نتيجة لزايدة عريف النقد وحتفيز األنفاق العام بشـ ـ ـ ـ ــقية االسـ ـ ـ ـ ــتثماري
واالســتهالكي وضــعف العريف احمللي يف الســلع القابلة للمتاجرة وتنامي حمدودية الســلع غري قابلة للمتاجرة
(خدمات اإلدارة احلديثة ،والسكن واألراضي ،والبنية التحتية وغريها) ملواجهة الطلب الكلي املتنامي احملفز
ابإلنـ ـف ـ ـ ــاق الـ ـع ـ ـ ــام )18(.إذ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـل ـ ـ ــت األعـ ـوام ( )2005،2006،2007منـ ــو الـ ــتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ــم مبـ ـع ـ ـ ــدل
( )%37.1،%53.1،%30.9على التوال مث ش ـ ــهد معدل منو التض ـ ــخم اافاض ـ ــا واض ـ ــحا بلغ ) (12.7عام
صـاد العراقي واتباع س ـ ــياس ـ ــات فاعلة من قبل البنك املركزي العراقي جنح من
 2008وذلك الس ـ ــتقرار االقت ـ ـ
خالها ابلس ـ ــيطرة على عريف النقد والتحكم يف اإلص ـ ــدار النقدي اجلديد ،إىل جانب التحس ـ ــن الكبري يف
الوض ـ ــع األمين ولعموم البلد ،إذ بلغ املعدل الس ـ ــنوي للرقم القياس ـ ــي ألس ـ ــعار املس ـ ــتهلك ( )112.7نقطة
خالل ع ــام  ،2008مق ــاب ــل ( )100.0نقط ــة ع ــام  ،2007مث ( )%8.3،%2.5،%5.6،%6.1لوعوام
( )2009،2010،2011،2012على التوال واس ـ ـ ـ ـ ــتمر بعدها االافايف إىل ()%1.4،%2.2،%1.9لوعوام
( )2013،2014،2015على التوال ،والذي عكس اتباع سـياسـة نقدية تسـتهف اسـتقرار التضـخم ،وسـجل
معدل التضخم اد معدل له عام  2016إذ سجل معدل منو سالب ( )%29.6-عن العام .2015
اجلدول ( )6األرقام القياسـ ـ ـ ـ ــية ألسـ ـ ـ ـ ــعار املسـ ـ ـ ـ ــتهلك يف العراق ومعدالت التضـ ـ ـ ـ ــخم السـ ـ ـ ـ ــنوي للفرتة
()2016-2003
معدل التضخم %
املستوى العام ألسعار
السنة
()2
100=2007
()1
2003

28.7

33.5

2004

36.4

26.8

 -18حممود حممد داغر ،التحدايت اليت تواجهها السياسة النقدية وصعوابت االتساق مع السياسة املالية ،جملة الدراسات النقدية،
البنك املركزي العراقي ،دائرة اإلحصاء والبحاب ،العدد األول ،2017 ،ص .26
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2005

49.9

37.1

2006

76.4

53.1

2007

100,0

30.9

2008

112.7

12.7

2009

122.1

8.3

2010

125.1

2.5

2011

132.1

5.6

2012

140.1

6.1

2013

142.7

1.9

2014

145.9

2.2

2015

148.0

1.4

2016

104.1

29.6-

املصدر :من أعداد الباحث ابالعتماد
صـاء واألحبـاب ،النشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
 بيـاانت العمود ()1البنـك املركزي العراقي ،املـديريـة العـامـة لإلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالسنوية ،لسنوات متفرقة (.)2016-2003
 بياانت العمود ( )2من عمل الباحث.رابعا :التحليل الوصفي للميزان التجاري يف العراق للمدة ()2016-1990

يعد ميزان املدفوعات من اهم املؤشـرات االقتصـادية للبلد ،ال نه يبني مركز البلد يف عالقاته االقتصـادية
ا ـارجيـة ،فـالعراق يعـد واحـداً من الـدول النـاميـة اليت تعـاين من االختالل وعـدم التوازن يف ميزان مـدفوعـا ـا،
صـف بعدم التنوع النسـ ــحم يف إنتاجه
صـاد العراقي يت ـ ـ
وسـ ــوف يتم الرتكز هنا على امليزان التجاري؛ الن االقت ـ ـ
السـلعي من جهة ،والتنوع الشـديد يف اسـترياداته من جهة أخرى ،وهنا يربز دور التبادل التجاري يف موازنة
العريف والطلب عن طريق ت صـريف الفائض السـلع قليلة العدد مقابل اسـترياد جمموعة معينة من السـلع اليت
ال يسـتطيع البلد إنتاجها ،ولغريف تتبع التطورات احلاصـلة يف ميزان املدفوعات العراقي خالل مدة الدراسـة
ومن خالل بياانت اجلداول أدانت ت تقسيم مدة الدراسة على مرحلتني وميكن مالحظه االا:
 .1حتليل تطور صاف امليزان التجاري للمدة ()2002-1990
يشـكل امليزان التجاري حمورا فاعال ضـمن هيكل ميزان املدفوعات من خالل خلثريت على االقتصـاد وهو
صـادرات وقيمة االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتريادات ويالحظ من خالل اجلدول ( )7ان امليزان
يعرب عن الفرق ما بني قيمة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ
التجاري العراقي خالل املدة ( )2002-1990سـ ـ ـ ـ ـ ــجل فائضـ ـ ـ ـ ـ ــا عام  1990و ( )3801.1مليون دوالر،
بينما س ـ ـ ــجل امليزان التجاري عام  1991عجزا بلغ ( )- 1303.8واس ـ ـ ــتمر العجز يف امليزان التجاري لغاية
عام  1996إذ بلغ العجز يف امليزان التجاري ( ،)-178.4نتيجة للعقوابت االقتصـادية الدولية وماتالها من
هجمات عسـكرية على العراق إذ سـجل امليزان التجاري اعلى نسـبة عجز له عام  1994بلغت (-961.5
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) ،ومن خالل اجلدول يالحظ ابن حاالت العجز أخذت ابالافايف بعد عام  2006لغاية  2002إذ بلغ
اد قيم ــة للف ــائض يف امليزان التج ــاري ( )7734ع ــام  2001ويعزى ذل ــك نتيج ــة لتوقيع العراق م ــذكرة
التفاهم مع األمم املتحدة وزايدة الصادرات.
اجلدول ( )7تطور امليزان التجاري يف العراق للمدة ( )2002-1990مليون دوالر
معدل النمو %امليزان التجاري
م ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــدل االستريادات
الصادرات
السنوات
منو%
3801.1
------9909.0
----13710.1
1990
-1303.8
-69.3
3034.2
-87.3
1730.4
1991
-2146.0
40.2
4254.0
21.8
2108.0
1992
-1623.9
019.6
3418.3
-14.8
1794.4
1993
-961.5
-21.5
2681.9
-4.1
1720.4
1994
-929.4
7.8
2891.3
14.1
1963.5
1995
-178.2
1.7
2943.1
40.8
2764.9
1996
1997

6385.2

130.9

3662.7

24.4

2702.5

1998

7427.6

16.3

4986.2

36.1

2441.5

1999

13067.0

75.9

9097.4

82.4

3959.7

2000

18742.6

43.4

11008.6

21.0

7734.1

11152.0

1.3

-0.04
17872.1
2001
-30.5
7742.4
-42.7
10236.2
2002
املصدر :من عمل الباحث ابالعتماد على:
 البنك املركزي العراقي ،املديرية العامة لإلحصاء واألحباب ،نشرات سنوية متفرقة -معدل النمو احتسب من قبل الباحث

1720.1
3493.7

 .2حتليل تطور صاف امليزان التجاري للمدة ()2016-2003
يلحظ من خالل اجلدول ( )8ابن امليزان التجاري س ــجل عجزا قيمته ( )-3492.3عام 2004لزايدة
االسـ ـ ـ ــتريادات نتيجة لضـ ـ ـ ــعف اجلهاز اإلنتاجي احمللي وعدم قدرتة على سـ ـ ـ ــد الطلب احمللي ،إضـ ـ ـ ــافة لتغري
النظام وعدم االس ـ ـ ــتقرار األمين مما جعل امليزان التجاري يس ـ ـ ــجل عجزا ،وذلك نتيجة لزايدة االس ـ ـ ــتريادات
بش ـ ـ ـ ــكل غري مس ـ ـ ـ ــبوق نتيجة الرتفاع القدرة الش ـ ـ ـ ـرائية واليت أدت إىل ارتفاع الطلب ا اص وارتفاع حجم
اإلنفاق التش ـ ـ ـ ــغيلي للموازنة االحتادية مما أدى إىل ارتفاع الطلب العام ،بينما ش ـ ـ ـ ــهد امليزان التجاري للمدة
 2008-2005فـائضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مل يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـدت من قبـل وان كـانـت قيم متـذبـذبـة اذ بلغ ( )165مليون دوالر لعـام
 2005بينما سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجل ( )28230مليون دوالر عام  ،2008بينما شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهد عام  2009عجزا يف امليزان
التجاري بلغ ( )- 2082مليون دوالر ،وهذا يعود نتيجة لتأثر أسـ ــعار النفط يف األسـ ـواق العاملية بسـ ـبب
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األزمـة املـاليـة العـامليـة اليت حـدثـت لـايـة عـام  ،2008مث عـاود امليزان التجـاري ليسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـل فـائضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لوعوام
.2016 -2010
اجلدول ( )8تطور امليزان التجاري يف العراق للمدة ( )2016-2003مليون دوالر
السنوات الصادرات مـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــدل منـ ـ ـ ـ ـ ــو االستريادات مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل منـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو امليزان التجاري
االستريادات %
الصادرات %

-

2003

10082.3

0.9

10063.1

29.9

19.2

2004

17810

1.7

21302.3

111.6

-3492.3

2005

23697

33.0

23532

10.4

9637

2006

30529

28.8

20892

- 11.2

20031

2007

39587

29.6

19556

- 6.3

28230

2008

63726

60.9

35496

81.5

-2082

2009

39430

- 38.1

41512

16.9

7108.9

2010

51764

31.2

43915

5.7

7849

2011

79681

53.9

47803

8.8

31878

2012

94209

18.2

59006

23.4

45203

2013

89768

- 4.7

60107

1.8

29661

2014

83981

- 6.4

54368

- 9.5

29613

2015

51328

-38.8

- 11.6

3318

2016

40753

- 20.6

48010
34280

- 28.5

6473

املصدر:
البنك املركزي العراقي ،املديرية العامة لإلحصـاء واألحباب ،نشـرات سـنوية متفرقة للسـنوات (-2003
)2016
معدل النمو احتسب من قبل الباحث

المبحثث الثثالثث :النموذج القيثاسثثثثي لتحليثل اثر بعض العوامثل النقثديثه
والحقيقيه على سعر الصرف في العراق للمده 2016-1990
صـاد القياس ـ ــي اليت تس ـ ــتند إىل
يتناول هذا املبحث اجلانب القياس ـ ــي من خالل اس ـ ــتخدام مناذج االقت ـ ـ
حتليل السـ ـ ـ ــالسـ ـ ـ ــل الزمنية ،واالختبارات القياسـ ـ ـ ــية احلديثة ،اذ يهدف هذا املبحث إىل الوقوف على األثر
صـرف األجنحم يف العراق وقد
صـادية النقدية منها واحلقيقية على سـ ـ ــعر ال ـ ـ ـ
الذي حتدثه بعض العوامل االقت ـ ـ ـ
اس ــتخدم البحث األس ــاليب الكميه للوص ــول إىل هذا التأثري متض ــمنا أس ــلوب قياا اس ــتقرارية الس ــالس ــل
الزمنية ملتغريات البحث ،ومن مث تقدير العالقة بني سعر الصرف األجنحم وتلك العوامل يف األجل القصري.
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صـرف األجنحم
فض ـ ـ ـ ــال عن قياا عالقة التوازن طويلة املدى اليت تبني التأثري بني تلك العوامل وس ـ ـ ـ ــعر ال ـ ـ ـ ـ
السلوب أو منهج التكامل املشرتك من خالل منوذج جوهانسن.
اوال :قياس إستتتتتقرارية الستتتتالستتتتل الزمنية ملتغريات البحث يف العراق باستتتتتخدام احد

اختبارات جذر الوحدة وهو اختبار فيلبس – بريون ()P-P test

صـحيح
اقرتح هذا االختبار فيلبس -بريون ( )P-P testطريقة غري معيارية ) (non parametriqueلت ـ ـ
وجود االرتبـاط الذاا على عكس اختبـار ) (ADFالذي اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتعمـل طريقـة معيـارية اذ ت التخلص من آاثر
االرتبـاط الـذاا يف بواقي معـادلـة اختبـار جـذر الوحـدة ،وذلـك إبجراء تعـديـل معلمي لتبـاين النموذج حىت
يؤخذ بنظر االعتبار وجود االرتباط الذاا الذي يعكس الطبيعة الديناميكية يف الس ـ ـ ــلس ـ ـ ــلة ،ويقوم اختبار
(فيلبس -بريون) على اختيار الفرضـ ــية العدمية للجذر األحادي يف ثالب صـ ــيغ او مناذج بدون حد اثبت
وااــات ،ومع وجود حــد اثبــت فقط ،ومع وجود حــد اثبــت وااــات عــام وابالعتم ـاد على فرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة العــدم
والفرضية البديلة ،ويتم حساب اختبار فيلبس -بريون كما ا:
(∅1 − 1) n(k − 1)σ∅1
× Lm = √k
+
σ∅1
√k
صـائية اكرب من
صـائية مع مثيلتها اجلدولية ،وعندما تكون اإلح ـ ـ ـ
وبعد ذلك تتم مقارنة قيمة  Lmاإلح ـ ـ ـ
اجلدولية هذا يعين ان السلسلة مستقرة وخالية من جذر الوحدة ،والعكس صحيح.

 .1قياس إس ااتقرارية س االس االة بياانت س ااعر الص اارف ف العراق للمدة( )2016-1990ابس ااتخدام
اختبار Phillips –Perron test
صـرف يف العراق،اذ ارهر
يوضـ ـ ــح اجلدول ( )9نتائج اختبار جذر الوحدة لسـ ـ ــلسـ ـ ــلة بياانت سـ ـ ــعر ال ـ ـ ـ
االختبار ان السـلسـلة الزمنية هنا ابتداءأ هي غري مسـتقرة عند مجيع مسـتوايت املعنوية ( %1و %5و)%10
مع وجود ح ــد اثب ــت فقط وك ــذل ــك احل ــال عن ــد إجراء التحلي ــل بوجود ح ــد اثب ــت مع وجود اا ــات ع ــام
للسـلسـلة ،ولكن بعد إجراء التحليل الخذ الفرق األول بوجود حد اثبت أصـبحت السـلسـلة مسـتقرة وحىت
عند وجود حد اثبت مع وجود ااات عام للس ـ ـ ـ ـ ـ ــلس ـ ـ ـ ـ ـ ــلة عند كل من مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوايت املعنوية ( )%1و ()%5
و )%10أي ان الس ـ ـ ــلس ـ ـ ــلة مس ـ ـ ــتقرة ومتكاملة من الدرجة ( I ~ )1وهذا يؤدي إىل رفض فرض ـ ـ ــية العدم
والقبول ابلفرضية البديلة.
جدول ( )9اختبار ( )P-P testلسلسلة بياانت سعر الصرف يف العراق للمدة ()2016-1990
املتغري

املستوى
بدون

الفرق االول
حد اثبت ح ــد اثب ــت بدون
وااات عام
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حد اثبت

حــد اثبــت
وااات عام
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سعر الصرف

مستوى
املعنوية

-0.149115

%1
-2.656915

%5
-1.954414

%10
-1.609329

-

-

-

-

-

2.198416

1.658619

5.281462

5.324851

5.836418

-

-

-

-

-

3.711457

4.356068

2.660720

3.724070

4.374307

-

-

-

-

-

2.981038

3.595026

1.955020

2.986225

3.603202

-

-

-

-

-

2.629906

3.233456

1.609070

2.632604

3.238054

املصدر :من عمل الباحث ابالعتماد على الربانمج اإلحصائي .Eviews
 .2قيااس إس ا ا ا ا ااتقرارياة س ا ا ا ا االس ا ا ا ا الاة بيااانت املتغريات احلقيقياه ف العراق للمادة ()2016-1990
ابستخدام اختبار Phillips – Perron test
أ .قياس إستقرارية سلسلة بياانت الناتج احمللي اإلمجايل ابألسعار الثابتة لعام  2007ف العراق
للمدة( )2016-1990ابستخدام اختبار Phillips – Perron test

يوضـ ــح اجلدول ( )10نتائج اختبار جذر الوحدة لسـ ــلسـ ــلة بياانت الناتج احمللي اإلمجال يف العراق،اذ
ارهر االختبار ان السـ ــلسـ ــلة الزمنية كانت غري مسـ ــتقرة عند مجيع مسـ ــتوايت املعنوية ( %1و %5و)%10
عند اختبارها عند مس ـ ــتواها مع وجود حد اثبت فقط وكذلك احلال عند إجراء التحليل بوجود حد اثبت
مع وجود ااـات عـام للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة ،ولكن بعـد إجراء التحليـل الخـذ الفرق األول بـدون وبوجود حـد اثبـت
أصـ ــبحت السـ ــلسـ ــلة مسـ ــتقرة عند كل من مسـ ــتوايت املعنوية ( )%1و ( )%5و ( )%10أي ان السـ ــلسـ ــلة
مستقرة ومتكاملة من الدرجة ( I ~ )1وهذا يؤدي إىل رفض فرضية العدم والقبول ابلفرضية البديلة.
جدول ( )10اختبار ( )P-P testلسـ ــلسـ ـلة بياانت الناتج احمللي االمجال يف العراق للمدة (-1990
)2016
املتغري

املستوى

ال ـ ـن ـ ـ ــاتـ ــج احمل ـ ـل ـ ــي
اإلمجال
مستوى
املعنوية

الفرق االول

بدون

حد اثبت

- 1.114438

-

ح ـ ــد اثب ـ ــت بدون
وااات عام
-3.23845

-6.086863

حد اثبت
-7.119719

0.275621

%1
-2.656915

-

-

3.711457

-2.660720 4.356068
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-3.724070
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%5
-1.954414
%10
-1.609329

-

-

2.981038

-1.955020 3.595026

-

-

2.629906

3345693.

-1.609070

-2.986225
-2.632604
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ب .قياس إستقرارية سلسلة بياانت التضخم ف العراق للمدة( )2016-1990ابستخدام اختبار
Phillips – Perron test

من اجلدول ( )11يتضـ ــح ان نتائج اختبار جذر الوحدة لسـ ــلسـ ــلة بياانت التضـ ــخم يف العراق أرهرت
ان السلسلة الزمنية كانت غري مستقرة عند مجيع مستوايت املعنوية ( %1و %5و )%10عند اختبارها عند
مستواها مع وجود حد اثبت فقط وكذلك احلال عند أجراء التحليل بوجود حد اثبت مع وجود ااات عام
للســلســلة ،ولكن بعد إجراء التحليل الخذ الفرق األول أصــبحت الســلســلة مســتقرة بدون وعند وجود حد
اثبت للس ـ ـ ــلس ـ ـ ــلة عند كل من مس ـ ـ ــتوايت املعنوية ( )%1و ( )%5و ( )%10أي ان الس ـ ـ ــلس ـ ـ ــلة مس ـ ـ ــتقرة
ومتكاملة من الدرجة ( I ~ )1وهذا يؤيد خلوها من اجلذر األحادي.
جدول ( )11اختبار ( )P-P testلسلسلة بياانت التضخم يف العراق للمدة ()2016-1990
املتغري

املستوى

التضخم

مستوى
املعنوية

%1
%5
%10

الفرق األول

بدون

حد اثبت

ح ـ ـ ــد اثب ـ ـ ــت بدون
وااات عام

حد اثبت

-

-

- -2.686508

-8.026517

1.990324

2.189912

6.275205

-

-

-

2.660720

3.724070

-

-

1.955020

2.986225

-

-

1.609070

2.632604

2.664853 -4.374307

-3.737853

1.955681 -3.603202

-2.991878

1.608793 -3.238054
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ت .قياس إستقرارية سلسلة بياانت امليزان التجاري ف العراق للمدة( )2016-1990ابستخدام اختبار
Phillips – Perron test

اجلدول ( )12يوضـ ــح نتائج اختبار جذر الوحدة لسـ ــلسـ ــلة بياانت امليزان التجاري يف العراق،اذ ارهر
االختبار ان السـ ـ ــلسـ ـ ــلة الزمنية كانت غري مسـ ـ ــتقرة عند مجيع مسـ ـ ــتوايت املعنوية ( %1و %5و )%10عند
اختبارها عند مسـ ـ ـ ـ ــتواها مع وجود حد اثبت فقط وكذلك احلال عند إجراء التحليل بوجود حد اثبت مع
وجود ااات عام للسـ ـ ـ ـ ـ ــلسـ ـ ـ ـ ـ ــلة ،ولكن بعد إجراء التحليل الخذ الفرق األول بوجود حد اثبت أصـ ـ ـ ـ ـ ــبحت
السـلسـلة مسـتقرة وحىت عند وجود حد اثبت مع وجود ااات عام للسـلسـلة عند كل من مسـتوايت املعنوية
( )%1و ( )%5و ( )%10أي ان الس ــلس ــلة مس ــتقرة ومتكاملة من الدرجة (I ~ )1وهذا يؤدي إىل رفض
فرضية العدم والقبول ابلفرضية البديلة وخلو السلسلة من جذر الوحدة.
جـدول ( )12اختبـار ( )P-P testلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة بيـاانت امليزان التجـاري يف العراق للمـدة (-1990
)2016
املتغري

الفرق االول

املستوى
بدون

حد اثبت

-

-

-

1.75909

2.22533

2.70176

9

4

0

-

-

-

-

وى

2.66485

3.73785

4.39430

2.67429

3.76959

املعنوية

3

3

9

0

7

9

-

-

-

-

-

-

1.95568

2.99187

3.61219

1.95720

3.00486

3.63289

1

8

9

4

1

6

-

-

-

-

-

-

1.80879

2.63554

3.24307

1.60817

2.64224

3.25467

3

2

9

5

2

1

املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزان
التجاري
مس ـ ــت

%1

%5

10
%

حد اثبت

حـ ــد اثبـ ــت
وااات عام

ح ــد اثب ــت بدون
وااات عام
-

-

-

5.38669

5.27330

5.19091

6

6

-

4.44073
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مما س ـ ـ ــبق ومن نتيجة اس ـ ـ ــتقرارية الس ـ ـ ــالس ـ ـ ــل الزمنية ملتغريات البحث يف العراق واليت كانت ان مجيعها
مس ــتقرة عند فرقها األول ومتكاملة من الرتبة نفس ــها ( ،I ~ )1فإن هذا يدلل على احتمالية وجود عالقة
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توازنيـة طويلـة األمـد بني تلـك املتغريات موضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع البحـث والـذي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف يتم اختبـارهـا من خالل مطلـب
اختبار التكامل املشرتك من هذا املبحث.
ثانيا :اختبار التكامل املشتترتك بني ستتعر الصتترف والعوامل املؤثر عليه يف العراق للمدة

 2016-1990باستخدام نموذج جوهانس – جسليوس

صـاديــة النقــديــة منهــا
يهــدف هــذا املطلــب إىل الوقوف على األثر الــذي ترتكــه بعض العوامــل االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـرف األجنحم يف العراق( ،بوصـ ــفه متغري اتبع) يتأثر
واحلقيقية ابعتبارها (متغريات مسـ ــتقلة) على سـ ــعر ال ـ ـ
ا.
وقد ت اسـتعمال أسـلوب حتليل التكامل املشـرتك ( )Counteractionبشـكل رئيسـي يف البحث ملعرفة
طبيعة العالقة التوازنية بني املتغريات يف املدى الطويل والذي يش ـ ـ ــرتط ان تكون املتغريات هلذا االختبار غري
مسـتقرة ملسـتواها ولكنها ت صـبح مسـتقرة عند اخذ الفرق االول هلا .إذ تنص النظرية االقت صـادية على وجود
عالقـة يف املـدى الطويـل بني متغريين أو أكثر ،حىت لو ابتعـدت قيم هـذت املتغريات عن قيم توازلـا يف األمـد
صـري ،فان هناك قوى تعيدها إىل هذت القيم وتضـ ــمن حتقيق هذت العالقة وذلك يف األمد الطويل .ولقد
الق ـ ـ
ت واستعمال الربانمج اإلحصائي ( )Eviewsللوصول للنتائج املطلوبة.
وهنا سوف يتم تقسيم هذا التحليل على ثالثة مناذج أساسية هي:

 .1اختبار طبيعة البواقي
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري عن
أما اآلن س ـنقوم ابحتس ــاب البواقي (  ) u tاليت تقيس ا راف العالقة املقدرة يف األمد الق ـ
ااـاههـا التوازين يف األمـد الطويـل ولتوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيح هـل ان البواقي موزعـة توزيعـا طبيعيـا جنـد ان القيمـة االحتمـاليـة
املقابلة الختبار ) (Jarque – Beraقد بلغت ) (0.326وهي أكرب من  5%وعليه ال ميكننا رفض فرض ـ ـ ـ ـ ــية
العدم اليت تؤكد عدم احتواء البواقي مشـ ـ ــكلة التوزيع الطبيعي أي إلا موزعة توزيعا طبيعيا كما هو موضـ ـ ــح
يف الشكل اآلا:
شكل ( )1اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج الثالث
7

Series: Residuals
Sample 1990 2015
Observations 25
1.36e-14
59.68350
1139.841
-1012.489
540.6305
-0.137341
2.511977

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.326684
0.849301

Jarque-Bera
Probability

6
5
4
3
2
1
0
1000

0

500
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 .2رسم انتشار البواقي
سنقوم برسم البواقي ملعادلة اال دار وكما يلي
شكل( )2البواقي لدالة اال دار بني سعر الصرف واملتغريات احلقيقيه يف العراق
Residual Plot
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Residual

Fitted

1016.48876 1012.48876
0355469
0355469
774.029640 764.029640
8226533
8226533
975.447133 954.447133
0088217
0088217
821.520717 747.520717
6923413
6923413
423.074364 32.9256350
9937615
0623851
534.158855 1139.84114
1201323
4879868
1021.31545 148.684546
3586511
4134893
1225.68893 245.311067
2833597
1664028
1358.32746 261.672531
8402084
5979161
1421.78890 550.211090
9620067
3799329
1395.93098 534.069019
0132311
8676894
1459.77802 469.221979
008874
9112604
1389.36286 567.637135
4767902
2320982
1224.72438 711.275613
6628294
371706
1276.75686 195.243131
8064845
9351554
1149.20873 325.791267
2103973
8960264
1096.64623 170.353767
2773536
226464
1543.62398 340.623987
7265704
2657039
1457.69624 275.696242
2389775
3897752
1496.44495 311.444952
2681332
6813321
1243.54317 47.5431761
6125322
2532196
1173.31649 59.6835028
7153974
4602605
1430.12558 198.125585
517169
1716897
1431.83280 217.832802
2159781
1597807
1789.16843 542.168436
6057384
0573841

267

Actual
4
10
21
74
456
1674
1170
1471
1620
1972
1930
1929
1957
1936
1472
1475
1267
1203
1182
1185
1196
1233
1232
1214
1247
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 .3اختبار استقرارية البواقي
بعد ذلك نقوم ابختبار مدى سكون أو استقرارية سلسلة (  ،) utوذلك بتقدير الصيغة اآلتية:
)ut = ut −1 +  t ……………….)5
وكانت النتيجة ان هذت الس ــلس ــلة مس ــتقرة عند مس ــتواها بوجود حد اثبت وااات عام وعند مس ـتوايت
املعنوية  %5و %10وكما ما موضح ابجلدول التال ،وهذا ما يبني لنا احتمالية وجود عالقة تكامل مشرتك
بني متغريات النموذج الذي سوف يتم اختبارها ابلنقطة التالية من هذا املطلب.
جدول ( )13اختبار ( )P-P testسلسلة البواقي معادلة اال دار
املستوايت

املتغري

حد اثبت

حد اثبت وااات عام

1.557573-

-5.3 54717

%1

-1.33854

-5.46715

%5

-2.02338

-4.22426

%10

-2.66041

-4.26145

سلسلة البواقي
مستوى
املعنوية
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 .4اختبار جوهانسن للتكامل املشرتك بني سعر الصرف واملتغريات النقديه
بعد ان خلكدان من اسـ ــتقرارية سـ ــلسـ ــلة البواقي سـ ــوف نقوم إبجراء اختبار للتكامل املشـ ــرتك بني سـ ــعر
صـرف األجنحم واملتغريات احلقيقية يف العراق للمدة  2016-1990ومن خالل منوذج جوهانس ــن ،وقد
ال ـ
رهر من نتـائج التحليـل ان هنـالـك عالقـة تكـامـل مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتك بني تلـك املتغريات املـذكورة أي إلـا ترتبط مع
صـرف بعالقة توازنية طويلة األمد أي ان التغريات اليت حتدب يف احدها ســوف تؤثر على املتغريات
ســعر ال ـ
األخرى خلثريا قواي مستقبال وكما هو موضح ابجلدول التال:
صـرف و املتغريات احلقيقية يف العراق
جدول ( )14اختبار جوهانس ـ ــن للتكامل املش ـ ــرتك بني س ـ ــعر ال ـ ـ
للمدة (.)2016-1990
Date: 05/10/18 Time: 20:42
Sample (adjusted): 1992 2015
Included observations: 21 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: EX GDP IN TB
Lags interval (in first differences): 1 to 1
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)Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace

**Prob.

0.05
Critical Value

Trace
Statistic

Eigenvalue

Hypothesized
)No. of CE(s

0.0211
0.0314
0.3210
0.2 686

42.85613
22.79707
15.49471
3.041466

47.75851
27.43469
19.502049
3.086573

0.620082
0.574264
0.361323
0.004114

None
At most 1
At most 2
At most 3

**Prob.

0.05
Critical Value

Max-Eigen
Statistic

Eigenvalue

Hypothesized
)No. of CE(s

0.0 192
0.0 324
0.0 532
0.0 686

27.58434
21.13162
14.26460
3.841466

20.32382
17.93264
9.415477
0.086573

0.620082
0.574264
0.361323
0.004114

None
At most 1
At most 2
At most 3
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االستنتاجات والتوصيات
صـاد العاملي ،ألن
صـاد احمللي ابالقت ـ ـ
صـرف األجنحم أمهية كبرية تتمحور من خالل ربط االقت ـ ـ
 .1لس ـ ــعر ال ـ ـ
صـرف يعد املرآة العاكســة ملركز البلد التجاري مع العامل ا ارجي وذلك من خالل العالقة بني
ســعر ال ـ
االستريادات والصادرات.
صـرف األجنحم ،ت اس ـ ــتخراج جمموعة من
 .2من خالل النظرايت اليت حاولت تفس ـ ــري حمددات س ـ ــعر ال ـ ـ
صـرف وكان من ابرزها العوامل احلقيقية (الناتج احمللي اإلمجال،
العوامل احلقيقية اليت تؤثر يف س ـ ــعر ال ـ ـ
والتضخم ،وامليزان التجاري).
 .3أثبتت نتائج االختبار ان التغريات اليت حتدب يف املتغريات احلقيقية تؤثر خلثريا قواي على سـعر ال صـرف
يف العراق وفقا للقوة التفسريية للنموذج اذ بلغت  %82كما يوضحه معامل التحديد يف النموذج R2
صـرف مبقدار ( )4.74وحدة.
فان زايدة  GDPبوحدة واحدة يؤدي إىل اافايف معدالت س ـ ـ ــعر ال ـ ـ ـ
وكذلك معدالت التضخم تؤدي إىل ارتفاع سعر الصرف بـ ـ ( )1.725وحدة.
التوصيات

 .1على البنــك املركزي العراقي انــب اآلاثر السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبيــة اليت ترتكهــا عمليــة ربط الــدينــار العراقي ابلــدوالر
األمريكي على ان تكون هناك ســلة من العمالت تربط الدينار العراقي ا وضــرورة مشــاركة العمالت
الرئيسة يف هذت السلة وحبسب مستوى التبادل التجاري.
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العدد27 :

صـرف املعوم املدار من قبل البنك املركزي العراقي واملطبق حاليا ،بســبب
 .2اســتمرار العمل بنظام ســعر ال ـ
صـناعية و الزراعية) يف البلد إىل حني تقوية تلك القطاعات والنهويف
ضــعف القطاعات اإلنتاجية (ال ـ
ا فعندها ميكن التحول إىل نظام صرف جديد يتالءم مع الوضع االقتصادي اجلديد.
المصادر
 .1اديب قاسـم شـندي ،النقود والبنوك ،الطبعة األوىل ،النجف األشـرف ،دار الضـياء للطباعة والتصـميم،
.2010
 .2أديب قاسـم شـندي ،سـعر صـرف الدينار العراقي والعوامل املؤثرة فيه ،كلية بغداد للعلوم االقت صـادية،
جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،العدد .2006 ،11
 .3ابسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم مخيس عبيـد ،تقـدير وحتليـل العالقـة بني معـدل منو النـاتج احمللي اإلمجـال ومعـدل البطـالـة يف
صـادية واإلدارية ،العدد
صـاد العراقي للمدة  ،2014- 1990جامعة بغداد ،جملة العلوم االقت ـ ـ ـ ـ
االقت ـ ـ ـ ـ
 ،96اجمللد  ،23لسنة .2017
 .4البنك املركزي العراقي ،التقرير االقتصادي السنوي.2009 ،
 .5البنك املركزي العراقي ،التقرير االقتصادي السنوي.2014 ،
 .6مجال طارق حممد ص ـ ـ ـ ــربي ،تس ـ ـ ـ ــارع معدالت التض ـ ـ ـ ــخم خالل الفرتة ( )2008-1991يف العراق
(االسباب واملعاجلات) ،جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة ،العدد.2017 ،50
صـرف األجنحم يف
 .7حسـ ـ ـ ــني علي كيطان ،قياا وحتليل خلثري عريف النقود على التضـ ـ ـ ــخم وسـ ـ ـ ـعر ال ـ ـ ـ ـ
االقتصاد العراقي للمدة ( ،)1991-2014جامعة واسط ،جملة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية،
العدد ،26لسنة.2017
صـاد العراقي،
صـرفية لتفعيل االقت ـ
 .8ســامي عطو ،تطور هيكل القطاع املال وأدوات الســياســة النقدية وامل ـ
املؤلر العلمي الثالث لقسم االقتصاد الدراسات االقتصادية ،بغداد ،بيت احلكمة.2002 ،
 .9سـحر قاسـم حممد ،اآلليات الواجب توفرها النتقال العراق من االقت صـاد املخطط إىل اقت صـاد السـوق،
حب ـ ـ ـ ــث م ـ ـ ـ ــنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ،ك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــون األول، 2011ص  5.حب ـ ـ ـ ــث م ـ ـ ـ ــنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــع
.www.cbi.iq/documents/sahar1.pdf
 .10عادل امحد حشيش ،العالقات االقتصادية الدولية ،اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر.2000،
صـادية (نظرية وتطبيقات) ،ط،1
صـدمات االقت ـ
صـرف وادارته يف رل ال ـ
 .11عبد احلس ــني الغالحم ،س ــعر ال ـ
عمان ،دار الصفاء للنشر والتوزيع.2011 ،
صـرف يف البلدان العربية" ،أبو رحم،
صـادق ،وأخرون" ،س ـ ـ ــياس ـ ـ ــات وإدارة أس ـ ـ ــعار ال ـ ـ ـ
 .12علي توفيق ال ـ ـ ـ
صندوق النقد العريب ،سلسلة حبوب ومناقشات ،العدد .1997 ،3
صـرف وامليزان التجاري ،رس ـ ــالة ماجس ـ ــتري ،غري
صـل غازي الدليمي ،العالقة التبادلية بني س ـ ــعر ال ـ ـ
 .13في ـ ـ
منشورة ،جامعة األنبار ،كلية اإلدارة واالقتصاد.
صـرف األجنحم وعالقتها ابلسـ ــياسـ ــة النقدية -دراسـ ــة حتليلية لواثر
 .14حللو موسـ ــى بوخاري ،سـ ــياسـ ــة ال ـ ـ
االقتصادية لسياسة الصرف األجنحم ،لبنان ،مكتبة حسن العصرية.2010 ،
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العالقة بني سعر الصرف وبعض املتغريات احلقيقية ف العراق للمدة ()2016-1990

 .15ماهر كنج شـ ـ ـ ـ ـ ــكري ،مروان عويف ،املالية العامة -العمالت األجنبية واملشـ ـ ـ ـ ـ ــتقات املالية بني النظرية
والتطبيق ،ط ،1عمان ،معهد الدراسات املصرفية.2004 ،
صـرف ،دراس ـ ــات يف
 .16مظهر حممد ص ـ ــايب ،التض ـ ــخم املس ـ ــتهدف هل حيقق االس ـ ــتقرار يف معدالت ال ـ ـ
االقتصاد العراقي ،بغداد ،بيت احلكمة.2001 ،
 .17جنلة مشعون شـ ـ ـ ــليمون ،حتليل العوامل احملددة الااهات سـ ـ ـ ــعر صـ ـ ـ ــرف الدينار العراقي مقابل الدوالر
صـاء واالحبـاب ،جملـة الـدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات النقـديـة ،العـدد،1
االمريكي ،البنـك املركزي العراقي ،دائرة االح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
.2017
 .18جنله مشعون شليمون ،مصدر سابق ،ص .4
 .19نشـ ــأ ت جميد حسـ ــن الونداوي ،قياا اتثري املسـ ــتوى العام لالسـ ــعار وعريف النقد على سـ ــعر صـ ــرف
صرية ،جملة
الدينار العراقي للفرتة  2002-1980ابسـ ـ ــتخدام منوذج التعديل اجلزئي ،اجلامعة املسـ ـ ــتن ـ ـ ـ
االدارة واالقتصاد ،العدد.2010 ،82
 .20حممود حممد داغر ،التحدايت اليت تواجهها السـياسـة النقدية وصـعوابت االتسـاق مع السـياسـة املالية،
جملة الدراسات النقدية ،البنك املركزي العراقي ،دائرة اإلحصاء والبحاب ،العدد األول.2017 ،
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أثر القيادة الخادمة على االداء االبداعي للعاملين -دراسة تحليلية آلراء
عينة من منتسبي قناة كربالء الفضائية-

The Effect of attendant Leadership on the creative
performance of the Employee -Analytical study of a
sample of karbala Satellite channel()1

أ.م.د ميثاق هاتف الفتالوي
( )2
محمد محي رحيم

Assist. Prof. Mithaq H. Al-Fatlawi
Muhammad Muhi Raheem

المستخلص
اهلـدف من هـذت البحـث معرفـة خلثري القيـادة ا ـادمـة على االداء االبـداعي للعـاملني ،ومن اجـل حتقيق
اهداف البحث ت تصـميم خمطط فرضـي يوضـح طبيعة العالقة بني متغريات البحث احلال .ولغريف اختبار
فرضـيات البحث ت تطبيق البحث على عينة من األفراد العاملني يف (قناة كربالء الفضـائية) للحصـول على
املعلومات املطلوبة عن طريق (االس ـ ــتبانة) اليت اعدت هلذا الغريف ،وزعت على عينة بلغ حجمها ()117
ميثلون شـ ــرحية العاملني يف قناة كربالء الفضـ ــائية من مسـ ــؤول الشـ ــعب والوحدات وابة من املنتسـ ــبني .وقد
صـائية عدة للوصـ ــول اىل النتائج املتعلق ا ومن أمهها (التحليل العاملي
اسـ ــتعمل البحث احلال ادوات اح ـ ـ
االسـ ـ ـ ـ ــتكشـ ـ ـ ـ ــايف ،ومعامل التحليل كرونباخ الفا ،و اال راف املعياري ،ومعامل االرتباط البسـ ـ ـ ـ ــيط ،وحتليل
اال دار البسـيط ،واختبار ( ،)Tواختبار ( .)Fوتوصـل البحث اىل جمموعة من النتائج أمهها (وجود عالقة
صـائية اجيابية بني متغري القيادة ا ادمة واالداء االبداعي للعاملني) وبناءً على
ارتباط وخلثري ذات داللة إح ـ ـ ـ
تلك النتائج قدم الباحث جمموعة من التوصـ ـ ـ ــيات ابرزها ضـ ـ ـ ــرورة ان تسـ ـ ـ ــتثمر قناة كربالء الفضـ ـ ـ ــائية اميان
مالكا ا بس ـ ـ ــمات القيادة ا ادمة وتعمل على اس ـ ـ ــيدها بش ـ ـ ــكل اوض ـ ـ ــح على اريف الواقع واالفادة منها
 -1جامعة كربالء /كلية االدارة واالقتصاد.
 -2جامعة كربالء /كلية االدارة واالقتصاد.
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-دراسة حتليلية آلراء عينة من منتسيب قناة كربالء الفضائية- أثر القيادة اخلادمة على االداء االبداعي للعاملني

بتعميق مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوايت االنتماء لدى االفراد العاملني يف القناة وزايدة مميزا م املعنوية واملادية واعطائهم القدرة
على التعبري عما يدور يف عقوهلم من افكار وحلول ومش ـ ــاريع بتحقيق افض ـ ــل مس ـ ــتوايت املنافس ـ ــة واالداء
.االبداعي املتميز
Abstract
The aim of this research is to learn about the knowing impact of Servant
leadership on the creative performance of workers. And in order to achieve
the objectives of the research was designed to hypothesize the nature of the
relationship between the current search variables In order to test the
hypothesis of the research, the research was applied to a sample of
individuals working in Karbala satellite channel, and for obtain the required
information we using questionnaire prepared for this purpose, distributed to
a sample of (117) People, Representing the segment of employees in
Karbala satellite channel from the people and units and elite officials.The
current research used a number of statistical tools to analyzing the data
collecting. The most important of these are regression analysis, Cronbach's
analysis coefficient, standard deviation, The arithmetic mean, A simple
correlation coefficient, Simple regression analysis, structural modeling
equation, (T te`st), (F test).The research reached a number of results, the
most important (the existence of correlation relationship and the impact of
significant positive between the variable servant leadership and creative
performance of workers) Based on these results, the researcher presented
a set of recommendations, The most important of which is the need to invest
Karbala satellite channel, Iman her staff characteristics of the leadership of
the servant and work On their embodiment more clearly on the Reality
ground and benefiting from them by deepening the levels of belonging To
the individuals working in the channel and to increase its moral and material
advantages and give them the ability to express what Their minds are driven
by ideas, solutions and projects to achieve the best levels of competition and
distinguished creative performance.

 منهجية البحث:المبحث األول
: تساؤالت البحث:أوال

:يقوم البحث على تساعالت عدة يعكس ما يهدف الباحثني اىل دراسته كاالا
 ما مستوى توفر مسات القيادة ا ادمة يف قناة كربالء الفضائية؟.1
 ما مستوى امتالك االفراد العاملني يف قناة كربالء الفضائية لوداء االبداعي؟.2
 كيف تؤثر القيادة ا ادمة ابألداء االبداعي لوفراد العاملني يف قناة كربالء الفضائية؟.3
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العدد27 :

ثانياً :أهمية البحث:

إن أمهيـة البحـث تتمحور حول نقطتني تتعلق االوىل مبـا حتتلـه متغريات البحـث من أمهيـة على صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيـد
التأطري املعريف واصـالتها العلمية لدى الباحثني واملهتمني ،اذ تشـكل القيادة ا ادمة احدى االسـس الفكرية
اليت ت تركيز االهتمام عليها يف العقود االخرية ملا لثله من نقلة فكرية وعملية لتحقيق االهداف املرسـ ـ ـ ـ ــومة
من خالل مناخ وريفي يس ــودت االمن الوريفي والثقة والتعاون مبا يؤدي اطراف العمل على بذل املزيد من
اجلهود لتحقيق متطلبات العمل ،وما توفرت هذت الفلس ـ ـ ــفة القيادية من فرص متاحة للعاملني للقيام ابلعمل
النفسهم من خالل منحهم الثقة لتحقيق أفضل مستوايت االداء املتمثلة ابألبداع يف العمل.
أما النقطة الثانية فتتعلق ابملكانة اليت حتتلها (قناة كربالء الفضــائية) ابعتبارها مرجعاً ميثل شــرحية واســعة
من اجملتمع العراقي والعريب وهي تشـ ـ ـ ـ ــكل عامل خلثري مباشـ ـ ـ ـ ــر وفعلي يف توجيهات وسـ ـ ـ ـ ــلوكيات اجملتمع مما
يســتلزم أن تكون هذت القناة ذات مناخ واجواء تشــجع العاملني على اداء رســالتها األســاســية ،وهي بذلك
حمط أنظار املهتمني واملتابعني من مجيع دول العامل ،مما يعزز أمهية دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة متغريات البحث احلال يف تلك
القناة.
ثالثاً :أهداف البحث

يهدف البحث احلال بشـ ـكل اسـ ــاسـ ــي اىل بيان (خلثري القيادة ا ادمة على االداء االبداعي للعاملني)
عن طريق عينة من االفراد العاملني يف قناة كربالء الفض ـ ـ ــائية ،وبعد التعرف على مش ـ ـ ــكلة البحث وأمهيتها
يسعى البحث احلال اىل:
 .1قيـاا مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى أدراك االفراد عينـة البحـث لتوافر مسـات القيـادة ا ـادمـة لـدى االدارات العليـا يف قنـاة
كربالء الفضائية.
 .2التعرف على مستوى االداء االبداعي لوفراد العاملني يف قناة كربالء الفضائية.
 .3توضيح العالقة بني القيادة ا ادمة واالداء االبداعي للعاملني يف قناة كربالء الفضائية.
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أثر القيادة اخلادمة على االداء االبداعي للعاملني -دراسة حتليلية آلراء عينة من منتسيب قناة كربالء الفضائية-

رابعاً :املخطط الفرضي للبحث

القيادة اخلادمة

 املودة االخالقية املشاركة -الرؤية

االداء االبداعي للعاملني

 التواضع -الثقة

االرتباط

أتثري مباشر

الشكل ( )1املخطط الفرضي للبحث
خامساً :فرضيات البحث

 .1الفرضية الرئيسة األوىل:
صـائية اجيابية بني القيادة ا ادمة البعادها ومتغري االداء االبداعي)
(توجد عالقة ارتباط ذات داللة إح ـ
وتتفرع من هذت الفرضية مخس فرضيات فرعية هي:
أ -توجد عالقة ارتباط إحصائية اجيابية بني بعد املودة االخالقية ومتغري االداء االبداعي.
ب -توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية اجيابية بني بعد املشاركة ومتغري االداء االبداعي.
ت -توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية اجيابية بني بعد الرعية ومتغري االداء اإلبداعي.
ب -توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية اجيابية بني بعد التواضع ومتغري االداء االبداعي.
ج -توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية اجيابية بني بعد الثقة ومتغري االداء االبداعي.
 .2الفرضية الرئيسة الثانية:
صـائية اجيابية بني القيادة ا ادمة البعادها ومتغري االداء االبداعي)،
(توجد عالقة خلثري ذات داللة إح ـ ـ ـ
وتتفرع من هذت الفرضية مخس فرضيات فرعية هي:
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أ-
ب-
ت-
ب-
ج-

توجد عالقة خلثري ذات دالله إحصائية اجيابية بني بعد املودة االخالقية ومتغري االداء االبداعي.
توجد عالقة خلثري ذات داللة إحصائية اجيابية بني بعد املشاركة ومتغري االداء االبداعي.
توجد عالقة خلثري ذات داللة إحصائية اجيابية بني بعد الرعية ومتغري االداء االبداعي.
توجد عالقة خلثري ذات داللة إحصائية اجيابية بني بعد التواضع ومتغري االداء االبداعي.
توجد عالقة خلثري ذات داللة إحصائية اجيابية بني بعد الثقة ومتغري االداء االبداعي.
سادساً :حدود البحث

 .1احلدود البش ـرية :ركز البحث احلال على جمموعة من مســؤول الشــعب والوحدات وابة من املنتســبني
يف قناة كربالء الفضائية.
 .2احلدود الزمانية :قام الباحث بتطبيق البحث احلال يف قناة كربالء الفضـائية خالل املدة من ( 2018/
 )2/ 28واىل غاية (.)2018 /4 / 28
 .3احلـدود املكـانيـة :مشلـت جمتمع البحـث االفراد العـاملني يف قنـاة كربالء الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـة /يف حمـافظـة كربالء
املقدسة.
سابعاً :عينة البحث واختيارها

أ -اختيار عينة البحث
مشلت عينة البحث عدداً من مسـؤول الشـعب والوحدات وابة من املنتسـبني يف قناة كربالء الفضـائية،
اذ بلغ عدد أفراد جمتمع البحث ( )450فرداً ،وت توزيع ( )150اســتبانة ،وكان عدد االســتباانت املســرتجعة
صـاحلة للتحليل عددها
صـاحلة ( )18وكانت االس ـ ــتمارات االس ـ ــتبانة ال ـ ـ
( )135وعدد االس ـ ــتمارات غري ال ـ ـ
( )117اذ بلغت نسبة االستجابة على االستبانة ما يقارب ( )78%وكما مبني يف اجلدول ( )1االا:
جدول ( )1عدد االستمارات املوزعة واملسرتجعة لعينة البحث
جمتمع البحث

قناة كربالء الفضائية

االستمارة

العدد

النسبة

املوزعة

150

100 %

املسرتجعة

135

90 %

غري صاحلة

18

12 %

الصاحلة

117

78 %

املصدر :من إعداد الباحث
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ب -وصف عينة البحث
ت حتديد عينة البحث بشـ ــكل عشـ ـوائي تضـ ــم ( )150فرداً ،من مسـ ــتوايت إدارية خمتلفة من أفراد قناة
صـوير وش ــعبة االخبار واملراس ــلني) ومس ــؤولو الوحدات
كربالء الفض ــائية منها مس ــؤولو الش ــعب (ش ــعبة الت ـ
(وحدات العالقات ،وحدات االعداد والتقدي).
ثامناً :أدوات البحث

 .1اجلانب النظري :أعتمد الباحث يف إغناء اجلانب النظري على عدد من الكتب منها الكتب االجنبية
والعربية واجملالت االكادميية املتخصصة والدورايت والرسائل و األطاريح.
 .2اجلانب العملي :اعتمد البحث على فقرات استمارة االستبانة املوزعة على عينة البحث من أفراد قناة
صـول على املعلومات والبياانت ،وقد ت مراعاة يف ص ـ ـ ــياغة أس ـ ـ ــئلة االس ـ ـ ــتبانة
كربالء الفض ـ ـ ــائية للح ـ ـ ـ
ابلبساطة والوضوح يف تشخيص متغريات البحث ،وقد تتكون االستبانة من جزأين.
أ -اجلزء األول :يشمل املعلومات التعريفية من حني يتضمن هذا اجلزء كاالا:
صـيل
صـب الوريفي ،النوع االجتماعي ،الفئة العمرية ،التح ـ ـ ـ ـ ـ
موص ـ ـ ـ ـ ــفات عينة البحث تش ـ ـ ـ ـ ــمل (املن ـ ـ ـ ـ ـ
الدراسي ،سنوات ا دمة).
ب -اجلزء الثاين :يشمل متغريات البحث وهي كاالا:
 .1القيادة ا ادمة :ميثل مخسـ ـ ـ ـ ــة ابعاد وهي ،بعد املودة االخالقية ( )5فقرات ،بعد املشـ ـ ـ ـ ــاركة ()5
فقرات ،بعد الرعية ( )5فقرات ،بعد التواضع ( )5فقرات ،وبعد الثقة أيضا ضمت ( )2فقرات.
 .2االداء االبداعي للعاملني :ميثل مقياا أحادي البعد ويتكون من ( )13فقرة.
تاسعاً :التعريفات االجرائية

فيما ا للتعريفات االجرائية ملتغريات البحث واليت ميكن توضيحها وفقاً لالا-:
 .1القيادة ا ادمة -:هي عملية مسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة االفراد العاملني ودعمهم ومسـ ـ ـ ـ ـ ــاند م وتزويدهم ابملعلومات
ومنحهم االحرتام والـدافع الـذاا من اجـل حتقيق االهـداف املنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة وجعلهم قـادرين على االبـداع
واالبتكار داخل وخارج املنظمة.
أ -املودة االخالقية -:هي عملية قيام القائد ا ادم ابلتضحية من أجل االخرين ومعامال م معاملة
حسنه واعطائهم االولوية يف اجناز اعماهلم وتوفري رغبا م وحاجا م فوق مصلحته الذاتية.
ب -املشـ ــاركة -:هي عملية قيام القائد ا ادم مبشـ ــاركة االفراد العاملني داخل املنظمة يف عملية اختاذ
القرارات املهمة لكي يساعدهم على التطور واالبداع وحتمل املسؤولية.
ت -الرعيـة -:هو عبـارة عن امتالك القـائـد ا ـادم رعيـة قويـة يف الوقـت احلـال واملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبلي كمـا لـديـه
القدرة على تقدي رعية أكثر اجيابية للتنبؤ بعمل املنظمة.
ب -التواض ـ ـ ـ ــع -:هو قدرة القائد ا ادم على التغلب على االس ـ ـ ـ ــتعالء والتكرب امام االخرين والرتكيز
على متطلبات االفراد و يقوم القائد ا ادم املتواضـ ـ ـ ـ ــع بزرع عالقة قوية بينه وبني االفراد مما خيلق
بيئة عمل اجيابية تعزز من قيمة املنظمة.
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ج -الثقة -:يعد عنصـر الثقة من العناصـر املهمة اليت يقوم ا القائد ا ادم داخل املنظمة واليت يعزز
صـداقية يف العمل لدى االفراد العاملني مما يس ـ ـ ـ ـ ـ ــهل عملية حتقيق اهداف
مبوجبها االنتماء وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
املنظمة.
صـف ابجلدة واالصــالة
 .2االداء االبداعي للعاملني -:هو الس ـلوك اإلنســاين الذي يولد افكاراً جديدة تت ـ
والفائدة واليت تؤدي اىل التغري بشكل اجيايب لنتائج وموارد املنظمة وحتسني أدائها.
المبحث الثاني :الجانب النظري
اوالً :القيادة الخادمة

 -1مفهوم القيادة اخلادمة وتعريفها
صـورة عامة هي العملية اليت عن طريقها يؤثر شـ ـ ـ ـ ــخص معني يف اآلخرين لتحقيق هدف
إن القيادة ب ـ ـ ـ ـ ـ
معني وتوجيه املنظمة بطريقة اعلها أكثر لاس ـ ـ ـ ـ ـ ــكاً وترابطاً ( .)Sharma & Jain, 2013: 310اما كلمة
خادم على الرغم من ان هلا دالالت ســلبية اال ان الواقع العملي يشــري اىل الا ميكن اســتخدامها لتشــري اىل
العمل من اجل تقدي ش ــيء اىل األخر وهذا املعىن ليس س ــلبياً وامنا ينطوي على تقدي املس ــاعدة لحخرين
صـلحة املنظمة
صـايب والشـ ـ ــعور ابملسـ ـ ــؤولية اات االخرين ما يسـ ـ ــهم يف حتقيق غريف امسى وهو م ـ ـ ـ
وتعزيز امل ـ ـ ـ
(حلحم .)17 :2016 ،اذ اص ـ ـ ـ ــبحت القيادة ا ادمة حمط اهتمام متزايد كولا لثل احد اش ـ ـ ـ ــكال القيادة
املثالية ( .)Spears,2010:26واصــبح االســلوب الكالســيكي للقيادة واالدارة غري مالئم للمرحلة احلالية اذ
ان منــاذج القيــادة اليت جــاءت بنظريــة القيــادة ا ــادمــة تعــد من اروع منــاذج القيــادة على االطالق وتعــد من
املـداخـل احلـديثـة اليت تركز على العالقـة بني طريف العمليـة ومهـا القـادة واالتبـاع ( Farling et al., 1999:
 .)51إن القيادة ا ادمة تعد مدخالً للقيادة يركز على مس ـ ـ ـ ــاعدة العاملني ولكينهم من اش ـ ـ ـ ــباع حاجا م
صـاحلهم ا اص ـ ــة وهذا
صـاحلهم واعطاء قيمة عالية دمة االخرين على حس ـ ــاب م ـ ـ
وطموحا م وااليفاء مب ـ ـ
ميكن ان يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـد االفراد على ان يكونوا اكثر اجيـابيـاً وحكمـة وكـذلـك اكثر اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعـداداً ـدمـة منظمـا م
(ابراهيم .)31 :2013 ،ان هـدف القـائـد ا ـادم هو تطور اآلخرين عن طريق االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـار يف تنميتهم و
صـايب العام (.)Andersen,2008:9
رفاهيتهم من أجل حتقيق أجناز العمل بشـ ــكل اكثر اهتماماً وتطوراً لل ـ ـ
إذ يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـد القـائـد ا ـادم يف حتفيز اآلخرين على العمـل معـا بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل تعـاوين لتحقيق أفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل النتـائج
( .)Muslimah &,2016:18 Augustineوبعد اسـ ـ ــتعرايف التعاريف املذكورة أنفاً ميكن للباحث تعريف
القيادة ا ادمة (هي عملية مس ـ ـ ــاعدة االفراد العاملني ودعمهم ومس ـ ـ ــاند م وتزويدهم ابملعلومات ومنحهم
االحرتام والدافع الذاا من اجل حتقيق االهداف املنشـ ـ ـ ـ ـ ــودة وجعلهم قادرين على االبداع واالبتكار داخل
وخارج املنظمة).
 -2أمهية القيادة اخلادمة
صـلحة يهدفون لتحقيق االهداف
إن القيادة ا ادمة تعطي للفرد فهماً واضـ ـ ـ ـ ـ ــحاً وأن أصـ ـ ـ ـ ـ ــحاب امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
التنظيمية ومن مث حتفيز أنفسـ ـ ــهم على بذل جهد متواصـ ـ ــل لتحقيق تلك األهداف وعلى الرغم من الرعاية
واملس ــاعدة واحرتام العاملني فإنه يعطي هلم ا ربات النفس ــية اجليدة والرض ــا وااثرة الروح الداخلية مما جيعلهم
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صـية اجليدة واملورفون يشــعرون بزايدة رغبتهم
ينظرون ابالنتماء إىل اجملتمع ،يف حني جيعل القائد ذو الشــخ ـ
ابلبقاء يف مكان العمل وتشـ ـ ـ ـ ــري العديد من الدراسـ ـ ـ ـ ــات إىل أن القائد ا ادم يكون له خلثري إجيايب يف والء
العاملني( .)Ding et al .,2012:209كما تسـاعد القيادة ا ادمة العاملني على بلوغ مسـتوايت عالية من
النش ـ ـ ـ ــاط واملعرفة الفكرية والس ـ ـ ـ ــماح هلم لكي يعيش ـ ـ ـ ـوا حياة متوازنة ومن مث زايدة رض ـ ـ ـ ــا املورفني وااللتزام
التنظيمي وهي من العناصـر االسـاسـية يف حتديد األداء التنظيمي ( .)Maharaj, 2015: 87كما ان القادة
صـر املسـ ـ ـ ــافة بينهما و يعد لجاً شـ ـ ـ ــامالً للعمل
ا ادمون يقومون ابلعناية احلقيقية للمورفني بدال من ح ـ ـ ـ ـ
إلعطاء املزيد من القيمة الشخصية والنزاهة للمورف (.)Awan et al., 2012:44
 -3ابعاد القيادة اخلادمة
أعتمـد البـاحـث يف قيـاا متغري القيـادة ا ـادمـة على مقيـاا( )Khan et al., 2016والـذي يتكون من
االبعاد التالية (املودة األخالقية ،املشاركة ،الرعية ،التواضع ،الثقة) وفيما يلي توضيح هلا:
 .1املودة االخالقية:

املودة االخالقيـة هي كلمـة (يواننيـة) تعين املودة االجتمـاعيـة أو االحرتام يف معـاملـة اآلخرين واشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـار
االخرين الم ذو قيمة واليت خلا يف مقدمة مهام القائد ا ادم وتعرب املودة عن تواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع القائد و االهتمام
ابآلخرين ومشـاركة االفراد و السـعي اىل ما هو حق وخري للمنظمة و ارهار الرمحة يف املعتقدات والقيم مع
مجيع االفراد والرتكيز على هــدف املنظمــة وعلى رفــات أتبــاعهــا وخلق التعــاون وإدامتــه يف املنظمــة (2003:2
 .),Winstonإن املودة االخالقية بني القائد ا ادم واتبعيه تدل على عالقة اجتماعية يس ـ ـ ـ ـ ــبقها حس ـ ـ ـ ـ ــن
أخالقي وتصاحبها الرمحة إبرادة ذاتية وتشري اىل عمل الشيء الصحيح ابلوقت الصحيح للسبب الصحيح
و يقصد ابملودة أحساا اجتماعي او أخالقي واعتناق احلكم واملوافقة املقصودة (.)Waddell ,2006:3
 .2املشاركة:

تؤدي املشـاركة اىل تشـجيع االتباع وتسـهيل مهام عملهم واملسـاعدة يف حتديد وحل املشـاكل فضـال عن
حتديد مىت وكيفية تنجز مهام العمل ( .)Liden,2008:162وكما توصــف املشــاركة اللا تطور اآلخرين يف
املنظمة عن طريق تعامله مع الـ (أان) ا اصة م وعن طريق تشجيعهم وإشراكهم يف املعرفة إذ خيدمهم أوال
و يبين عالقات معهم وينظر اليهم كقادة للمس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبل وإن القائد ا ادم يبحث عن املواهب الكاملة لدى
ـاعدهم على التعلم من حاالت الفش ـ ــل ويس ـ ــتغرق
األتباع من اجل ارهار افض ـ ــل ما لديهم ويغفر هلم ويس ـ ـ َ
وقتـاً وطـاقـة اكرب يف إعـدادهم دائمـاً لتجـديـد االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليـب احلـديثـة اليت يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعملوهـا يف أداء عملهم بتقـدير
وجدارة عالية (.)Parolini ,2004:4
 .3الرؤية:

القائد ا ادم هو الشخص القادر على إهلام الرعية داخل املنظمة فهو لديه إحساا قوي مينحه القدرة
صـعب التنبؤ به كما أن لديه القدرة على تقدي رعية اس ـ ـ ـرتاتيجية للمنظمة وجعل اآلخرين
على التنبؤ مبا ي ـ ـ ـ
يؤمنون بقدراته يف حتقيق األهداف االس ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية املرتبطة ا إىل أن هذت القدرة تقاا عن طريق ش ـ ـ ـ ـ ــعور
صـفة ابلقيم اليت حيملها ( .)Parolini ,2004:5والرعية هي الفعل أو
صـية القائد مت ـ ـ ـ
قوي ومهم يف ش ـ ـ ــخ ـ ـ ـ
القوة للقائد ا ادم من الناحية النظرية وتشـ ـ ــري فكرة الرعية اىل أن القائد يتطلع ويرى الشـ ـ ــخص كشـ ـ ــخص
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ذات قيمة و يعرتف ابلتنبؤ املسـ ـ ـ ــتقبلي لكل فرد ويسـ ـ ـ ــعى إىل مسـ ـ ـ ــاعدة اجلميع ( .)Jacobs,2006:7وإن
مهمة القادة هي تش ــجيع االفراد على تبادل أفكارهم اجليدة يف لاية االمر لق رعية مش ــرتكة م اجلميع،
وان عالمة القائد والس ـ ــمة اليت تض ـ ــعه يف موقف جلذب االتباع هو عندما يوض ـ ــح القائد قدرته على الرعية
ألكثر وضوح و األفضل وجهة للمنظمة (.),.Olesia et al 2013:88
 .4التواضع:

يعد التواضـ ـ ــع االسـ ـ ــاا الذي ميكن القائد من ممارسـ ـ ــة ا دمة اات التابعني ويعرف على أنه قدرة املرء
على أن يرى اآلخرين كبارا يف نفس ـ ــه والتواض ـ ــع ض ـ ــد الغرور الذي يعين أن يرى املرء نفس ـ ــه أكرب حىت من
الرتكيز
أولئك الذين هم أقدر منه فالتواض ـ ـ ـ ـ ــع يعرب عن قدرة القائد على التغلب على التكرب واالس ـ ـ ـ ـ ــتعالء و َ
على االخرين من داخل نفس ـ ــه واإلحس ـ ــاا م وإبجنازا م و القدرة على حفاظ املواهب والذي يتض ـ ــمن
القبول الذاا ويشـ ـ ـ ـ ــمل كذلك فكرة التواضـ ـ ـ ـ ــع احلقيقي كما ال جيري الرتكيز على الذات ولكن لرتكز على
اآلخرين ( .),Winston 2003:2النه ال ميكن مس ــاواة التواضـ ـع مع ض ــعف الثقة ابلنفس ولكن بدال من
ذلك التواضع هو يتماشى مع ال (أان) اإلجيابية وقد يعتقد البعض التواضع هو شيء سلحم بينما األمر هو
عكس ذلك ،فالقادة املتواض ـ ـ ـ ـ ــعون ميكن أن يكونوا جريئني جداً عندما يتعلق األمر إبحس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــهم للقيم
واملبادئ االخالقية وعمل الشي الصحيح (.)Dennis&Bocarnea,2004:602
 .5الثقة:

تتمثـل الثقـة بثقـة القـائـد ا ـادم يف قـدرات التـابعني لتحقيق االهـداف التنظيميـة والثقـة جزء ال يتجزأ من
القيـادة ا ـادمـة وميكن رعيـة القـائـد مع ألتبـاع اليت حتـدب الثقـة والعمـل مع الرعيـة وهلـذا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـب يوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح
( )Patterson’sابن الثقة اليت حتدب يف وقت الرعية نفس ــها تس ــاعد على تقدي عملية مش ــاركة القائد مع
االتبـاع فيمـا يتعلق ابلعنـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التنظيميـة ( .),Winston 2003:4أن مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى ثقـة الفرد هو قـدرتـه أو
صـدق ختلق
اس ـ ـ ـ ــتعدادت للعمل على وفق أخالقية عادلة ونزيهة وبطريقة ميكن التنبؤ ا وأن قيم النزاهة وال ـ ـ ـ ـ
الثقة بني التابعني والقائد وتؤدي إىل املصداقية ( .)Jacobs, 2006:7وان هدف القيادة ا ادمة هو اعطاء
الثقة لحخرين فالقادة ا ادمون هم على اس ـ ـ ـ ـ ــتعداد لتحمل املخاطر دمة اآلخرين بش ـ ـ ـ ـ ــكل جيد ويؤمن
القادة ا ادمون الم اصالء وميكن االعتماد عليهم (.)Focht&Ponton,2015:52
ثانياً :االداء االبداعي للعاملني

 .1مفهوم وتعريف االداء االبداعي للعاملني
االبداع هو العملية اليت تعطي شـ ــيئاً ما مل يكن موجوداً (السـ ــعيدي )91 :2005 ،أن ما مييز االبداع
عن االبتكــار هو التعبري عن قــدرة التفكري الغري تقليــدي او اعتمــاد الرباعــة او ا يــال لتوليــد طرق جــديــدة
وغري مألوفة وأص ـ ــيلة او حلول اس ـ ــتثنائية ،ويقف عند حدود الفكرة (الزعحم و خريس .)14 :2010 ،ان
االداء االبـداعي هو إنتـاج أفكـار جـديـدة ومفيـدة ،واالبتكـار هو التنفيـذ النـاجح لوفكـار اإلبـداعيـة داخـل
املنظمــة ( .)Gumusluoglu & Ilsev,2009:461ويوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف االداء االبــداعي النــه قــدرة املورف على
االنتاج السـ ـ ـ ــلوب عمل جديد او فكرة جديدة او حل مميز ملشـ ـ ـ ــكلة إذ يتم هذا االنتاج بقدر من الطالقة
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الفكرية واملرونة الذهنية واالصــالة والقدرة على التحليل والربط واحلســاســية للمشــكالت (العتيحم:2013 ،
 .)27أما ( ),Torance 1962فقد بني ابن السـياق العام لوداء االبداعي هو عملية مسـاعدة الفرد على
ان يكون اكثر حس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية للمش ـ ـ ـ ــاكل او حل املش ـ ـ ـ ــكلة وجوانب النقص والتغريات االبداعية واملعلومات
والبحث عن حلول فريدة ،والتنبؤ وصـياغة الفرضـيات وتقيمها واعادة صـياغتها وتعديلها اىل نتائج جديدة
يســتطيع االشــخاص املبدعون نقلها اىل االخرين ( .)Drazin& Glynn, 2000: 276لذلك عندما نعود
اىل أدبيــات االداء االبــداعي للعــاملني جنــد أن هنــالــك وجهــات نظر خمتلفــة من قبــل البــاحثني ،وقــد حــاول
الباحث وضـ ــع جدول ( )2بتعاريف االداء االبداعي لبعض الكتاب والباحثني وحسـ ــب التسـ ــلسـ ــل الزمين
هلا.
اجلدول ( )2تعاريف االداء االبداعي
املصدر
التعريف
السنة الباحث
هو عمليـة موجهـة و اهلـدف يتم بنـائهـا من ()Klaus, 1991:178
Anderson 1959
أجل التغيري اإلجيايب يف املنظمة للوص ــول اىل
أشكال جديدة.
 Amabile et 1983هو إنتــاج أفكــار جــديــدة ومفيــدة لــدى أفراد (,2007:1
أو جمموع ـ ــات و حتقيق ه ـ ــدف معني أو )Rosenberg
al
معامل مشكلة معينة متعلقة ابلعمل.
 Oldham & 1996ه ــو ت ـول ـي ـ ـ ــد امل ـن ـت ـج ـ ـ ــات أو األف ـك ـ ـ ــار أو ( MALIK& CHOI,
 Cummingsاإلجراءات اليت تفي بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطني ،أي ألـ ـ ــا )2014:1
جديدة أو أص ـ ـ ـ ـ ـ ــيلة وأن تكون ذات ص ـ ـ ـ ـ ـ ــلة
مفيدة للمنظمة.
Avey
et
 Amabile et al 2005هو عملي ـ ــة ا روج الفك ـ ــار ج ـ ــدي ـ ــدة لتغيري ( al.,
املنتج ــات وا ــدم ــات والعملي ــات من أج ــل )2011:2
حتقيق أهداف املنظمة بشكل أفضل.
(Suifan
 &Cheungهو جمموعــة من املهــارات والقــدرات واملعرفــة &Janini,
2011
وا ربات املتنوعـ ـ ــة من قبـ ـ ــل االفراد لتوليـ ـ ــد )2017:285
Wong
االفك ـ ــار اجل ـ ــدي ـ ــدة واخت ـ ــاذ القرارات وح ـ ــل
املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكالت وإجنـ ــاز مهـ ــام العمـ ــل بطريقـ ــة
فاعلة.
املصدر :من أعداد الباحث ابالعتماد على املصادر أعالت
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 .2اخلصائص االبداعية للعاملني.
إن االفراد املبدعني لديهم االنفتاح على التجربة من حيث االنشطة اجلديدة والعمل االستباقي ويسعى
املبدعون اىل لج جديد لتحســني االداء وحتقيق أفضــل النتائج وحتمل روح املخاطرة يف مكان العمل ،ومن
مث فـان توليـد وتطوير االفكـار اجلـديـدة هو جزء اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي من حيـاة هؤالء االفراد املبـدعني (،2016: 4
صـائص االسـ ــاسـ ــية لوشـ ــخاص املبدعني
 .)Audenaert & Decramerويرى ( )hiting, 1988ان ا ـ ـ
هي ان تكون لـديهم قـدرات عـاليـة يف التجربـة يتم توجيههـا بقوة و العمـل واالعتمـاد على احلـدا واحلكم
الذاا يف العمل والثقة ابلنفس ولديهم القدرة على حل املشـ ـ ـ ـ ـ ــاكل وميتلكون طاقة عالية ومرونة يف التفكري
( .)Whaley, 1993: 25ولقد بني( )Amabile,1998أن االفراد املبدعون لديهم العديد من امليزات اليت
ميتـازولـا من أقرالم املبـدعني ولـديهم جمموعـة غنيـة من املعـارف ذات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـصـلـة ابجملـاالت واملهـارات املتقـدمـة
وجيدون عملهم حافزاً وجوهرايً فألم ميثلون عمالً مس ـ ـ ـ ــتقالً وغري تقليدي وأكثر عرض ـ ـ ـ ـاً للمخاطرة ولديهم
صـايب واس ـ ـ ـ ــعة وانفتاح اكرب على التجارب اجلديدة ( .)Beheshtifar & 244 Zare, 2013:وكذلك
م ــــ
االفراد املبدعني لديهم الذكاء فوق املتوسـ ـ ـ ــط لتجميع املعلومات وحتليل األفكار وتطبيق أفكارهم االبداعية
صـغرية من املعلومـات وقـدر م على ربطهـا بطرائق ال ميكن ألحـد أن يتخيلهـا و
و يـدركون أمهيـة القطع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
لـديهم القـدرة على التحقق الفـائـدة الكبري من هـذا االفكـار اجلـديـدة وطرحهـا لـدى االخرين على الرغم من
أن الذكاء يسـاعد االفراد على اكتشـاف أفكار جديدة وان اسـتمرار الفرد يف البحث عن هذت األفكار عن
طريق التجربة وا ربات الذي ميتلكها االفراد املبدعون ).(Mcshane & Vonglinow, 2010:215
 .3مقياس االداء االبداعي للعاملني
ت وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع مقيـاا أحـادي البعـد لوداء اإلبـداعي من قبـل ( )Scott & Bruce , 1994ويتكون هـذا
املقياا من ( )6فقرات ومنها على س ـ ــبيل املثال (احبث دائماً عن التكنولوجيا والتقنيات اجلديدة من اجل
حتس ـ ـ ــني اداء عملي)( ،دائماً ما اقوم ابقرتاح طرائق واس ـ ـ ــاليب جديدة يف العمل املوكلة اليه)( ،أتقبل دائماً
اراء االخرين وافكــارهم)( ،أطور ا طط واجلــداول الزمنيــة الكــافيــة لتنفيــذ األفكــار اجلــديــدة)...ا واعتمــد
على مدرج ليكرت ا ماسـي الذي يرتاوح بني ( 5اتفق بشـدة) و ( 1ال اتفق بشـدة) .كما ان هذا املقياا
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدمـه العـديـد من البـاحثني فيمـا بعـد لقيـاا االداء االبـداعي للعـاملني مع اجراء التعـديـل على فقراتـه
لتتناســب مع عينة الدراســة للباحثني ( )Neubert & Kacmar , 2008: 1226وبعد ذلك قام الباحثون
بوضع مقياا أحادي البعد اكثر تطوراً ملقياا ( )1994, Scott & Bruceفقد وضع (George , 2001
 )& Zhouمقياسـ ـ ـاً مكون من ( )13فقرة ومنها على سـ ـ ــبيل املثال (دائماً ما امتلك الطرائق واالسـ ـ ــاليب
احلـديثـة واجليـدة للتعـامـل مع املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكـل)( ،احـاول دائمـاً ان اطبق مـا اعرفـه من طرق جـديـدة ال جنـاز مهـام
العمل ابملنظمة)( ،لدي االسـ ـ ـ ــتعداد ان أحتمل املخاطرة من أجل تطبيق االفكار االبداعية)( ،أقرتح طرائقاً
جديدة لزايدة جودة منتجات عملي) ،وابالعتماد على مدرج ليكرت ا ماسـ ـ ـ ــي الذي يرتاوح بني( 5اتفق
بش ـ ـ ـ ـ ــدة) و ( 1ال اتفق بش ـ ـ ـ ـ ــدة) ( .)Moghimi & Subramaniam , 2013: 5علماً ان هذا املقياا
أحادي البعد يتفق مع مقياا كل من ( Gong & Zhang, 2017: 5; Mehmood, 2016: 69; Lin
.);et al., 2015: 9 Tang, 2015: 4
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المبحث الثالث :الجانب العملي
تمهيد:

يتعلق هذا املبحث بعريف اجلانب العملي للبحث ،اذ يتضـ ــمن بيان صـ ــالحية البياانت املسـ ــتخدمة يف
صـائي ومن مث القيام
البحث مث حتليل وتفس ـ ـ ــري اس ـ ـ ــتجاابت االفراد عينة البحث عن طريق الوص ـ ـ ــف االح ـ ـ ـ
ابختبار عالقات االرتباط والتأثري بني متغريي البحث (القيادة ا ادمة) و (االداء االبداعي للعاملني) وكما
يلي:
اوالً .عملية ترميز وتوصيف مقاييس البحث

تشـ ـ ـ ـ ــتمل مقاييس البحث على جزئيني اسـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــني مها (القيادة ا ادمة ،واالداء االبداعي) وكل جزء
صـدر
يتكون من عدة ابعاد فرعية واجلدول ( )3يقدم توضـ ــيحاً عن ترميز كل متغري وكل بعد ويشـ ــري اىل م ـ ـ
احلصول على املقياا وعدد الفقرات لكل بعد من االبعاد:
جدول ( )3الرتميز والتوصيف
املصدر
الرمز
عدد
البعد
املتغري
العبارات
Moarl
5
 .1املودة االخالقية
القيادة ا ادمة
Participation
5
 .2املشاركة
))Khan et al,2016
Servant
Vision
5
 .3الرعية
leadership
Humility
5
 .4التواضع
Trust
2
 .5الثقة
املصدر :من إعداد الباحث العتماد ادبيات املتغريات
ثانياً .االختبار االحصائي والفني ملقاييس البحث

اعتمد الباحث يف مجع بياانت البحث على االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبانة ) (Questionnaireاملعدة هلذا الغريف .هذت
االداة تعتمد على ســلم قياا ليكرت ) (Likertا ماســي من (ال اتفق بشــدة-اىل -اتفق بشــدة) وبســبب
االمهية اليت حتتلها اداة القياا يف اي حبث اريحم فان االمر يس ـ ـ ــتلزم التأكد من دقة وص ـ ـ ــحة البياانت .اذ
صـول عليها من نتائج تكون اثبتة اذا ما اعيد توزيع االس ــتبانة على
ان اختبار الثبات يوض ــح ان ما يتم احل ـ
العينة نفسـ ـ ـ ـ ــها عرب مدد زمنية خمتلفة وميكن التحقق من الثبات عن طريق التحقق من االتسـ ـ ـ ـ ــاق الداخلي
ابس ـ ـ ـ ــتعمال معامل الثبات .وقد ت حس ـ ـ ـ ــاب معامل الثبات لوداة ابس ـ ـ ـ ــتخدام معامل ارتباط كرونباخ الفا
املوضح يف اجلدول (:)4
جدول ( )4معامالت الثبات ملقياا البحث
معامل كرونباخ الفا لكل بعد
كرونباخ الفا للمتغري البعد
املتغري
 .1املودة االخالقية
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القيادة ا ادمة
0.90

 .2املشاركة
 .3الرعية
 .4التواضع
 .5الثقة

0.86
0.85
0.90
0.90

االداء االبداعي
املصدر :من إعداد الباحث ابعتماد خمرجات برانمج SPSS. V.25
صـائيا
يش ـ ـ ــري اجلدول ) (4ابن قيم معامل كرونباخ الفا قد تراوحت بني ) (0.90-0.88وهي مقبولة إح ـ ـ ـ
يف البحوب اإلدارية والس ـ ـ ـ ـ ــلوكية الن قيمتها اكرب ) (Nunnaly & ،Bernstein,1994) (0.75واليت تدل
على ان االداة تتصف ابالتساق والثبات الداخلي.
0.88

ثالثا :الوصف االحصائي لنتائج البحث وتحليلها وتفسريها

تتعلق هذت الفقرة ابلوصف االحصائي (املتوسط احلسايب ،واال راف املعياري،واالمهية النسبية) ملتغريي
البحث وابعادمها.
وحددت البحث مسـتوى االجاابت يف ضـوء املتوسـطات احلسـابية عن طريق حتديد انتمائها ألي فئة.
والن اس ـ ـ ــتبانة البحث تعتمد على مقياا ليكرت ا ماس ـ ـ ــي (اتفق بش ـ ـ ــدة -ال اتفق بش ـ ـ ــدة) فان هنالك
مخس فئات تنتمي هلا املتوسـ ـ ــطات احلسـ ـ ــابية .وحتدد الفئة عن طريق إجياد طول املدى ( ،)5-1=4ومن مث
قس ـ ـ ـ ـ ــمة املدى على عدد الفئات ( )4/5 =0.80( )5وبعد ذلك يض ـ ـ ـ ـ ــاف ( )0.80اىل احلد األد ( )1او
يطرح من احلــد األعلى ( )5وتكون الفئــات كــاالا.)Dewberry,2004: 15( :وتكون الفئــات كمــا يف
جدول ( )5كاالا:
جدول ( )5تصنيف فئات الوصف االحصائي
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
5.00 – 4.21
5
مرتفع جداً
املصدر :من إعداد الباحث ابعتماد االدبيات
اوالً .القيادة اخلادمة
يشــتمل مقياا القيادة ا ادمة على مخس ابعاد رئيســة ،أذ يشــري اجلدول ( )6اىل خملص االبعاد ملتغري
القيـادة ا ـادمـة وكـذلـك املعـدل العـام للمتغري فيمـا خيص املتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط احلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايب واال راف املعيـاري ودرجـة
االجابة واالمهية النسبية وكما يلي:
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جدول ) (6املتوس ــطات احلس ــابية واال رافات املعيارية ودرجة االجابة واالمهية النس ــبية لوبعاد الرئيس ــة
ملتغري القيادة ا ادمة ) (N=117فرد
االمه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
املتوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط اال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراف درجة االجابة
البعد الرئيسي
النسبية
احلسايب املعياري
الثاين
مرتفع
.794
3.97
 .1املودة االخالقية
الثالث
مرتفع
.826
3.82
 .2املشاركة
ا امس
مرتفع
.755
3.62
 .3الرعية
الرابع
مرتفع
.906
3.80
 .4التواضع
االول
مرتفع
.850
4.12
 .5الثقة
مرتفع
.705
املعدل العام ملتغري القيادة ا ادمة 3.86
املصدر :من إعداد الباحث ابعتماد خمرجات برانمج SPSS. V.25
صـل على املرتبة االوىل بدرجة االمهية النس ــبية
ونالحظ عن طريق بياانت اجلدول ( )6الن بعد الثقة ح ـ
صـيب الرعية ،وبش ـ ــكل عام كان املتوس ـ ــط
حس ـ ــب اجاابت عينة البحث اما اقل متوس ـ ــط فقد كان من ن ـ ـ
احلس ــايب العام ملتغري القيادة ا ادمة مرتفع ) (3.86واب راف معياري عام بلغ ) (.705واجلدول ) (6يوض ــح
املتوسـطات احلسـابية لكل بعد من ابعاد القيادة ا ادمة ،وهذا مؤشـر اجيايب ان تتوافر يف بيئة العمل راهرة
كالقيادة ا ادمة اعل من مكان العمل مكاان مرحيا ومس ــاعدا لتحقق مس ــتوايت عالية من الرض ــا والتفاين
ومن مث انعكاسها على مستوايت االداء الوريفي.
اثنيا :متغري االداء االبداعي
صـائي ملتغري االداء االبداعي .اذ يظهر هذا اجلدول
يظهر اجلدول ) (7البياانت ا اصــة ابلوصــف االح ـ
ابن الفقرة ) (13ا اصة (احاول دائماً ان اطبق ما اعرفه من طرائق جديدة ال جناز مهام العمل ابملنظمة).
صـلت على اعلى املتوس ـ ـ ـ ــطات احلس ـ ـ ـ ــابية بلغت ) (4.31واب راف معياري ) (.726يبني انس ـ ـ ـ ــجام
قد ح ـ ـ ـ ـ
صـلت الفقرة ) (8ا اصـ ــة
اجاابت االفراد عينة البحث ،وضـ ــمن مسـ ــتوى اجابة "مرتفع جدا" .يف حني ح ـ ـ
(دائماً ما أقوم بتحديد الفرص االبداعية عن غريها من الفرص املتاحة) .على اد املتوس ـ ـ ــطات احلس ـ ـ ــابية
بلغ ) (3.96واب راف معيـاري بلغ ) (.764يبني انسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـام وتنـاغم اجـاابت االفراد عينـة البحـث ااـات هـذت
الفقرة وضمن مستوى اجابة "مرتفع".
ووفقـاً ملــا تقــدم ،فــان املعــدل العــام ملتغري االداء االبــداعي بلغ ) (4.09واب راف معيــاري بلغ ).(.543
صـل هذا املتغري على مس ــتوى اجابة "مرتفع" تش ــري النتائج يف جدول( )7اىل توافر مس ــتوايت عالية
وقد ح ـ
من االداء االبداعي يف قناة كربالء الفضــائية يعكس ذلك املتوســطات املتحققة لفقرات هذا املتغري مما يعد
مؤشرا اجيابيا.
جدول ) (7املتوسـ ــطات احلسـ ــابية واال رافات املعيارية ومسـ ــتوى االجابة واالمهية النسـ ــبية ملتغري االداء
االبداعي
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( )N= 117فرد
ت العبارة
دائمـاً مـا اقوم ابقرتاح طرائق واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليـب
1
جديدة لتحقيق اهداف وغاايت القسـ ــم
الذي اعمل فيه.
اقـدم أفكـار جـديـدة وعمليـة لتحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني
2
املهام املوكلة ل.
احبــث دائم ـاً عن التكنولوجيــا والتقنيــات
3
اجلديدة من اجل حتسني اداء عملي.
أق ــرتح ط ـرائ ــق ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ل ـزايدة ج ــودة
4
منتجات عملي.
صـادر
صـدراً جيداً من م ـ ـ ـ ـ ـ
يعد عملي م ـ ـ ـ ـ ـ
5
االفكار االبداعية.
لدي االسـ ـ ــتعداد ان أحتمل املخاطرة من
6
أجل تطبيق االفكار االبداعية.
أتقبل دائماً اراء وافكار االخرين.
7
دائمـاً مـا أقوم بتحـديـد الفرص االبـداعيـة
8
عن غريها من الفرص املتاحة.
أطور ا طط واجل ــداول الزمني ــة الك ــافي ــة
9
لتنفيذ األفكار اجلديدة.
 10انفذ املهام املوكلة ل الس ـ ــاليب و أفكار
جديدة ومبتكرة.
 11دائماً ما اجد احللول املبتكرة للمشـ ـ ــاكل
اليت تواجهين يف عملي.
 12دائم ـاً مــا امتلــك الطرائق واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليــب
احلديثة واجليدة للتعامل مع املشاكل.
 13اح ـ ــاول دائم ـ ـاً ان اطبق م ـ ــا اعرف ـ ــه من
طرائق ج ـ ــدي ـ ــدة ال جن ـ ــاز مه ـ ــام العم ـ ــل
ابملنظمة
املعدل العام

M

S.D.

3.99

.904

مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــوى االمهـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
النسبية
االجابة
11
مرتفع

3.97

.855

مرتفع

12

4.16

.798

مرتفع

3

4.09

.870

مرتفع

8

4.16

.918

مرتفع

4

4.11

.935

مرتفع

6

4.26

.735

3.96

.764

مرتفع جدا
مرتفع

2
13

3.99

.835

مرتفع

10

4.10

.854

مرتفع

7

4.11

.878

مرتفع

5

4.00

.855

مرتفع

9

4.31

.726

مرتفع جدا

1

4.09

.543

مرتفع
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املصدر :من إعداد الباحث ابعتماد خمرجات برانمج

SPSS. V.25

رابعاً :اختبار فرضيات االرتباط والتأثري

صـاءات عدة هي
اعتمد الباحث ابختبار فرضـ ـ ــيات البحث املتعلقة ابالرتباط التأثري املباشـ ـ ــر على اح ـ ـ ـ
صـفوفة االرتباط ،معامالت االرتباط البس ـ ــيط ) (Pearsonوحتليل اال دار البس ـ ــيط) ،وقد اس ـ ــتخدمت
(م ـ ـ
صـفوفة معامالت االرتباط البس ـ ـ ـ ـ ـ ــيط لغريف التحقق من قوة عالقات االرتباط املوجودة ما بني االبعاد
م ــــــ
واملتغريات .واس ــتخدم حتليل اال دار البس ــيط ،لغريف اختبار عالقات التأثري بني متغريات البحث واختبار
أمنوذج البحث.
أ -اختبار فرضيات االرتباط :اوالً .الفرضية الرئيسة االوىل:
صـائية اجيابية بني القيادة ا ادمة البعادها ومتغري االداء االبداعي) .اس ـ ــتخدم
(توجد عالقة ارتباط إح ـ ـ
الباحث معامل االرتباط البس ـ ــيط ) (pearsonالختبار الفرض ـ ــية الرئيس ـ ــة الثالثة واملتمثلة بعالقات االرتباط
بني أبعــاد املتغري املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقــل (القيــادة ا ــادمــة) واملتغري املعتمــد (االداء االبــداعي) .اذ يظهر اجلــدول )(8
صـفوفـة معـامالت االرتبـاط البسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيط ) (Pearsonبني ابعـاد هـذت املتغريات .وقبـل الـدخول يف اختبـار
م ـــــــ
الفرض ـ ـ ــيات الفرعية ا مس هلذت الفرض ـ ـ ــية فان اجلدول) (8يش ـ ـ ــري ايض ـ ـ ـاً اىل حجم العينة ) (117فرداً ونوع
صـر ) (Sig.يف اجلـدول يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري اىل اختبـار معنويـة معـامـل االرتبـاط عن طريق
االختبـار ) .(2-tailedوخمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مقـارنـة قيمـة ) (tاحملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبـة مع اجلـدوليـة من غري ان يظهر قيمهـا .فـاذا رهر وجود عالمـة )**( على معـامـل
االرتبــاط فــان هــذا يعين ابن قيمــة ) (tاحملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبــة اكرب من اجلــدوليــة .ويتم احلكم على مقــدار قوة معــامــل
االرتباط يف ضوء قاعدة ) ،(Cohen & Cohen, 1983وكاالا:
* عالقة االرتباط منخفضة :اذا كانت قيمة معامل االرتباط اقل من 0.10
* عالقة االرتباط معتدلة :اذا كانت قيمة معامل االرتباط بني 0.30 - 0.10
* عالقة االرتباط قوية :اذا كانت قيمة معامل االرتباط اعلى من 0.30
اذ يوضـ ـ ـ ــح اجلدول ( )8عالقات االرتباط بني ابعاد املتغري املسـ ـ ـ ــتقل واملتغري املعتمد وكما موضـ ـ ـ ــح يف
ادانت:
جدول ( )8عالقات االرتباط بني متغري القيادة ا ادمة البعادت ومتغري االداء االبداعي
Correlations

الرعية

املشاركة

املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة
االخالقية

الـقـي ـ ـ ــادة الثقة
ا ادمة

التواضع

**.326

**.314

**.356

.000

.004

.013

.000

.001

.000

)Sig. (2-tailed

117

117

117

117

117

117

N

**.230* .266** .347

Pearson
Correlation

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

املصدر :خمرجات برانمج
فيمــا خيص اختبــار عالقــة االرتبــاط بني متغري القيــادة ا ــادمــة ومتغري االداء االبــداعي يتبني ان هنــاك
عالقـة ارتبـاط اجيـابيـة بلغـت (** ).347ومبسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى عالقـة ارتبـاط قويـة أللـا اـاوزت نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة ارتبـاط ()30%
صـنيف ) (Cohen & Cohen, 1983وان عالقة االرتباط هذت معنوية عند ) (%1تدل على
حس ـ ـ ـ ــب ت ـ ـ ـ ـ
ذلك عالميت النجمة الظاهرة اعلى نسبة االرتباط وتتفرع من هذت الفرضية مخس فرضيات فرعية هي:
spss v. 25

 .1الفرضية الفرعية االوىل( :توجد عالقة ارتباط معنوية إحصائية اجيابية بني بعد املودة االخالقية ومتغري
االداء االبداعي).

ارهر اجلدول ( )8وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنوية بني بعد املودة االخالقية ومتغري االداء االبداعي
وقد بلغت قيمة معامل االرتباط (** ).356عند مستوى معنوية بلغ ( )%1أي بدرجة ثقة بلغت ()%99
وهذا يدل على اجيابية العالقة الطردية بينهما ومبستوى عالقة ارتباط قوية.
وما يدعم هذت النتيجة هو قيمة () )Sig. (2-tailedاحملســوبة لعالقة االرتباط بني بعد املودة االخالقية
واالداء االبـداعي والبـالغـة ( ،).000اذ تـدل هـذت النتيجـة على معنويـة عالقـة االرتبـاط ،وهـذا يـدل على قبول
الفرض ـ ـ ـ ــية الفرعية األوىل اليت تنص على وجود عالقة ارتباط معنوية بني بعد املودة االخالقية ض ـ ـ ـ ــمن متغري
القيـادة ا ـادمـة واملتغري املعتمـد االداء االبـداعي عنـد مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى معنويـة ( )%1أي إن نتيجـة القرار مقبولـة
بدرجة ثقة قدرها (.)%99
وبناءً على ما تقدم ميكن تفس ـ ـري عالقة االرتباط بني بعد املودة االخالقية ومتغري االداء االبداعي ابلا
عالقة ارتباط اجيابية طردية بينهما وتشـ ـ ــري اىل االهتمام ابلعوامل اليت تسـ ـ ــاعد على زايدة مسـ ـ ــتوايت االداء
االبداعي لدى االفراد عينة البحث.
 .2الفرضية الفرعية الثانية( :توجد عالقة ارتباط إحصائية اجيابية بني بعد املشاركة واالداء االبداعي).

ارهر اجلدول ( )8وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنوية بني بعد املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة ومتغري االداء االبداعي وقد
بلغت قيمة معامل االرتباط (** ).314عند مستوى معنوية بلغ ( )%1أي بدرجة ثقة بلغت ( )%99وهذا
يدل على اجيابية العالقة الطردية بينهما ومبستوى عالقة ارتباط قوية.
وما يدعم هذت النتيجة هو قيمة () )Sig. (2-tailedاحملســوبة لعالقة االرتباط بني بعد املشــاركة واالداء
االب ــداعي والب ــالغ ــة ( ،).000اذ ت ــدل ه ــذت النتيج ــة على معنوي ــة عالق ــة االرتب ــاط ،وه ــذا ي ــدل على قبول
الفرض ـ ـ ــية الفرعية الثانية اليت تنص على وجود عالقة ارتباط معنوية بني بعد املش ـ ـ ــاركة ض ـ ـ ــمن متغري القيادة
ا ادمة واملتغري املعتمد االداء االبداعي عند مسـ ــتوى معنوية ( )%1أي إن نتيجة القرار مقبولة بدرجة ثقة
قدرها (.)%99
وبناءً على ما تقدم ميكن تفسـ ـ ــري عالقة االرتباط بني بعد املشـ ـ ــاركة ومتغري االداء االبداعي ابلا عالقة
ارتباط اجيابية طردية بينهما وتشري اىل قيام القناة إباتحة الفرصة لوفراد فيها مبشاركتهم يف القرارات ا اصة
م وبعملهم يف تلك القناة.
288

أثر القيادة اخلادمة على االداء االبداعي للعاملني -دراسة حتليلية آلراء عينة من منتسيب قناة كربالء الفضائية-

 .3الفرضية الفرعية الثالثة( :توجد عالقة ارتباط إحصائية اجيابية بني بعد الرؤية واالداء االبداعي).

ارهر اجلــدول ( )8وجود عالقــة ارتبــاط موجبــة ومعنويــة بني بعــد الرعيــة ومتغري االداء االبــداعي وقــد
بلغت قيمة معامل االرتباط (** ).326عند مستوى معنوية بلغ ( )%1أي بدرجة ثقة بلغت ( )%99وهذا
يدل على اجيابية العالقة الطردية بينهما ومبستوى عالقة ارتباط قوية.
وما يدعم هذت النتيجة هو قيمة () )Sig. (2-tailedاحملس ـ ـ ـ ـ ـ ــوبة لعالقة االرتباط بني بعد الرعية واالداء
االب ــداعي والب ــالغ ــة ( ،).000اذ ت ــدل ه ــذت النتيج ــة على معنوي ــة عالق ــة االرتب ــاط ،وه ــذا ي ــدل على قبول
الفرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة الفرعيـة الثـالثـة اليت تنص على وجود عالقـة ارتبـاط معنويـة بني بعـد الرعيـة ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن متغري القيـادة
ا ادمة واملتغري املعتمد االداء االبداعي عند مسـ ــتوى معنوية ( )%1أي إن نتيجة القرار مقبولة بدرجة ثقة
قدرها (.)%99
وبنـاءً على مـا تقـدم ميكن تفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري عالقـة االرتبـاط بني بعـد الرعيـة ومتغري االداء االبـداعي ابلـا عالقـة
ارتباط اجيابية طردية بينهما وتشـ ـ ـ ــري اىل ان ادارة القناة اسـ ـ ـ ــتطاعت ان توفر وضـ ـ ـ ــوح ابلرعية ا اصـ ـ ـ ــة بقناة
كربالء الفضائية.
 .4الفرضية الفرعية الرابعة( :توجد عالقة ارتباط إحصائية اجيابية بني بعد التواضع واالداء االبداعي).

ارهر اجلدول ( )8وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنوية بني بعد التواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ومتغري االداء االبداعي وقد
بلغت قيمة معامل االرتباط (*).230عند مس ـ ـ ــتوى معنوية بلغ ( )%5أي بدرجة ثقة بلغت ( )%95وهذا
يدل على اجيابية العالقة الطردية بينهما ومبستوى عالقة ارتباط معتدلة.
وما يدعم هذت النتيجة هو قيمة () )Sig. (2-tailedاحملســوبة لعالقة االرتباط بني بعد التواضــع واالداء
االب ــداعي والب ــالغ ــة ( ،).013اذ ت ــدل ه ــذت النتيج ــة على معنوي ــة عالق ــة االرتب ــاط ،وه ــذا ي ــدل على قبول
الفرض ـ ـ ــية الفرعية الرابعة اليت تنص على وجود عالقة ارتباط معنوية بني بعد التواض ـ ـ ــع ض ـ ـ ــمن متغري القيادة
ا ادمة واملتغري املعتمد االداء االبداعي عند مسـ ــتوى معنوية ( )%5أي إن نتيجة القرار مقبولة بدرجة ثقة
قدرها (.)%95
وبناءً على ما تقدم ميكن تفسـ ـ ــري عالقة االرتباط بني بعد التواضـ ـ ــع ومتغري االداء االبداعي ابلا عالقة
صـرفات اليت توحي بتواض ـ ــع املس ـ ــؤولني
ارتباط اجيابية طردية بينهما وتش ـ ــري اىل ان ادارة القناة لديها من الت ـ ـ
فيها مما جعل االفراد املورفني يدركون ذلك وينعكس ابالرتباط مع اداءهم.
 .5الفرضية الفرعية اخلامسة( :توجد عالقة ارتباط إحصائية اجيابية بني بعد الثقة واالداء االبداعي).

ارهر اجلدول ( )8وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنوية بني بعد الثقة ومتغري االداء االبداعي وقد بلغت
قيمة معامل االرتباط (** ).266عند مسـ ـ ــتوى معنوية بلغ ( )%1أي بدرجة ثقة بلغت ( )%99وهذا يدل
على اجيابية العالقة الطردية بينهما ومبستوى عالقة ارتباط معتدلة.
ومـا يـدعم هـذت النتيجـة هو قيمـة () )Sig. (2-tailedاحملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبـة لعالقـة االرتبـاط بني بعـد الثقـة واالداء
االب ــداعي والب ــالغ ــة ( ،).004اذ ت ــدل ه ــذت النتيج ــة على معنوي ــة عالق ــة االرتب ــاط ،وه ــذا ي ــدل على قبول
الفرضـ ـ ـ ــية الفرعية ا امسـ ـ ـ ــة اليت تنص على وجود عالقة ارتباط معنوية بني بعد الثقة ضـ ـ ـ ــمن متغري القيادة
ا ادمة واملتغري املعتمد االداء االبداعي عند مسـ ــتوى معنوية ( )%1أي إن نتيجة القرار مقبولة بدرجة ثقة
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قـدرهـا ( .)%99وبنـاءً على مـا تقـدم ميكن تفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري عالقـة االرتبـاط بني بعـد الثقـة ومتغري االداء االبـداعي
ابلا عالقة ارتباط اجيابية طردية بينهما وتشــري اىل ان ادارة القناة اســتطاعت ان تبين مناخا يســودت الثقة يف
العمل ما جعل العاملني يدركون ذلك ورهرت عالقته ابألداء االبداعي هلم.
ب -فرضيات التأثري :اوال :الفرضية الرئيسة االوىل:
(توجد عالقة خلثري إحصائية اجيابية بني القيادة ا ادمة البعادها ومتغري االداء االبداعي) .تم الفرضية
الرئيس ـ ـ ـ ـ ــة االوىل ابختبار عالقة االثر احملتملة بني ابعاد متغري القيادة ا ادمة (املودة األخالقية ،املش ـ ـ ـ ـ ــاركة،
الرعية ،والتواض ـ ــع ،والثقة) ومتغري االداء االبداعي .وقد اس ـ ــتعمل الباحث حتليل اال دار البس ـ ــيط للتحقق
صـائية .وتتفرع من هذت الفرضـ ـ ـ ـ ـ ــية مخس فرضـ ـ ـ ـ ـ ــيات فرعية،
من وجود عالقات التأثري ذات الداللة االح ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وسـ ـ ــيتضـ ـ ــمن هذا التحليل عدداً من املؤشـ ـ ـرات تشـ ـ ــمل معامالت اال دار  Bوقيمة  Tاحملسـ ـ ــوبة وقيمة F
صـائي
احملس ـ ــوبة ومعامل التحديد (التفس ـ ــري)  ،R2ابلنس ـ ــبة لقيم  Tو  Fاحملس ـ ــوبة فس ـ ــيقوم الربانمج االح ـ ـ
صـائية اليت سـ ــتتوضـ ــح
) (SPSSمبقارنتها بشـ ــكل مباشـ ــر مع قيمها اجلدولية للتأكد من قضـ ــية املعنوية االح ـ ـ
حبكم عالمة )*( اليت ستظهر على قيم معامالت  Tو  Fوكما هو راهر يف اجلدول( ،)8وكاالا:
أذ يتضح من اجلدول ( )9ما ا:
اوالً -:إن قيمة ( )Fاحملسـ ـ ـ ـ ــوبة لومنوذج املقدر بلغ ( )15.724عند مسـ ـ ـ ـ ــتوى داللة ( .)0.01و بناءً
صـائية ملتغري القيادة ا ادمة يف االداء االبداعي و
عليه تقبل الفرضـ ـ ـ ــية وهذا يعين وجود خلثري ذو داللة إح ـ ـ ـ ـ
بدرجة ثقة ( .)%99كما موضح يف جدول ( )9ادانت
جدول ( )9حتليل اال دار ا طي البسيط بني متغري القيادة ا ادمة ومتغري االداء االبداعي
ANOVAa
Sig.

.000b

Mean Square F

df

4.118

1

Regression 4.118

.262

115

30.120

Residual

116

34.239

Total

15.724

Sum of Squares

Model

1

a. Dependent Variable: Performance
b. Predictors: (Constant), Servant

Spss. V.25املصدر :خمرجات برانمج
اثنياً -:يتض ـ ـ ـ ـ ـ ــح من قيمة معامل التحديد ( )²Rالبالغة ( ).120أن متغري القيادة ا ادمة قادرة على
تفسـري ما نسـبته( )%12من التغريات اليت تطرأ على االداء االبداعي يف قناة كربالء الفضـائية عينة البحث.
أما النسـ ــبة البالغة ( )%88فتعزى إىل مسـ ــامهة متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذج البحث .كما موضـ ــح
يف جدول ( )10ادانت.
جدول ( )10حتليل اال دار ا طي البسيط بني متغري القيادة ا ادمة ومتغري االداء االبداعي
Model Summary
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Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

.51178

.113

.120

.347a

1

a. Predictors: (Constant), Servant

املصدر :خمرجات برانمج
اثلثاً -:يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح عن طريق قيمة معامل امليل احلدي ( )βالبالغ( .).267أن زايدة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوايت متغري
القيـادة ا ـادمـة مبقـدار وحـدة واحـدة من اال رافـات املعيـاريـة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيؤدي إىل زايدة االداء االبـداعي بنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة
( )%26.7من وحدة ا راف معياري واحد اذاً تقبل الفرضية ،كما موضح يف جدول ( )11ادانت
جدول ( )11حتليل اال دار ا طي البسيط بني متغري القيادة ا ادمة ومتغري االداء االبداعي
Spss. V.25

Coefficientsa

Sig.

Standardized

Unstandardized

Coefficients

Coefficients

Beta

t

Std. Error

Model
B

.000

11.572

.265

3.064

)(Constant

.000

.347 3.965

.067

.267

Servant

1

a. Dependent Variable: Performance

املصدر :خمرجات برانمج
ومن الفرضية الرئيسة وتنبثق الفرضيات الفرعية االتية.
Spss. V.25

 .1الفرضية الفرعية االوىل( -:توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية لبعد املودة االخالقية ف متغري
االداء االبداعي).

وتظهر نتائج اجلدول ( )12ما ا:
اوالً -:إن قيمة ( )Fاحملسـ ـ ـ ـ ــوبة لومنوذج املقدر بلغ ( )16.681عند مسـ ـ ـ ـ ــتوى داللة ( .)0.01و بناءً
صـائية لبعد املودة االخالقية يف االداء االبداعي و
عليه تقبل الفرض ـ ـ ــية وهذا يعين وجود خلثري ذو داللة إح ـ ـ ـ
بدرجة ثقة (.)%99
اثنياً -:يتضـ ـ ـ ـ ــح من قيمة معامل التحديد ( )²Rالبالغة ( ).127أن بعد املودة قادر على تفسـ ـ ـ ـ ــري ما
نسـ ـ ـ ـ ــبته( )%12.7من التغريات اليت تطرأ على االداء االبداعي يف قناة كربالء الفضـ ـ ـ ـ ــائية عينة البحث .أما
النسبة البالغة( )%87.3فتعزى إىل مسامهة متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذج البحث.
اثلثاً -:يتضـ ــح عن طريق قيمة معامل امليل احلدي ( )βالبالغ( .).243أن زايدة مسـ ــتوايت بعد املودة
االخالقية مبقداروحدة واحدة من اال رافات املعيارية س ــيؤدي إىل زايدة االداء االبداعي بنس ــبة ()%24.3
من وحدة ا راف معياري واحد اذاً تقبل الفرضية.
 .2الفرضية الفرعية الثانية( -:توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية لبعد املشاركة ف متغري االداء
االبداعي).

وتظهر نتائج اجلدول ( )12ما ا:
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اوالً -:إن قيمة ( )Fاحملسـ ـ ـ ـ ــوبة لومنوذج املقدر بلغ ( )12.616عند مسـ ـ ـ ـ ــتوى داللة ( .)0.01و بناءً
صـائية لبعد املشـ ـ ــاركة يف االداء االبداعي و بدرجة
عليه تقبل الفرضـ ـ ـية وهذا يعين وجود خلثري ذو داللة إح ـ ـ ـ
ثقة (.)%99
اثنياً -:يتض ــح من قيمة معامل التحديد ( )²Rالبالغة ( ).099أن بعد املش ــاركة قادر على تفس ــري ما
نس ـ ـ ـ ـ ــبته ( )%9.9من التغريات اليت تطرأ على االداء االبداعي يف قناة كربالء الفض ـ ـ ـ ـ ــائية عينة البحث .أما
النسبة البالغة( )%90.1فتعزى إىل مسامهة متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذج البحث.
اثلثـاً -:يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح عن طريق قيمـة معـامـل امليـل احلـدي ( )βالبـالغ( .).207أن زايدة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوايت بعـد
املش ــاركة مبقدار وحدة واحدة من اال رافات املعيارية س ــيؤدي إىل زايدة االداء االبداعي بنس ــبة ()%20.7
من وحدة ا راف معياري واحد اذاً تقبل الفرضية.
 .3الفرضية الفرعية الثالثة( -:توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية لبعد الرؤية ف متغري االداء
االبداعي).

وتظهر نتائج اجلدول ( )12ما ا:
اوالً -:إن قيمة ( )Fاحملسـ ـ ـ ـ ــوبة لومنوذج املقدر بلغ ( )13.692عند مسـ ـ ـ ـ ــتوى داللة ( .)0.01و بناءً
صـائية لبعد الرعية يف االداء االبداعي و بدرجة ثقة
عليه تقبل الفرضـ ــية وهذا يعين وجود خلثري ذو داللة إح ـ ـ
(.)%99
اثنياً -:يتضح من قيمة معامل التحديد ( )²Rالبالغة ( ).106يتضح ابن بعد الرعية قادر على تفسري
ما نسـبته ( )%10.6من التغريات اليت تطرأ على االداء االبداعي يف قناة كربالء الفضـائية عينة البحث .أما
النسبة البالغة ( )%89.4فتعزى إىل مسامهة متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذج البحث.
اثلثاً -:يتضـ ــح عن طريق قيمة معامل امليل احلدي ( )βالبالغ( .).234أن زايدة مسـ ــتوايت بعد الرعية
مبقدار وحدة واحدة من اال رافات املعيارية سيؤدي إىل زايدة االداء االبداعي بنسبة ( )%23.4من وحدة
ا راف معياري واحد اذاً تقبل الفرضية.
 .4الفرضية الفرعية الرابعة( -:توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية لبعد التواضع ف متغري االداء
االبداعي).

وتظهر نتائج اجلدول ( )12ما ا:
اوالً -:إن قيمة ( )Fاحملســوبة لومنوذج املقدر بلغ ( )6.429عند مســتوى داللة ( .)0.05و بناءً عليه
صـائية لبعد التواض ـ ـ ــع يف االداء االبداعي و بدرجة ثقة
تقبل الفرض ـ ـ ــية وهذا يعين وجود خلثري ذو داللة إح ـ ـ ـ
(.)%95
اثنياً -:يتض ــح من قيمة معامل التحديد ( )²Rالبالغة ( ).053أن بعد التواض ــع قادر على تفس ــري ما
نس ـ ـ ـ ـ ــبته ( )%5.3من التغريات اليت تطرأ على االداء االبداعي يف قناة كربالء الفض ـ ـ ـ ـ ــائية عينة البحث .أما
النسبة البالغة ( )%94.7فتعزى إىل مسامهة متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذج البحث.
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اثلثاً -:يتض ـ ـ ـ ـ ـ ــح عن طريق قيمة معامل امليل احلدي ( )βالبالغ ( .).138ابن زايدة مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوايت بعد
التواض ــع مبقدار وحدة واحدة من اال رافات املعيارية س ــيؤدي إىل زايدة االداء االبداعي بنس ــبة ()%13.8
من وحدة ا راف معياري واحد اذاً تقبل الفرضية.
 .5الفرضية الفرعية اخلامسة(-:توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية لبعد الثقة ف متغري االداء
االبداعي).

وتظهر نتائج اجلدول ( )12ما ا:
اوالً -:إن قيمة ( )Fاحملســوبة لومنوذج املقدر بلغ ( )8.745عند مســتوى داللة ( .)0.01و بناءً عليه
صـائيـة لبعـد الثقـة يف االداء االبـداعي و بـدرجـة ثقـة
تقبـل الفرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة وهـذا يعين وجود خلثري ذو داللـة إح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
(.)%99
اثنياً -:يتضـ ـ ـ ـ ـ ــح من قيمة معامل التحديد ( )²Rالبالغة ( ).071أن بعد الثقة قادر على تفسـ ـ ـ ـ ـ ــري ما
نس ـ ـ ـ ـ ــبته ( )%7.1من التغريات اليت تطرأ على االداء االبداعي يف قناة كربالء الفض ـ ـ ـ ـ ــائية عينة البحث .أما
النسبة البالغة ( )%92.9فتعزى إىل مسامهة متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذج البحث.
اثلثاً -:يتضـ ــح عن طريق قيمة معامل امليل احلدي ( )βالبالغ( .).170ابن زايدة مسـ ــتوايت بعد الثقة
مبقدار وحدة واحدة من اال رافات املعيارية س ـ ــيؤدي إىل زايدة االداء االبداعي بنس ـ ــبة ( )%17من وحدة
ا راف معياري واحد اذاً تقبل الفرضية.
جدول ( )12نتائج حتليل اال دار الختبار الفرضيات الفرعية من الفرضية الرئيسة االوىل
F
R2
Sig.
T
املتغري املستقل B
املتغري املعتمد
16.681
.127
.000
12.973
االداء االبداعي امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة .243
االخالقية
12.616
.099
.001
14.533
.207
املشاركة
13.692
.106
.000
13.862
.234
الرعية
6.429
.053
.013
16.784
.138
التواضع
8.745
.071
.004
14.053
.170
الثقة
املصدر :من إعداد الباحث ابعتماد خمرجات برانمج Spss V.25
المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات
أوالً :االستنتاجات

 .1أرهر التحليل توافر القيادة ا ادمة يف قناة كربالء الفض ـ ـ ـ ـ ــائية بنس ـ ـ ـ ـ ــبة جيدة مما يوض ـ ـ ـ ـ ــح مدى تفاين
املعنيني يف القنـاة بتوفري اجواء العمـل احملفزة عن طريق اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـة املودة والتعـاون والعـامـل االخالقي بني
العاملني والعمل على توفري قدر كاف للمنتسبني للمشاركة مبجرايت العمل وتقرير طريقة العمل.
 .2بني التش ـ ـ ـ ــخيص ان االفراد يف قناة كربالء الفض ـ ـ ـ ــائية ميتازون الداء ابداعي يعتمد على توليد االفكار
املالئمة لعمل القناة وامكانيا م العالية يف وضـ ــع احللول االبداعية ملشـ ــاكل العمل يف القناة الفضـ ــائية
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.3

.4
.5
.6

.1

.2

.3

.4
.5

وذلك كله انبع من انتمائهم العال للقناة واالهداف اليت تســعى لتحقيقها فما جيعلهم يتفانون بعملية
اجياد االفكار ا القة لالرتقاء بعملها.
ارهر التحليل وجود عالقة ارتباط وخلثري بني القيادة ا ادمة واالداء االبداعي ومبسـ ـ ــتوايت خلثري قليلة
تتجــاوز ( )13%وجلميع ابعــاد القيــادة ا ــادمــة واالداء االبــداعي ،وابلرغم من تلــك العالقــة والتــأثري
كـانـت اجيـابيـة اال انـه يعـد خلثرياً قليالً وقـد يعود السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـب يف اافـايف مـدى التـأثري بينهمـا اىل ان قنـاة
كربالء الفض ـ ـ ــائية وض ـ ـ ــمن ثقافتها وتوجها ا العامة يؤمن منتس ـ ـ ــبيها اللم رس ـ ـ ــاليون بغض النظر عن
طريقة تعامل املسؤولني والقيادات معهم.
اهتمـام (قنـاة كربالء الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـة) بتطوير مهـارات وإمكـانيـات االفراد لـديهـا وتوفري بيئـة عمـل مالئمـة
لكنهم يف التكيف مع املتغريات احمليطة واستخدام قدرا م يف حتقيق رعية مستقبلية يف القناة.
صـداقية املسـ ـ ــؤولني فيها مما جعل االفراد
صـرفات اليت توحي بتواضـ ـ ــع وم ـ ـ ـ
إن ادارة القناة لديها من الت ـ ـ ـ
العاملني يدركون ذلك وينعكس ابالرتباط مع اداءهم.
حترص ادارة (قناة كربالء الفضـ ـ ـ ــائية) على تقدي معلومات وخدمات ملشـ ـ ـ ــاهديها فضـ ـ ـ ـالً عن امتالك
صـداقية واملعرفة على بث الربامج ا القة اليت قد تنعكس على مسـ ـ ــتوى مهارات االفراد
الفضـ ـ ــائية امل ـ ـ ـ
لديها.
ثانياً :التوصيات

امهية ان تس ـ ـ ـ ــتغل قناة كربالء الفض ـ ـ ـ ــائية املهارات العقلية اليت يتمتع ا مالكا ا الوريفية واس ـ ـ ـ ــتغالل
االفكار اجلديدة اليت يطرحولا وااتحة الفرص بش ــكل اكرب هلم للمش ــاركة يف وض ــع احللول للمش ــاكل
كولم وحسـ ــب االسـ ــتنتاجات يتمتعون مبواهب وقدرات جيدة تؤهلهم ان يكونوا افراد مؤثرين مبجال
عمل قناة كربالء الفضائية.
ضـرورة ان تسـتثمر قناة كربالء الفضـائية اميان مالكا ا بسـمات القيادة احلقيقية وتعمل على اسـيدها
بش ـ ـ ــكل اوض ـ ـ ــح على اريف الواقع واالفادة منها بتعميق مس ـ ـ ــتوايت االنتماء لدى االفراد العاملني يف
القنــاة وزايدة مميزا م املعنويــة واملــاديــة واعطــائهم القــدرة على التعبري عمــا يــدور يف عقوهلم من افكــار
وحلول ومشاريع ميكن ان تزيد من مستوى التمكني.
امهيــة ان تعي قنــاة كربالء الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيــة ان ارهــار مســات القيــادة ا ــادمــة يف العمــل يف القنــاة كربالء
الفض ــائية غري كاف اذ مل يورف بش ــكل ص ــحيح يف زايدة مس ــتوايت اداء العاملني فيها أي جيب ان
يكون هناك اثر واضـ ـ ـ ـ ــح للتعامل االخالقي واشـ ـ ـ ـ ــاعة روح التعاون يف القناة اىل زايدة نسـ ـ ـ ـ ــب االجناز
والتفاين يف حتقيق متطلبات النهويف بواقع القناة.
ضـ ـ ـ ــرورة اهتمام ادارة قناة كربالء الفضـ ـ ـ ــائية يلق بيئة عمل اجيابية تعزز الدوافع الذاتية لوفراد ومعرفة
كيفية رفع مستوى اداء الفرد يف املنظمة املبحوثة.
تركيز ادارة قنــاة كربالء الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيــة على دعم وتطوير االفكــار اجلــديــدة لوفراد العــاملني يف املنظمــة
املبحوثة من اجل حتقيق ميزة تنافسية من بني املنظمات االخرى.
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 .6ض ـ ـ ــرورة اهتمام قناة كربالء الفض ـ ـ ــائية إبزالة احلواجز امام االفكار ا القة وتش ـ ـ ــجيع اس ـ ـ ــاليب العمل
املبتكر والعمل على استغالل كل فكرة جديدة.
المصادر
اوال -:املصادر العربية

أ -البحوث واملقاالت والدورايت.
 الزعحم ،علي فالح ،خريس ،إبراهيم حممــد (")2010إدارة املعرفــة و دورهــا يف اإلبــداع التنظيمي يفالشركات األردنية" جامعة الزرقاء األردنية ،كلية العلوم االقتصادية واإلدارية.
.1
.2
.3
.4
.5

ب -الرسائل و االطاريح.
إبراهيم ،مىن عمران عقيل" )2013(،القيادة ا ادمة وعالقتها مبسـ ـ ـ ــتوى الثقة التنظيمية السـ ـ ـ ــائدة يف
مدارسهم من وجهة نظر املعلمني" ،رسالة ماجستري ،كلية العلوم الرتبوية ،جامعة الشرق االوسط.
حلحم ،منــال جهــاد عـامر")2016( ،القيــادة ا ـادمـة وعالقتهــا ابلتنميــة املهنيــة للمعلمني" .رس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـة
ماجستري ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية انبلس -فلسطني.
السـ ــعيدي ،فاضـ ــل عباا كري (")2005املناخ التنظيمي وأثرت على الرضـ ــا الوريفي واالبداع" دراسـ ــة
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ثانيا -:املصادر االجنبية

A. Books

Mcshane, Steven L., & Von Glinow, Mary Ann, (2010)"Organizational
Behavior" 5th Edition, Published by McGraw-Hill, Irwin, a business unit
of The McGraw-Hill.

-

B. Journal & Periodical
)1. Andersen, J. A. (2008

""When a servant-leader comes knocking
Leadership & Organization Development Journal, Vol. 30 No. 1, pp. 415.

295

27 :العدد

2.

Audenaert, Mlakl, & Decramer, Adelien, (2016). "When empowering
leadership fosters creative performance: The role of problem-solving
demands and creative personality" JOURNAL OF Administration and
Management, University of Connecticut, on 18 Dec, Downloaded from
http:/www.cambridge.org/core.

3.

Avey, J. B.; Hannah, S. T.; Sweetman, D.; Christopher, P. (2011).
"Impact of employees’ character strengths of wisdom on stress and
creative performance", Human Resource Management Journal, pp. 117.

4.

Awan, K.; Qureshi, I.; Sadiya, A. (2012) "Effective leadership in NGOs:
Impact of Servant leadership Style on Employees’ work Performance
and mediation effect of work motivation" International Journal of
Economics and Management Sciences, Vol. 1, No. 11, 2012, pp. 43-56.

5.

Beheshtifar, Malikeh, & Zare, Elaheh (2013). "Employee Creativity: A
compulsory Factor in Organizations" Periodical for contemporary
research in business, VOL. 5, NO. 2. pp. 242-247.

6.

butt, arlfn, Mohamed Abdel Rahman Malik, & Choi, Jin Nam, (2014)"
Rewards and Employee Performance: Mitigating the effects on creative
self-efficacy, rewarding importance, and monitoring location" Journal of
Organizational Behavior, Correspondence to: Jin Nam Choi, Graduate
School of Business, Seoul National University, Shinlim dong.

7.

Dennis, R. S.; Bocarnea, M. (2004) "Development of the servant
leadership assessment instrument " Leadership & Organization
Development Journal, Vol. 26 No. 8, 2005 pp. 600-615.

8.

Ding, D.; Lu, H.; Yi- Lu, Q. (2012) "Relationship of Servant Leadership
and Employee Loyalty: The Mediating Role of Employee Satisfaction"
Journal of Personal Selling, Vol.4 No.3, pp. 208-215.

9.

Drazin, R. K.; & Glynn, M. (2000) "Creativity and technological learning:
the roles of organization architecture and crisis in large-cale prsojects"
Technol. Manage. Vol. 17 (2000) pp. 273–298.

10.

Farling, M. L.; Stone, A. G.; Bruce E. W. (1999) "Servant Leadership
Servant: Setting the Stage for Empirical Research" Regent University
School of Business, the journey of leadership studies, vol, 6, no. pp. 12.

11.

Focht, A.; Ponton, M. (2015) "Determining the Primary Characteristics of
Servant Leadership: A Delphi Study" Regent University, School of
Business & Leadership, International Journal of Leadership Studies, Vol.
9, No. 1.

296

-دراسة حتليلية آلراء عينة من منتسيب قناة كربالء الفضائية- أثر القيادة اخلادمة على االداء االبداعي للعاملني

12.

Gong, Z.; Na Zhang, (2017) "Using a Feedback Environment to Improve
Creative Performance: A Dynamic Affect Perspective" Organizational
Psychology, a section of the journal Frontiers in Psychology, Vol. (8) pp.
1-11.

13.

Gumusluoglu, L.; Ilsev, A. (2009) "Transformational leadership,
creativity, and organizational innovation" Journal of Business Research,
Vol. (62). pp. 461–473.

14.

Jacobs, G. A. (2006) " Servant Leadership and Follower Commitment",
School
of
Leadership
Studies,
Regent
University
http://www.regent.edu/acad/sls/publications/conference_proceedings/s
ervant_leadership_roundtable/2006/pdf/gilbert.pdf.

15.

Khan, A.; Khan, A.; Zeeshan M. (2016) "Consequences of Servant
leadership style on employees Motivation (Empirical study on private
and public sector Universities Employees" Journal of Applied
Environmental and Biological Sciences, Vol. 6(5S), pp. 124-138.

16.

Liden, R. C.; Wayne, S. J.; Zhao, H.; Henderson, D. (2008) "Servant
leadership: Development of a multidimensional measure and multi-level
assessment" Journal of the Elsevier, The Leadership Quarterly, Vol. 19,
pp. 161–177.

17.

Lin, B.; Charalampos, M.; Ronit, K. (2015) "Leaders' responses to
creative deviance: Differential effects on subsequent creative deviance
and creative performance" journal The Leadership Quarterly,
http://dx.doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.09.001.

18.

Maharaj, R. (2015) "Servant Leadership and its Implications for
Organisational Management in the Furniture Décor Industry: A Case
Study", Richfield Graduate Institute of Technology, Durban, South
Africa, International Journal of Business Management and Economics
Research, Vol. 2, No. 2, pp. 83-93.

19.

Mehmood, S. (2016) "The impact of ethical leadership on employee
creativity: the role of intermediary in the role of trust and control of
creative self-efficacy" Jinnah Business Review, Vol.4, No.2, pp. 65-74.

20.

Moghimi, S.; Subramaniam, I. (2013). "Employees’ Creative Behavior:
The Role of Organizational Climate in Malaysian SMEs" International
Journal of Business and Management; Vol. 8, No. 5. pp. 1-12.

21.

Moghimi, Solmaz, & Subramaniam, Indra Devi, (2013). "Employees’
Creative Behavior: The Role of Organizational Climate in Malaysian
SMEs" International Journal of Business and Management; Vol. 8, No.
5. pp. 1-12.

297

27 :العدد

22.

Mukonoweshuro, J. Z.; Sanangura, C.; Elias, M. (2016) "The role of
servant leadership and emotional intelligence in managerial
performance in a commercial banking sector in Zimbabwe" Banks and
Bank Systems, Vol. 11. N0, 3.

23.

Neubert, M. J.; Kacmar, M. K.; Carlson, D. S.; Chonko, L. B.;. Roberts,
J. A, (2008) "Organizational focus as an intermediary for the impact of
the initiative structure Leadership on employee behavior" Journal of
Applied Psychology, Vol. 93, No. 6, pp. 1220–1233.

24.

Olesia, W.; Namusonge, G.S.; Mike E. I. (2013)" Role of Servant
Leadership on Organizational Commitment: An Exploratory Survey of
State Corporations in Kenya " University of Agriculture and Technology,
International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 3 No. 13.

25.

Parolini, J. L. (2004) "Effective servant leadership A model incorporating
servant leadership and the competing values framework" School of
Leadership
Studies,
Regent
University
http://www.regent.edu/acad/sls/publications/conference_proceedings/s
ervant_leadership_roundtable/2004pdf/parolini_effective_serv ant.pdf.

26.

rban, Klaus K. (1991)"on the Development of Creativity in Children"
Creativity Research Journal, Vol. 4, No. 2, pp. 177-191.

27.

Sharma, M.; Jain S. (2013) "Leadership Management: Principles,
Models and Theories", College, Falna Dist. Pali, Rajasthan. Global
Journal of Management and Business Studies, vol. 3, No.3. pp. 309-318.

28.

Smith, C. (2005)"the leadership theory", The Greenleaf -Leadership
http://www.greenleaf.org.uk/whatissl.html.

29.

Spears, L. C. (2010), "Character and Servant Leadership: Ten
Characteristics of Effective, Caring Leaders" The Journal of Virtues &
Leadership, Vo,l. No.1, pp. 25-30.

30.

Suifan, Taghrid S. & Janini, Al Marwa, (2017). "The Relationship
between Transformational Leadership and Employees’ Creativity in the
Jordanian Banking Sector" International Review of Management and
Marketing, vol. 7(2), pp. 284-292.

31.

Tang, J. (2015) "Linking personal turbulence and creative behavior: The
influence of scanning and search in the entrepreneurial process" Journal
of Business Research, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.09.017.

32.

Waddell, J. T. (2006) "Servant Leadership" Regent University, School of
Leadership
Studies
http://www.regent.edu/acad/sls/publications/conference_proceedings/s
ervant_leadership_roundtable/2006/pdf/waddell.pdf.

298

-دراسة حتليلية آلراء عينة من منتسيب قناة كربالء الفضائية- أثر القيادة اخلادمة على االداء االبداعي للعاملني

33.

Winston, B. (2003) "Extending Patterson’s Servant Leadership Model:
Explaining How Leaders and Followers Interact in a Circular Model"
School
of
Leadership
Studies,
Regent
University,
http://www.regent.edu/acad/sls/publications/conference_proceedings/s
ervant_leadership_roundtable/2003pdf/winston_extending_pat
terson.pdf.

C. Theses & dissertation

1.

2.

3.

Chathury, A.S. (2008) "Servant Leadership in a Large South African
Business Organization" Master Thesis, University of South Africa,
Graduate School of Business Leadership.
Rosenberg, Daniel, (2007) "Evaluate the equivalence of the climate
index KEYS for creativity across management levels" Master Thesis,
Graduate Faculty of North Carolina State University.
Whaley, Sherrie Renee, (1993) "Director and staff memberships are
factors that protect or encourage creativity in California State University
units that specialize in agricultural communities, home economics,
youth, community and natural resource development programs"
Dissertation Doctor, Graduate School of Ohio State University.

299

أحكام القتل العمد جريمة التسمم أنموذجاً
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 Rules of Lynch poisining Crime as Examplejurisprudential study with Legislated law()1

Lect. Zahra Mahdi

م.د زهراء مهدي

الملخص
تعد جرمية التس ــمم من اجلرائم املاس ــة حبياة اإلنس ــان وكذلك س ــالمة بدنه؛ وأللا تنهي وجود اإلنس ــان
وحياته.وأن حياته التقدر بثمن وما قيمة املال يف مقابل حياة اإلنسان وهذت اجلرمية أل دد الفرد فقط وإمنا
األس ــرة بل حىت اجملتمع ،وترتكب بطريقة وحش ــية تدخل الروع يف نفوا الناا وأص ــبحت هذت اجلرمية تثري
القلق لدى اجملتمع الدول والسبب يف ذلك يعود إىل اتساع نطاق هذت اجلرمية وتعقيدات احلياة االجتماعية
وزايدة مسـ ـ ـ ــتلزمات املعيشـ ـ ـ ــة والتطور العلمي والتكنولوجي والذي بدورت وفر للجناة وسـ ـ ـ ــائل كثرية ومتنوعة
لكنهم من تنفيذ أهدافهم كوسـ ـ ــائل النقل السـ ـ ـريعة وتنوع األسـ ـ ــلحة وكثرت املواد الكيميائية وتنوع السـ ـ ــموم
واحملاليل مما جعل اجلناة يقدمون على مشـ ـ ـ ـ ــاريعهم اإلجرامية دون احلاجة إىل اسـ ـ ـ ـ ــتعمال الوسـ ـ ـ ـ ــائل القدمية
كالبندقية او املس ـ ــدا إلزهاق أرواح ض ـ ــحاايهم وإحدى هذت الوس ـ ــائل هي جرمية التس ـ ــمم حيث ان هذت
اجلرمية قد ترتكب من أقارب اجملين عليه.
Abstract
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and prayers and peace be
upon the best of His creation Muhammad and his good house
The crime of poisoning is one of the crimes that are harmful to human life
as well as the safety of its body; because it terminates the existence and life
 -1كلية العلوم اإلسالمية /جامعة اهل البيت-

.-
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of the human being. His life is invaluable and the value of money in
exchange for human life and this crime to threaten the individual only, but
the family and even society. The crime is of concern to the international
community. This is due to the wide scope of this crime, the complexities of
social life, the increase in living conditions and the scientific and
technological development, which in turn provided the perpetrators with
many and varied means to implement their objectives such as rapid
transport and diversifying weapons. Wade and the diversity of toxins and
chemical solutions, making offenders provide for criminal projects without
having to use the old means of rifle or pistol for taking the lives of their victims
and one of these means is the crime of poisoning as this crime often
committed by relatives of the victim.

المقدمة
ابلنسـ ــبة إىل أمهيه املوضـ ــوع أن الشـ ـريعة اإلسـ ــالمية كانت وما زالت تدعو اىل العدل ومكارم األخالق
صـاص على القتل العمد
واالبتعاد عن كل ما من ش ـ ـ ــانه ايذاء الناا أذ جاء الفقه اإلس ـ ـ ــالمي ليوجب الق ـ ـ ـ
حىت ال يض ـ ـ ــيع حق اجملين عليه وكذلك وجوب الدية إذا قبل أولياء املقتول ابلس ـ ـ ــم كذلك حلقن دماء بقية
أفراد عائلة اجملين عليه وكذلك جاء القانون ليضع العقاب على هذت اجلناية.
الســبب من اختيار موضــوع القتل العمد وانتقاء العنوان وهو جرمية التســمم ألنه يعد من اجلرائم املاســة
حبياة اإلنسـ ــان وكذلك سـ ــالمة بدنه وأللا تنهي وجود االنسـ ــان وحياتة .وأن حياته التقدر بثمن وما قيمة
املال يف مقابل حياة اإلنس ــان وهذت اجلرمية أل دد الفرد فقط وإمنا األس ــرة بل حىت اجملتمع.وترتكب بطريقة
وحش ـ ـ ــية تدخل الروع يف نفوا الناا وأص ـ ـ ــبحت هذت اجلرمية تثري القلق لدى اجملتمع الدول والس ـ ـ ــبب يف
ذلك يعود إىل اتسـ ـ ــاع نطاق هذت اجلرمية وتعقيدات احلياة االجتماعية وزايدة مسـ ـ ــتلزمات املعيشـ ـ ــة والتطور
العلمي والتكنولوجي والذي بدورت وفر للجناة وس ـ ـ ـ ــائل كثرية ومتنوعة لكنهم من تنفيذ أهدافهم كوس ـ ـ ـ ــائل
النقل السـ ـريعة وتنوع األسـ ــلحة وكثرة املواد الكيميائية وتنوع السـ ــموم واحملاليل مما جعل اجلناة يقدمون على
مش ـ ــاريعهم اإلجرامية من دون احلاجة إىل اس ـ ــتعمال الوس ـ ــائل القدمية كالبندقية او املس ـ ــدا إلزهاق أرواح
ضـ ـ ـ ــحاايهم وإحدى هذت الوسـ ـ ـ ــائل هي جرمية التسـ ـ ـ ــمم حيث ان هذت اجلرمية قد ترتكب من أقارب اجملين
عليه.
وابرز املصادر املعتمدة يف البحث هي:
صـنائع للكاسـ ـ ـ ـ ـ ــاين /ا الف
املبسـ ـ ـ ـ ـ ــوط للسـ ـ ـ ـ ـ ــرخسـ ـ ـ ـ ـ ــي  /كتاب املغين البن قدامه احلنبلي  /بدائع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ
للطوس ـ ـ ــي/مغين احملتاج للش ـ ـ ـربيين /النظرية العامة جلرمية القتل العمد حلميد الس ـ ـ ــعدي /جواهر الكالم حملمد
حسني النجفي وغريها من املصادر واملراجع.
وقد قسمت البحث اىل التمهيد وهو يشمل عريف وجيز ألقسام القتل.
وبعد هذا قسمنا البحث على ثالثة مباحث ،املبحث األول حتدثنا فيه عن تعريف القتل العمد بصورة
مفصلة يف اللغة واصطالح الفقهاء والقانونيني وأدلة التحري من الكتاب العزيز والسنة الشريفة.
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مث حتدثنا يف املبحث الثاين عن جرمية التسـ ـ ـ ــمم ومعىن هذت اجلرمية يف الطب الش ـ ـ ـ ـرعي واألركان املكونة
هلذت اجلرمية.
وإما املبحث الثالث فيتكلم عن عقوبة هذت اجلرمية يف الشريعة اإلسالمية والقانون.
مث ا الة واهم النتائج املرتتبة على هذا البحث.
التمهيد :أقسام القتل
قبـل الـدخول يف حبـث القتـل العمـد جرميـة التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمم امنوذجـاً تطبيقيـاً ينبغي أن نقوم بعريف وجيز عن
أقسام القتل يف الشريعة والقانون.
اوال - :أقسام القتل يف الشريعة اإلسالمية- :

مثة خالف لدى بعض الفقهاء من حيث أقسام القتل على ما سنبينه بني املذاهب ا مسة:

أ -رأي احلنفية:
حيث قس ـ ــم أبو حنيفة القتل إىل ثالثة أقس ـ ــام عمد وش ـ ــبه عمد وخطأ ونالحظ ذلك كما ذكر الس ـ ــر
خســي يف كتابه املبســوط أذ (قال أبو حنيفة القتل على ثالثة أوجه عمد وخطا وشــبه العمد واملراد به بيان
أنواع القتل بغري حق فيما يتعلق به من األحكام) (.)2
وقال الكاس ـ ــاين القتل أربعة أنواع (عمد حمض ليس فيه ش ـ ــبهة العدم وقتل عمد فيه ش ـ ــبهة العدم وهو
املسمى بشبه العمد وقتل هو خطا حمض ليس فيه شبهة العدم وقتل هو يف معىن القتل ا طأ)(.)3
ب -رأي الشافعية:
وأما فقهاء الش ـ ــافعية فقد قس ـ ــموا القتل اىل ثالثة أقس ـ ــام وقال النووي (الفعل املزهق ثالثة عمد وخطأ
وشبه العمد)( )4كما ونص على هذت األقسام الثالثة الفقيه (حممد الشربيين ا طيب)(.)5
ج -رأي املالكية:
وقد قســم فقهاء املالكية القتل اىل مباشــر وغري مباشــر وقد قســموا املباشــر اىل العمد وا طأ أما الشــبه
العمـد فـألم ال يقولون بـه اال يف حـالـة واحـدة وهي اذا قتـل األب ابنـه وأمـا القتـل غري املبـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر فهو القتـل
بسبب وقال ا رشي (اترة يكون ابملباشرة أي القتل واترة يكون ابلتسبب)(.)6

 -2السرخسي :مشس الدين أبو بكر ،املبسوط ،ط ،2دارا ملعرفة ،بريوت -لبنان ،د.ت.ط.59/26/.
 -3الكاساين :عالء الدين أيب بكر بن مسعود ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،دار الكتاب العريب بريوت -لبنان،
د.ت.ط233/6/
 -4النووي لشافعي :أيب زكراي حيىي بن شرف منهاج الطالبني وعمدة املفتني،املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر ،دمشق -
سوراي،ب.ت.ط .)122/ 5( /
 -5ينظر -الشربيين :حممدا طيب،مغنيا حملتاج اىل معرفه معاين االلفاظ،مطبعه االنتفاره ،القاهرت -مصر 1955 ،م3-2 /4،
 -6ا رشي :ابو عبد حممد ،شرح ا رشي ،ط ،2مصر ،ب.ت.ط8/7/ .
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د -رأي احلنابلة:
أما ابلنســبة إىل فقهاء احلنابلة فقد قســموا القتل إىل ثالثة أقســام ،عمد وخطأ وشــبه عمد وقد جاء يف
املغين (قال أبو القاسـم والقتل على ثالثة أوجه عمد وشـبه عمد وخطأ أكثر أهل العلم يرون القتل منقسـما
إىل هذت األقسام الثالثة)(.)7
ه -رأي األمامية:
وقد قســم فقهاء األمامية القتل إىل عمد وشــبه عمد وخطا وقد قال صــاحب اجلواهر (وعلى كل حال
صـه) ()8وقد قال الشـ ـ ــي الطوسـ ـ ــي ذا أيضـ ـ ــا
فال خالف عندان يف ان األقسـ ـ ــام ثالثة كل منها حكم خي ـ ـ ـ
(القتل على ثالثة اضرب .عمد حمض وخطأ حمض وشبه عمد)(.)9
ثانيا - :أقسام القتل يف القانون.

صوا على القتل ش ــبه العمد اال
وأما ابلنس ــبة اىل رجال القانون فقد قس ــموا القتل اىل عمد وخطا ومل ين ـ
ألم يقولون به حكما ويطلقون عليه اصطالح (الضرب املفضي إىل املوت)(.)10
وقد ذكروا قسـ ــما اثلثا وهو القتل ابلقضـ ــاء والقدر حيث ال يتحمل من ارتكبه أي عقوبة بدنية كانت
أم مالية.
وإما الفقه اإلس ــالمي فال يس ــقط اي عقوبة عن القتل بش ــىت ص ــورت وقد أدرج قانون العقوابت العراقي
الضرب املفضي إىل املوت يف فصل القتل ا طأ(م  )140منه(.)11
ويبدو ل أن الش ـريعة اإلس ــالمية هي األص ــوب يف تقس ــيم القتل وعلى رجال القانون أن يتبعوا الفقهاء
يف هذا التقسيم والسبب يف ذلك واضح الن القتل شبه العمد خيتلف عن العمد وعن القتل ا طأ.
المبحث األول :معنى القتل العمد وأدلة التحريم
بعد أن عرفنا أن من أقسـام القتل هو القتل العمد سـوف نتناول يف هذا املبحث معىن القتل العمد لغة
واص ـ ــطالحا عند فقهاء املذاهب اإلس ـ ــالمية ا مس ـ ــة وكذلك رجال القانون وأدلة حترميه من الكتاب العزيز
والسنة الشريفة.
املطلب األول :تعريف القتل العمد

الفرع األول :لغة
قال الفيومي (قتله :قتال أزهقت روحه فهو قتيل) .
()12

 -7ابن قدامه :موفق الدين أيب حممد عبد بن امحد ،املغين ،دار الكتاب العريب ،بريوت 1292 -هـ ،ص 321 -320
 -8النجفي :حممد حسن ،جواهر الكالم يف شرح شرائع اإلسالم ،دار الكتب االسالميه ،طهران -إيران701/3،
 -9الطوسي :البن جعفر حممد بن احلسن ،ا الف ،دار الكتاب العريب ،بريوت -لبنان118/3/ ،
 -10السعدي :عبد القادر ،النظرية العامة جلرمية القتل ،دار املعارف.،ب.ت.ط،ص .252
 -11عودت :عبد القادر ،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنه ابلقانون الوضعي ،دار العروبة ،القاهرة  -مصر 1379 ،ه1960،م،
.6/2/
 -12الفيومي :امحد بن حممد بن علي املقري،املصباح املنري ،املكتبة العلمية،بريوت،لبنان .490 /2 /
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صـدت
صـدت وتعمدته ق ـ ـ ـ
وقال معىن عمدا (عمدت للش ـ ـ ــيء عمدا من ابب ض ـ ـ ــرب وعمدت إليه ق ـ ـ ـ
اليه)(.)13
وقال الرازي (عمد-العمود -عمود البيت ومجعه يف القلة أعمدة وعمد للشيء قصد له أي تعمد وهو
ضد ا طأ وعمد الشيء فأتعمد أي أقامه بعماد يعتمد عليه)(.)14
الفرع الثاين :ف اصطالح الفقهاء والقانونيني.

أوال :عند فقهاء احلنفية:

صـد إزهاق احلياة
عرف الس ــرخس ــي القتل العمد النه (ما تعمد ض ـربه بس ــالح الن العمد هو القتل وق ـ
وهي غري حمسوسة لقصد أخذها فيكون القصد اىل إزهاق احلياة ابلضرب ابلسالح الذي هو جارح عامل
يف الظاهر والباطن مجيعا)(.)15
اثنيا :عند فقهاء الشافعية:

صـادر من ش ـ ــخص مباش ـ ــرة او س ـ ــبب جرحا كان او غريت (املزهق) إي القاتل
قال الش ـ ـربيين (الفعل ال ـ ـ
صـد عني اجملين عليه
صـر يف ذلك ان اجلاين مل يق ـ ـ
للنفس أقس ـ ــامه ثالثة عمد ،وخطأ ،وش ـ ــبه عمد وجه احل ـ ـ
()16
وهو ا طأ وان قصدها فان كان مبا يقتل غالبا فهو العمد ماال فشبه العمد) .

اثلثا :عند فقهاء املالكية:

صـد القاتل إىل القتل بضـ ـ ـ ــرب حمدد أو مثقل أو
جاء يف قوانني األحكام الشـ ـ ـ ــرعية (العمد فهو أن يق ـ ـ ـ ـ
إلحراق أو تغريق أو خنق او سم او غري ذلك)(.)17

رابعا :عند فقهاء احلنابلة:

جاء يف املغين (فالعمد ما ضربه حبديدة او خشبة كبرية فوق عمود الفسطاط او حجر كبري الغالب انه
يقتل مثله أو أعاد الضرب يشبة صغرية وافعل به فعال الغالب من ذلك الفعل انه يقتل)(.)18

خامسا:عند فقهاء األمامية:

ذكر يف الروض ــة البهية (ان العمد هو أن يتعمد الفعل والق صـد مبعىن ان يتعمد قتل الش ــخص املعني و
فيه حكمه تعمد الفعل دون القصد اذا كان الفعل مما يقتل غالبا)(.)20( )19
وقد جاء يف الكايف عن الكليين قال :قال ابو عبد (( :- -العمد كل ما اعتقد شـ ـ ــيئا فإصـ ـ ــابة
حبديدت أو حبجر أو بعصا أو بوخزت فهذا كله عمد)) (.)21
 -13املصدر السابق.428 ،2 ،
 -14الرازي :حممد بن أيب بكر عبد القادر ،خمتار الصحاح ،دار الرتاب العريب ،،بريوت ،لبنان ،ص .454
 -15السرخسي :اليب بكر ،املبسوط .59/ 26/
 -16الشربيين :حممد ا طيب ،مغين احملتاج .3/4/
 -17الغرانطي املالكي :حممد بن امحد بن جزي ،قوانني األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ،عامل الكتب ،بريوت  -لبنان،
ب.ت.ط ،ص .373
 -18احلنبلي ابن قدامه :موفق الدين ،املغين.321/9/ ،
 -19العاملي :زين الدين ،الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقيه ،دار أحياء الكتاب العريب ،بريوت -لبنان ،ب.ت.ط/ 5،
.418
 -20و قد ذكر هذا التعريف صاحب اجلواهر أيضا لنجفي :حممد حسني ،جواهر الكالم .314/6/
 -21الكليين :أليب جعفر بن حممد بن يعقوب ،الكايف ،دار الكتب ،بريوت  -لبنان .278/7/
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أحكام القتل العمد جرمية التسمم أمنوذجاً -دراسة فقهية مقارنة مع القانون الوضعي-

صـد إزهاق روح اجملين عليه وإما اآللة
صـد العام ق ـ
واما ابلنســبة اىل رجال القانون فألم يشــرتطون مع الق ـ
القاتلة فأمرها مرتوك إىل احملكمة والقاضـي ،أذ قال حممد م صـطفى القال (ان الق صـد العام اي أرادة الفعل
ونتيجته املباشرة يكفي يف جرمية الضرب او اجلرح).
صـد خاص،
صـد يف القتل العمد ق ـ ـ
اما يف القتل العمد انه اليكفي ارادة النيل من س ـ ــلك يقال ابن الق ـ ـ
صـد القاتل ،وأما تقدير إثباته فمرتوك حملكمة املوض ـ ــوع هلا ان تس ـ ــتنتجه ولو من الظروف
هذا هو املراد بق ـ ـ
كنوع السالح ،ومكان اإلصابة ،والعداوة بني املتهم واجملين عليه (.)22
صـل لـدينـا ان معىن القتـل العمـد هو ،أن يتعمـد الفعـل
ومن جمموع هـذت التعـاريف للقتـل العمـد يتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ابلضرب ابلة او اب نق او ابلسم حىت ولو اشرتط رجال القانون إزهاق روح اجملين عليه.
املطلب الثاني :أدلة تحريم القتل العمد.

تعد جرمية القتل العمد يف الش ـ ـ ـ ـ ـ ـريعة اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية من اكرب الكبائر وأعظم اجلرائم ،وقد جاء يف القرآن
الكري والسنة الشريفة بتحري وتعظيم هذت اجلرمية وسوف نثبت هذا الكالم ابألدلة.
الفرع األول :أدلة التحرمي من القران الكرمي.
قـال تعـاىل :وال تقتلوا النفس اليت حرم اال ابحلق ومن قتـل مظلومـا فقـد جعلنـا لوليـه سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـاان فال
يسرف يف القتل انه كان منصورا (.)23
وقــال تعــاىل :والــذين ال يــدعون مع إهلـاً آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اال ابحلق وال يزنون
ومن يفعل ذلك يلق أمثا (.)24
وقال تعاىل :وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق ن نرزقهم وإايكم ان قتلهم كان خطأً كبريا (.)25
وقال تعاىل قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم االّ تش ـ ـ ـ ـ ــركوا به ش ـ ـ ـ ـ ــيئا وابلوالدين أحس ـ ـ ـ ـ ــاان وال تقتلوا
أوالدكم من أمالق ن نرزقكم وإايهم وال تقربوا الفواحش مــا رهر منهــا ومــا بطن وال تقتلوا النفس اليت
حرم اال ابحلق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون (.)26
وقال جل شـ ـ ـ ــأنه من اجل ذلك كتبنا على بين إسـ ـ ـ ـرائيل انه من قتل نفسـ ـ ـ ــا بغري نفس او فسـ ـ ـ ــاد يف
األريف فكأمنا قتل الناا مجيعا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناا مجيعا (.)27
حيـث ان هـذت اآلايت مبجموعهـا تـدل على حرمـة القتـل العمـد وال جيوز التعـدي على النفس اليت حرم
اال ان يكون ابحلق.

 -22املسؤولية اجلنائية ،مطبعه جامعه بغداد فؤاد األول ،1948 ،ص .159 - 158
 -23سورت اإلسراء ،االيه .33
 -24سورت الفرقان ،االيه .68
 -25سورت اإلسراء ،االيه .31
 -26سورت اإلنعام ،االيه .151
 -27سورت املائدة ،االيه .32
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الفرع الثاين :أدلة التحرمي من السنة النبوية.
وردت رواايت كثرية تدل على حرمة القتل العمد .منها عن أيب اسـأمه زيد الشحام عن أيب عبد -
 وقف مبىن حىت قض ـ ـ ــى مناس ـ ـ ــكها يف حجه الوداع اىل ان قال(( :اي يوم ان رس ـ ـ ــول -أعظم حرمـة؟ فقـالوا :هـذا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهر قـال(( :فـأي بلـد أعظم حرمـة)) قـالوا :هـذا البلـد قـال(( :فـان دمـاءكم
وأموالكم عليكم حرام كحرمـه يومكم هـذا يف شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهركم هـذا يف بلـدكم هـذا اىل يوم تلقونـه فيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألكم عن
أعمالكم أال هل بلغت؟)) قالوا:نعم.
ومنها رواية عن ربعي بن عبد عن حممد بن مســلم قال :ســالت ااب جعفر  - -عن قول عز
وجل من قتل نفســا بغري نفس او فســادا يف األريف فكأمنا قتل الناا مجيعا قال (( :- -له يف النار
مقعد لو الناا مجيعا لو يرد أال ذلك املقعد))(.)28
قـال (( :- -اللهم اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـد اال من كـانـت عنـدت أمـانـة فليؤدهـا إىل من ائتمنـه عليهـا فـانـه ال حيـل دم
أمري مسلم وال ماله اال بطيبه نفس وال تظلموا أنفسكم وال ترجعوا بعدي كفار))(.)29
 انه قال(( :ال حيل قتل امرئ مســلم أال إبحدى ثالب :كفر بعد أميان،روي عن رســول -
()30
وزان بعد أحصان ،وقتل نفس بغري نفس)) .
()31
 ((من قتل نفسه بشي من الدنيا عذب به يوم القيامة)) .وقال -
المبحث الثاني :جريمة التسمم.
توطئة:

صـد منه هو إزهاق
بعد ان بينا ان معىن القتل العمد هو تعمد الضـ ـ ـ ــرب لة او خنق او تسـ ـ ـ ــمم والق ـ ـ ـ ـ
الروح ،ولكي يتحقق القتـل العمـد جيـب وقوع فعـل عمـدي من اجلـاين على اجملين عليـه واحـد هـذت األفعـال
هي اذا سقات مسا او أطعمه شيئا قاتال فمات.
وجرمية القتل ابلسم امنا لثل يف حقيقتها صورة من صور القتل العمد ولتاز عنه ابلوسيلة اليت تستخدم
يف أحداب املوت لذلك يرى بعض الفقهاء ابن هذت اجلرمية هلا خ صـوصـية لذلك فهي جرمية مسـتقلة وتعد
هذت اجلرمية إحدى أنواع القتل العمد او إحدى أوصــافه وتتم هذت اجلرمية عن غدر وخيانة وخبث وكما ان
اجملين عليه كونه حتت رمحة اجلاين وليس لديه الفرص ــة يف الدفاع عن نفس ــه ،كما أن هذت اجلرمية تعد س ــهلة
التنفيذ وكما ألا يف الغالب ترتكب من اقرب الناا للمجين عليهم وكذلك غري املش ـ ـ ـ ــكوك فيهم وغالبا ما
صـعوبة ،وسـ ـ ـ ــوف نتناول يف هذا املبحث معىن القتل ابلسـ ـ ـ ــم يف
ال ترتك أثرا لذلك تكون فيها نوعاً من ال ـ ـ ـ ـ
الطب الشرعي وكذلك أهم األركان املكونة جلرمية التسمم.

 -28العاملي :حممد بن احلسن،وسائل الشيعة اىل حتصيل مسائل الشريعة ،ت عبد الرحيم الشريازي ،دار احياء الرتاب العريب،
بريوت -لبنان .2/2/
 -29املصدر السابق ،2 ،ص .3
 -30ابو داوود سليمان بن األشعث ،سنن ابن داوود ،مطبعه احللحم ،القاهرة  -مصر ،ص .312
 -31املصدر السابق.
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املطلب األول :معنى القتل بالسم يف الطب الشرعي.

صـدرها عض ــوايً غري
صـور وخاص ــة تلك اليت يعد م ـ
إن الس ــموم بعض ــها معروف و متداول منذ أقدم الع ـ
صـناعي واســتخدام املواد الكيميائية على نطاق واســع فقد رهرت أنواع
أن نتيجة التطور العلمي وكذلك ال ـ
عديدة من املركبات الكيميائية واليت تستخدم عادة يف الصناعة وهي حبد ذا ا سامة.
صـناعة والطب ،فقد رهرت حاالت التس ـ ـ ـ ــمم نتيجة
كما وان اس ـ ـ ـ ـتعمال األدوية نتيجة للتطور يف ال ـ ـ ـ ـ
تناول جرعات كبرية من األدوية وهذت تكفي ال إحداب املوت وبس ـ ـ ــبب هذت الطريقة فان العلماء وكذلك
املختصني قد بذلوا جهودا كبرية من اجل معرفة هذت السموم وإجياد الطرق والوسائل الكتشافها ،ابإلضافة
اىل التحليالت الكيماوية واملختربية هلا اثر كبري يف حتديد حاالت التسـمم حيث يسـتطيع من خالهلا ا بري
املختص من أبـداء رأيـه يف احلـالـة املعروضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إمـامـه خالل الفحص ومعرفـه مـا أذا كـان هنـاك حـالـة تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمم
وابلتال هنالك جرمية أم ال؟.
صـاء حاالت التسـ ــمم هذت يف انسـ ــجة جسـ ــم اجملين عليه ،واألجزاء
وعادةما يتم ذلك من خالل اسـ ــتق ـ ـ
صـها يف املعدة والسـ ـ ـ ــبب يف ذلك الن حمتواي ا تسـ ـ ـ ــمح يف حتديد حاله الوفاة ابإلضـ ـ ـ ــافة اىل
اليت يتم فح ـ ـ ـ ـ
الكبد ،والكليتني ،والقلب ،والرئتني ،واألمعاء...ا  ،او يف اي جزء أخر قد يرى الطبيب الش ــرعي ض ــرورة
فحصـه وأما أذا كان التسـمم يشـري اىل نوع معني من حاالت التسـمم فعند ذلك ميكن إجراء الفحص على
الش ـ ــعر ،أو األرافر ،أو اجللد ،أو العظام فإذا رهر ان اجملين عليه مل ميت ذا النوع من التس ـ ــمم ففي هذت
احلالة يرجع الطبيب إىل فحص الدم أو البول أو أي مادة أخرى.
وجيب ان يالحظ ان نتيجة الفحص قد تكون هناك مسوم يف جسـ ـ ــم اجملين عليه ولكن ليس ابلضـ ـ ــرورة
ان تكون هذت السموم نتيجة للقتل ابلسم فلذلك ان تقرير املخترب جيب ان يكون بدراية والسبب يف ذلك
صـدرها غذائياً او حىت عالجيـاً ففي هذت احلالة جيب البحـث عن أدله
الن بعض السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــموم قد يكون م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
()32
أخرى توصل اىل اجلرمية.
صـدد جرمية مرتكبة من اجلاين على اجملين عليه ،مبعىن أعطى مسا للمجين عليه عمدا وجيب ان
و ن ب ـــــ
تتوفر يف هذت اجلرمية أركان حىت تعد جرمية عمدية يف نظر الشريعة اإلسالمية وكذلك القانون.
املطلب الثاني :األركان املكونة لجريمة التسمم

لكي تتحقق جرمية التس ـ ـ ــمم واليت تعد من أوص ـ ـ ــاف القتل العمد ،ان يتوفر فيها أركان مهمة حىت تعد
هذت جرمية يعاقب عليها القانون ومن قبله الشريعة اإلسالمية وهذت األركان هي:
الركن األول :أن يكون القتيل آدميا
جيـب ان تقع جرميـة التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمم على النفس فهي بتطبيقـا ـا تعـد اعتـداء على ادمي حي ولـذلـك مسـاهـا
الفقهاء ابجلناية على النفس فيشرتط لتحقق هذت اجلرمية ان يكون اجملين عليه ادميا وكذلك يكون على قيد

 -32حربه :سليم إبراهيم ،القتل العمد وأوصافه املختلفة ،مطبعه اببل  -العراق 1408 ،هـ 1988 -م ،ص .425 -224
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احلياة وقت ارتكاب جرمية القتل ابلسم ،ويعد اجملىن عليه ميتا عندما خيرج فعال عن احلياة فتعد هذت اجلرمية
()33
اعتداء عمد.
الركن الثاين :الركن الشرعي جلرمية التسمم
صـص وما كان لربك
ويس ـ ــتمد هذا الركن أس ـ ــاس ـ ــه الش ـ ــرعي من القران الكري فلقد ورد يف س ـ ــورت الق ـ ـ
()34
مهلك القرى حىت يبعث يف امها رس ـ ـ ــوال يتلوا عليهم آايتنا وما كنا مهلكي القرى اال وأهلها راملون
وقال تعاىل :يف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورت أخرى وما كنا معذبني حىت نبعث رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ( .)35حيث ال اري قبل ورود نص
واإلعالن وال عقوبة بدون تنويه وبيان وهلذا الركن يشرتط حتقق عنصرين مها:
اوهلما -:انطباق الفعل عل نص قانوين عقايب يف قانون العقوابت.
اثليما -:عدم توافر سبب من أسباب اإلابحة لذلك الفعل أمنا يقتضي النص على ارميه.
فـإذا ورد النص واإلعالن والبيـان وكـذلـك انطبق فعـل اجلـاين على النص القـانوين لعقوبـة التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمم فـان
اجلاين يعاقب مع عدم توافر سبب من أسباب اإلابحة.
الركن الثالث :الركن املادي جلرمية التسمم.
حيث يقوم هذا الركن على الفعل احملض ـ ــور والذي يتجس ـ ــد يف نش ـ ــاط او س ـ ــلوك ملموا او حمس ـ ــوا
والفعل املادي هلذت اجلرمية هو ادارة املواد السامة املميتة أذا ال حتقق اجلرمية مامل تظهر للوجود بفعل معني.
وقد اكتفى املش ـ ــرع العراقي بوص ـ ــف تلك املواد الس ـ ــامة من حيث قدر ا على أحداب املوت ،ولذلك
فان مسالة كون املادة السامة مميتة ام غري مميتة مسالة وقائع ويعود تقديرها اىل اجلهات املختصة على ضوء
تقدير ا رباء ،فقد تكون تلك املواد صــلبةاو ســائلة او غازية او حىت معدنية او حيوانية او نباتية ،ومل حيدد
كيفية وصـول هذت املواد اىل جسـم اجملين عليه ،فقد تكون عن طريق الفم ،او عن طريق اإلبر ،وابسـتنشـاق
اهلواء السام ولذلك فان طريقة دخول املادة السامة اىل جسم اجملين عليه ال خلثري هلا على الوصف اجلنائي.
وأما الشـروع يف اجلرمية فيتجسـد يف بدء اجلاين يف تنفيذ الفعل املادي املكون للجرمية مبعىن منذ اللحظة
اليت يبدأ فيها الفاعل يلط املادة الس ـ ـ ـ ــامة بطعام او ش ـ ـ ـ ـراب اجملين عليه حيث ان الفاعل يكون قد أكمل
صـد ادارة الس ـ ــم للمجين عليه ويتحقق الش ـ ــروع يف حالة دخول الس ـ ــم أعض ـ ــاء
مجيع األفعال الض ـ ــرورية بق ـ ـ
جسم اجملين عليه.
ومن هنا يتبني ان تفتيش اجلاين على املادة الســامة وشـراءها يعد عمالً حتضــريايً غري معاقب عليه ،وأما
األفعال املعاقب عليها تكون ابتداء من اللحظة اليت ا فيها الفاعل ببعض األفعال.
وهنا يربز تسـ ـ ـ ــاعل وهو ،ما هو احلكم فيما لو كانت املواد اليت أدارها اجلاين بنية أحداب املوت عدمية
املفعول فهل ميكننا القول أننا أمام شروع ابلقتل أم ال؟

 -33عودت :عبد القادر ،التشريع اجلنائي مقارنه ابلقانون الوطين ،ص .12
 -34سورت القصص ،االيه .59
 -35سورت اإلسراء ،االيه .15
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أحكام القتل العمد جرمية التسمم أمنوذجاً -دراسة فقهية مقارنة مع القانون الوضعي-

صـد ارتكاب جناية ش ــروعا يف العمل ،اما لس ــبب يتعلق
صـدر بق ـ
إن املش ــرع العراقي يعد إن أي فعل ي ـ
مبوض ـ ــوع اجلرمية او ابلوس ـ ــيلة اليت اس ـ ــتعملت اجلرمية مامل يكن يف اعتقاد الفاعل ص ـ ــالحية عمله ال حداب
النتيجة مبنيا على وهم او جهل مطبق.
الركن الرابع :الركن املعنوي (القصد اجلنائي).
صـية واليت تشـ ـكل جرمية
يعد هذا الركن أهم أركان جرمية التسـ ــمم ،حيث يقوم هذا الركن على أرادةاملع ـ ـ
صـرف بقنــاعــة ،فمجرد العزم
مــا وااــات النيــة يف تنفيــذت مبعىن نيـة أحــداب املوت وان الفــاعــل للجرميــة يت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
والتصميم علة اقرتاف الفعل اإلجرامي ال يكفي لتحقيق هذا الركن.
فالبد من معرفة ان هذت املواد اليت يديرها مواد سامة وقادرة على أحداب املوت وله اإلرادة يف أحداب
املوت ،واما كيفية معرفه ذلك من خالل اعرتاف املتهم او من خالل اسـ ـ ـ ـ ــتخالصـ ـ ـ ـ ــه من رروف القضـ ـ ـ ـ ــية
صـودا عند ذلك ال ميكن الكالم عن جرمية القتل ابلس ـ ـ ـ ـ ــم الذي ن
ووقائعها ،فإذا مل يكن التس ـ ـ ـ ـ ــمم مق ـ ـ ـ ـ ـ
بصددت بل قد يكون قتل خطأً ،كأن يكون سبب املوت إمهال الطبيب ،واملمرضة ،أو الصيدالين ،أو حىت
عـدم مراعـاة التعليمـات أو عـدم اإلدراك وغري ذلـك ،فـالطبيـب الـذي يوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف إبعطـاء جرعـة قويـة ملريض
()36
يتسبب معه مبوته هنا يساءل عن قتل إلمهاله او رعونته او عدم مراعاة القوانني واألنظمة.
ومن ذلك يتبني انه اذا كان التسـمم قد حدب بدون توافر القصـد اجلنائي أي مل تكن لدى الفاعل نية
إحداب املوت ،فقد رأينا ان الفعل قد يعاقب عليه النه قتل خطأ أو غري ذلك.
ومن جمموع هذت األركان يتض ـ ـ ـ ـ ــح لدينا ان الركن املادي جلرمية التس ـ ـ ـ ـ ــمم ميثل جانبها املوض ـ ـ ـ ـ ــوعي وأما
صـي والدال على اجلرمية ،ومبعىن ان اجلاين أراد الفعل وجســد
ابلنســبة للركن املعنوي فانه ميثل اجلانب الشــخ ـ
هذت اإلرادة ابلنشاط والذي رهرت مالحمه للعامل احملسوا.
المبحث الثالث :عقوبة جريمة التسمم.
إن عقوبة جرمية التسمم يف الشريعة اإلسالمية ،هي مبعىن عقوبة اجلاين عندما يتسبب مبوت اجملين عليه
صـاص والـديـة ،وكـذلـك عقوبـة هـذت
ابعتبـار أن هـذت اجلرميـة من اجلرائم العمـديـة واليت تعـد من جرائم الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اجلرمية يف القوانني الوضعية وكيف يعاقب عليها القانون.
املطلب األول :عقوبة جريمة التسمم يف الشريعة اإلسالمية.

صـب على أفعال االعتداء على جس ـ ــم اإلنس ـ ــان بغري حق وعقوبتها حمددة
إن هذا النوع من اجلرائم ين ـ ـ
ابلنص ،أال أن الذي مييزها عن جرائم احلدود هو الا تكون مقدرة حقا للعباد ال للمعبود.
ومعىن هذا الكالم أن جرائم احلدود ال تقبل التعدي أو التجاوز ابلتعديل واإللغاء ،كولا حقوقا للباري
عز وجل خالفا جلرائم القصاص والدية واليت تعد هذت اجلرمية من ضمنها.
ومعىن القصاص يف اللغة :من القطع وقص األثر(.)38()37
 -36حربة ،سليم إبراهيم ،القتل العمد وأوصافه املختلفة ،ص.426
 -37احلد يف اللغة يعين املنع واحلد مبعىن العقوبة اليت حددها الشارع واوجب إنزاهلا.
 -38الرازي :حممد بن أيب بكر ،خمتار الصحاح ،ص .459
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ومن اللغة اختذ املعىن االصطالحي فاملقتص عادة يتبع اثر اجلاين فيفعل مثل فعله ،ولكن هنالك شرطًاً
()39
وهو أن يكون اجلاين قد تعمد إتيان فعل اإلجرامي املعاقب عليه ابلقصاص.
صـاص ومنها الش ــروط يف احلدية
صـلها الفقهاء يف موس ــوعا م اجلليلة بش ــأن جرائم الق ـ
وهناك ش ــروط ف ـ
والدين ،وان ال يكون من األصول وما إليها.
صـاص (القود) مبعىن املماثلة والن املقتص منه يف الغالب يقاد بشــيء يربط فيه أو بيدت
ويطلق على الق ـ
()40
إىل القتل فيسمى القتل قودا لذلك .
صـاص يف القران والســنة الش ـريفة كقوله تعاىل :فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما
وقد ثبت الق ـ
()41
اعتدى عليكم .
()42
وقوله تعاىل :ولكم يف القصاص حيات اي أول األلباب .
()43
والدية يف اللغة :حق القتيل ودية القتيل أدية دية أعطيت ديته .
ويف االص ـ ـ ـ ـ ــطالح :املال الواجب ابجلناية على احلر يف النفس ( ،)44اس ـ ـ ـ ـ ــتنادا إىل قوله تعاىل :اي أيها
صـاص ابلقتلى احلر ابحلر والعبد ابلعبد واألنثى ابألنثى فمن عفي له من أخيه
الذين امنوا كتب عليكم الق ـ ـ
()45
شيء فإتباع املعروف وأداء إليه إبحسان .
ومن السنة الشريفة:
()46
 ((العمد قود آال أن يعفو ول املقتول)) .قول الرسول -
وما روي عن احللحم عن عبد بن املغرية والنض ـ ــري بن س ـ ــويد عن عبد بن س ـ ــنان قال :مسعت أاب
عبد  - -يقول(( :من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه أال أن يرضـ ـ ـ ـ ـ ــى أولياء املقتول أن يقبلوا الديه فان
رضوا ابلدية وأحب ذلك القاتل فا الديه))(.)47
وغريها من اآلايت الكرمية والرواايت عن النحم وال بيته .- -
صـاص أو الدية ،يتبني لنا أن من اطعم اجملين عليه طعاما
وبعد أن عرفنا أ َن عقوبة القتل العمد هي الق ـ ـ ـ
مس ـ ـ ـ ـ ــموما إما أن يقتل عادة ،وإما أذا علم ابألكل وكان مميزا ومع ذلك أقدم على أكله فمات فهو املعني
على نفسه فال قود وال دية على املطعم.
صـاص
وأما أذا مل يكن يعلم مبا يوجد ابألكل من ســم أومل يكن مميزا ،فأكل منه ومات فعلى املطعم الق ـ
صـدت القتل به من عدمه ،بل األرهر أن األمر كان كذلك فيما لو جعل السـ ـ ـ ـ ـ ــم يف طعام
بال فرق بني ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ
()48
صاحب املنزل وكان السم مما يقتل عادت فأكله صاحب املنزل جاهال فمات.
 -39املال :فاضل عباا ،أصول التشريع اجلنائي اإلسالمي ،مطبعه شريعيت ،إيران ،ص .45
 -40أجلميلي :خالد رشيد و حممود مطلوب امحد ،الفقه اجلنائي ،مطبعه جامعه بغداد 1984 ،م ،ص .76
 -41سورت البقرة ،إيه .194
 -42سورت البقرة ،أيه .179
 -43الرازي ،خمتار الصحاح.2521 /6 ،
 -44أجلميلي :خالد رشيد وحممود مطلوب ،الفقه اجلنائي ،ص .78
 -45سورت البقرة ،االيه .178
 للتحقيق والنشر .440 /2 -46احملقق احللي ،ابو القاسم جنم الدين بن احلسن ،شرائع اإلسالم ،مركز الرسول األعظم -
 -47احلر العاملي :حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة ،ص .37
 -48حربه :سليم حربه ،القتل العمد وأوصافه املختلفة ،مطبعه اببل  -العراق 1408 ،هـ 1988 ،م ،ص.427
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أحكام القتل العمد جرمية التسمم أمنوذجاً -دراسة فقهية مقارنة مع القانون الوضعي-

املطلب الثاني -:عقوبة جريمة التسمم يف القانون الوضعي.

بعد أن علمنا ان عقوبة جرمية التسمم يف الشريعة اإلسالمية هي اما القصاص أو الدية فسوف نتعرف
على عقوبة جرمية التسمم يف القانون.
صـميم ومن مث األعمال التحضـ ـ ـريية وتعد هذت األمور
أذ أن عقوبة جرمية التسـ ـ ــمم لر مبراحل العزم والت ـ ـ ـ
غري معاقب عليها يف القانون أالأذا نص املشرع على خالف ذلك.
لـذلـك فبموجـب هـذا األمر يعـد هنـالـك عمالً حتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريايً وذلـك عنـدمـا ال يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري للفعـل إىل أرادة آمثـة
صـورت واض ـ ـ ـ ـ ــحة يف حني يكون أن الفعل بدا ابلتنفيذ عندما يكش ـ ـ ـ ـ ــف الفعل عن اإلرادة للفعل املكون
ب ـــــ
للجرمية.
وان شـ ـراء السـ ــم وصـ ــنعه ال ميكن اعتبارت بدء يف تنفيذ جرمية القتل ابلسـ ــم ،الن هذت األفعال ومبوجب
القانون أفعال لثل اإليهام والغمويف والس ــبب يف ذلك ألننا جنهل االس ــتعمال هلذت الس ــموم ،فمن احملتمل
أن يزود الشـ ــخص ابلسـ ــم ليس لغريف اسـ ــتعماله إللاء حياة عدوت ،اال انه مبقدور هذا الشـ ــخص التفكري
قبل البدء ابلتنفيذ ،كذلك أعطاء الســم لشــخص أخر وتكليفه إبدارة املادة الســامة لشــخص أخر ميكن أن
يعد عمالً حتضـ ــريايً وميكن اعتبارت كذلك بدء يف التنفيذ وحسـ ــب الظروف و مالبسـ ــات اجلرمية سـ ــيما وإذا
جهل هذا الفعل الشخص الذي يدير املادة السامة.
وإما أذا اســتلم الشــخص الســم ومل حياول اســتخدامه فان الشــخص الذي قام بتســليم الســم وحســب ما
يبدو ال يناله العقاب ،الن الشخص مل يشرع يف ارتكاب اجلرمية ،ولكن الشخص الذي جهز السم وسلمه
إىل الغري وهو يعلم انه سـوف يسـتعمله يف ارتكاب اجلرمية وفعال اسـتعمله املسـتلم للسـم يف ذلك فهنا يكون
اجملهز شريكا يف اجلرمية أذا حدثت الوفاة ،أو شريكا يف الشروع أذا مل حتدب الوفاة.
وأما أذا مزج الس ــم يف طعام أو ش ـراب الش ــخص فيقال بدأ يف التنفيذ ،والبد من أن هذت األفعال اليت
قام ا الفاعل تكشف بطريقه ال تقبل الشك عن قصدت اجلنائي وعزمه على ارتكاب اجلرمية.
وأما ابلنس ــبة للجرمية اليت يش ــرتك فيها عدة أش ــخاص فمن اجل معاقبة الش ـريك البد وان يكون الفعل
معاقب عليه ،مبعىن أن تكون هناك واقعة التس ـ ـ ـ ـ ـ ــمم حىت ولو أن الفاعل األص ـ ـ ـ ـ ـ ــلي ال ميكن معاقبته ،كأن
ميوت الفاعل بعد ارتكابه للجرمية أو يكون غري معروف اهلوية.
وأما الش ــخص الذي حض ــر واقعة جرمية القتل ابلس ــم أو الش ــروع فيها ،وان مل يكن له دور يف إحض ــار
املواد أو مل يقم مبـا مينع من وقوع اجلرميـة فـانـه معـاقـب قـانوان وذلـك مبوجـب القـانون الـذي ألزم ابإلخبـار عن
()49
اجلرمية.
خاتمه البحث:
ويف لاية املطاف فان هلذا البحث نتائج مهمة سنعرضها تباعا:
 -1على الرغم من األمهيـة الكبرية هلـذا املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع فـإننـا ال جنـد دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات فقهيـه معمقـه ـذت اجلرميـة،
ولكننا وجدان أن القانون يهتم ذت اجلرمية ويعدها من أوصاف القتل العمد.
 -49حربه :سليم حربه ،القتل العمد وأوصافه املختلفة ،مطبعه اببل -العراق 1408 ،هـ 1988 ،م ،ص.328

311

العدد27 :

 -2البد من دراســة هذا املوضــوع بشــكل علمي وعملي ،والســبب يف ذلك لتطور وســائل هذت اجلرمية
العلمية والطبية.
 -3البد من حتق األركان األربعة هلذت اجلرمية حىت يعاقب عليها القانون ،وإما الش ـريعة اإلســالمية فانه
جيب أما القصاص أو الدية أذا وافق أولياء املقتول على ذلك.
قائمه المصادر والمراجع:
 القران الكري خري ما نبتدئ به.كتب الفقه الحنفي:

 -1ابن قدامه :موفق الدين بن حممد عبد بن امحد ،كتاب املغين ويليه كتاب الش ـ ـ ـ ــرح الكبري البن
قدامه املقدسي ،دار الكتاب العريب ،بريوت -لبنان.1392 ،
 -2ا رشي :أبو عبد بن حممد ،كتاب شرح ا رشي ،ط ،2مصر ،ب.ت.ط.
 -3السرخسي :مشس الدين أبو بكر ،كتاب املبسوط ،ط،2دار املعرفة ،بريوت -لبنان ،د.ت.ط.
 -4الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـربيين :حممـد ا طيـب ،كتـاب مغين احملتـاج إىل معرفـه معـاين األلفـاظ ،مطبعـه االنتفـاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
القاهرة -مصر 1900 ،م.
 -5الغرانطي :حممـد بن امحـد بن جزي املـالكي ،كتـاب قوانني األحكـام الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعيـة ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل الفروع
الفقهية ،مطبعه عامل الكتب ،بريوت -لبنان ،ب.ت.ط.
 -6الكاساين :عالء الدين أيب بكر بن مسعود ،كتاب بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،دار الكتاب
اإلسالمي ،بريوت -لبنان ،د.ت.ط.
 -7النووي :أيب زكراي بن حيىي بن ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرف الش ـ ـ ـ ـ ـ ــافعي ،كتاب منهاج الطالبني وعمدت املفتني ،املكتبة
اإلسالمية للطباعة والنشر ،دمشق -سوراي ،ب.ت.ط.
كتب الفقه األمامي:

 -1ا وئي :أيب القاسم /كتاب منهاج الصاحلني يف أحكام القضاء.
 -2الطوس ـ ـ ـ ـ ــي :البن جعفر حممد بن احلس ـ ـ ـ ـ ــن ،كتاب ا الف ،دار الكتاب العريب ،بريوت -لبنان،
ب.ت.ط.
 -3العاملي :زيد الدين ،كتاب الروضـ ــة البهية يف شـ ــرح اللمعة الدمشـ ــقية ،دار أحياء الكتاب العريب،
بريوت -لبنان ،ب.ت.ط.
 -4احملقق احللي :أبو القاسم جنم الدين جعفر بن احلسن مع تعليقات السيد صادق الشريازي ،كتاب
 للتدقيق والنشر ،بريوت -لبنان،شرائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام ،مركز الرسول األعظم -
ط 1419 ،1هـ 1998 ،م.
 -5النجفي :حممد حسني ،جواهر الكالم يف شرائع اإلسالم ،دار الكتب االسالميه ،طهران -إيران.
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كتب مراجع الفقه الجنائي:
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 -1اجلميلي :هـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم رشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـد و حممود مطلوب امحـد ،كتـاب الفقـه اجلنـائي ،مطبعـه جـامعـه بغـداد-
العراق 1984 ،م.
 -2اجلميلي :هاشـم رشـيد ،كتاب الديه وأحكامها والقانون حبث مقارن ،مطبعه دار السـالم ،العراق،
 1391هـ 1971 ،م.
صـدر :السـ ـ ـ ـ ــيد إمساعيل ،كتاب تعليق على التشـ ـ ـ ـ ـريع اجلنائي اإلسـ ـ ـ ـ ــالمي ،دار أحياء الكتب
 -3ال ـ ـ ـ ـ ـ
اإلسالمية ،بريوت -لبنان.
 -4عودت عبد القادر ،التشـ ـ ـ ـريع اجلنائي اإلس ـ ـ ــالمي مقارنه ابلقانون الوض ـ ـ ــعي ،دار العروبة ،القاهرة-
مصر 1379 ،هـ 1960 ،م.
 -5املال :فاضل عباا ،كتاب أصول التشريع اجلنائي اإلسالمي ،مطبعه شريعيت -إيران 1426 ،ه ــ،
 2005م.
كتب علوم الحديث:

 -1أبو داوود :سليمان بن األشعث ،كتاب سنن ابن داوود ،مطبعه احللحم ،القاهرة -مصر.
 -2احلر ألعاملي :حممد بن احلسن ،كتاب وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعة ،تح عبد الرحيم
الشريازي ،دار أحياء الرتاب العريب ،بريوت  -لبنان.
 -3الكليين :البن جعفر حمم ــد بن يعقوب ،كت ــاب الفروع من الك ــايف ،دار الكت ــاب اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي،
بريوت -لبنان.
كتب القانون:

م.

 -1حربه :سـ ـ ــليم إبراهيم ،القتل العمد وأوصـ ـ ــافه املختلفة ،مطبعه اببل -العراق 1408 ،ه1988 ،
 -2السعدي :محيد ،النظرية العامة جلرمية القتل ،مطبعه املعارف ،مصر ،ب.ت.ط.
 -3القال :حممد مصطفى ،املسؤولية اجلنائية ،مطبعه جامعه فؤاد األول ،مصر 1948 ،م.
 -4املال :فاض ـ ـ ــل عباا ،األحكام العامة لقانون العقوابت مقارنه ابلش ـ ـ ـريعة اإلس ـ ـ ــالمية ،إص ـ ـ ــدارات
وحدت الدراسات والبحوب ،مطبعه العامل -النجف األشراف  1427هـ 2006 ،م.
كتب اللغة العربية:

صـحاح ،دار الرتاب العريب للطباعة والنش ــر،
 -1الرازي :حممد بن أيب بكر عبد القادر ،كتاب خمتار ال ـ
(ت.ط).
صـباح املنري يف غريب الشـ ـ ـ ـ ــرح الكبري ،املكتبة
 -2الفيومي :امحد بن حممد بن علي املقري ،كتاب امل ـ ـ ـ ـ ـ
العلمية ،بريوت -لبنان(.ت.ط).
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االستنزاف العاطفي ودوره في سلوكيات العمل السلبية
بحث استطالعي تحليلي آلراء عينة من اساتذة وموظفيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة كربالء-

Sentimental exhaustion and its role in Negative Labor
behavior -Analytic Exploratory study of a sample of the
Instructors and personal of college of physical
Education in Karbala University()1

أ.م.د محمود فهد الدليمي
Assist. Prof. Mahmoud Fahad Al-Dulaimy
()2
Hussain Ali Abdulla
حسين علي عبد اهلل

المستخلص
يهدف البحث احلال إىل معرفة خلثري االسـ ـ ـ ــتنزاف العاطفي يف سـ ـ ـ ــلوكيات العمل السـ ـ ـ ــلبية .ومن اجل
حتقيق اهداف البحث ت بناء خمطط فرضـ ـ ــي حيدد طبيعة العالقة بني املتغري املسـ ـ ــتقل االسـ ـ ــتنزاف العاطفي
واملتغري التابع سـلوكيات العمل السـلبية .ومن اجل اختبار فرضـيات البحث ت تطبيق البحث على عينة من
(أسـاتذة ومورفي كلية الرتبية البدنية وعلوم الرايضـة) ،من اجل احلصـول على املعلومات الالزمة من خالل
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبـانـة اعـدت هلـذا الغريف ،وزعـت على عينـة بلغ عـدد أفرادهـا ( .)80إذ اعتمـد البحـث على عـدد من
صـائية املتقدمة من خالل برانمج  ،spss V.25كالتكرار النسـ ـ ـ ـ ــحم ،والوسـ ـ ـ ـ ــط
األدوات واألسـ ـ ـ ـ ــاليب اإلح ـ ـ ـ ـ ـ
احلســايب ،واال راف املعياري ،ومعامل االرتباط البســيط ،اختبار (، )tواختبار( )fوحتليل اال دار البســيط.
صـة ت التوص ــل اىل جمموعة من االس ــتنتاجات منها ،وجود االس ــتنزاف العاطفي
ويف ض ــوء النتائج املس ــتخل ـ
لدى أســاتذة ومورفي الكلية املبحوثة يســاهم يف زايدة ســلوكيات العمل الســلبية .واختتم البحث مبجموعة
 -1جامعة جامعة كربالء /كلية اإلدارة واالقتصاد.
 -2جامعة جامعة كربالء /كلية اإلدارة واالقتصاد.
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االستنزاف العاطفي ودوره ف سلوكيات العمل السلبية

 التفكري اجلـدي من قبـل عمـادة الكليـة املبحوثـة يف،من التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـات املتعلقـة مبتغريات البحـث كـان أمههـا
 وحماولة وضـع بعض اإلجراءات اليت ميكنها أن،معاجلة حالة االسـتنزاف العاطفي الذي يعاين منه املورفون
.حتد من هذا السلوك
Abstract

The current research aims at identifying the effect of emotional
exhaustion in counterproductive behaviors. In order to achieve the
objectives of the research, a hypothetical scheme was developed to
determine the nature of the relationship between the independent variable
emotional exhaustion and the dependent variable, counterproductive work
behaviors. In order to test the hypotheses of the research, the research was
applied to a sample (teachers and staff of the Faculty of Physical Education
and Sports Sciences), in order to obtain the information required through a
questionnaire prepared for this purpose, distributed to a sample of (80). The
study was based on a number of advanced statistical tools and methods
through the spss V.25 program, such as Relative frequency, arithmetic
mean, standard deviation, simple correlation coefficient, (t-test), (test–f)
simple regression analysis. In the light of the results obtained, a number of
conclusions were reached Of which.The was the presence of emotional
exhaustion in the College, which contributed to the increase of
counterproductive behaviors.The research concluded with a set of
recommendations concerning the variables of the research.The most
important was the need for serious thinking by the administration in the
College examined in the treatment of the emotional exhaustion situation
experienced by the staff and trying to develop some procedures that can
limit this behavior.

المقدمة
صـاب ا الفرد على اإلرهاق البدين (بذل اجملهود
ليس من املمكن أن تتوقف أشـ ـ ــكال اإلرهاق اليت ي ـ ـ ـ
الرايضـي وممارسـة األلعاب الرايضـية) أو النفسـي (التعريف ربات سـلبية أو التعريف ألمرايف تتعلق ابجلانب
 فاالستنزاف العاطفي هو أشد أنواع.ً فاحلقيقة أن مشاعران كأفراد تصاب ابالستنزاف أيضا،)النفسي فقط
التعب واإلرهاق خطورة على االفراد والوقوع فريسة له أمر خطري ومدمر ألن تعريف مشاعر الفرد لإلجهاد
من املمكن ان تسـ ــبب له الضـ ــرر البدين والنفسـ ــي ومن هنا ميكننا القول ابن االسـ ــتنزاف العاطفي يسـ ــبب
حـالـة من التعـب واالرهـاق العـاطفي واجلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي والعقلي جيعـل الفرد غري قـادر على االجنـاز يؤدي بـه يف
 ومن هنا حياول البحث احلال معرفة.الوقوع بضـ ـ ـ ـ ــغوطات خترج عن سـ ـ ـ ـ ــيطرته وال يسـ ـ ـ ـ ــتطيع التعامل معها
العوامل اليت تكون س ــببا يف رهور االس ــتنزاف العاطفي لدى االفراد ومن مث معرفة مدى خلثري تلك العوامل
، اذ يتضــمن هذا البحث اربعة مباحث يتضــمن االول منهجية البحث.يف رهور ســلوكيات العمل الســلبية
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بينمــا يتنــاول الثــاين االطــار الفكري للبحــث ،فيمــا تنــاول الثــالــث حتليــل العالقــات بني متغريات البحــث
ودراسته ،واختص الرابع بعريف اهم االستنتاجات والتوصيات.
المبحث األول :منهجية البحث
اوال :مشكلة البحث

ميكن عريف مشـ ـ ـ ـ ـ ــكلة البحث من خالل عريف الفجوة املعرفية اليت تفسـ ـ ـ ـ ـ ــر العالقة بني االسـ ـ ـ ـ ـ ــتنزاف
العاطفي وسـ ـ ـ ـ ــلوكيات العمل السـ ـ ـ ـ ــلبية ،ومن خالل اطالع الباحث عن طبيعة عمل املنظمة املبحوثه كونه
جزء منها وما ملس ـ ـ ـ ـه من ض ـ ـ ـ ــعف االهتمام مبتغريات البحث من قبل اس ـ ـ ـ ــاتذة ومورفي كلية الرتبية البدنية
وعلوم الرايضــة وما ميكن ان تســبب هلم هذت املتغريات من اســتنزاف لطاقتهم وضــرر على نفســيتهم وما هو
انعكاا هذا الضـ ــرر على مسـ ــتوى ااراطهم يف سـ ــلوكيات العمل السـ ــلبية يف الكلية عينة البحث ميكن ان
تتلخص مشكلة البحث عن طريق التساعالت األتية:
 -1ما هو مستوى االستنزاف العاطفي لدى اساتذة الكلية ومورفيها عينة البحث؟
 -2ما هو مستوى توافر سلوكيات العمل السلبية يف الكلية عينة البحث؟
 -3هل يرتبط االستنزاف العاطفي مع سلوكيات العمل السلبية بعالقات ذات داللة معنوية؟
 -4هل لالستنزاف العاطفي اثر يف سلوكيات العمل السلبية يف الكلية عينة البحث؟
ثانيا :اهمية البحث

ميكن ابراز امهية الدراسة يف النقاط االتية:
 -1حمـاولـة تقـدي حلول تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم يف تعزيز قـدرة الكليـة عينـة البحـث يف توريف كـافـة امكـانيـا ـا من اجـل
تقليل االستنزاف العاطفي ومواجهته.
 -2تعد هذت الدراسـ ــة امتداداً طبيعيا للدراسـ ــات السـ ــابقة اليت اهتمت ابالسـ ــتنزاف العاطفي وسـ ــلوكيات
العمل السلبية.
 -3جذب انتبات املنظمات بشــكل عام والكلية عينة البحث بشــكل خاص اىل خلثري االســتنزاف العاطفي
يف سلوكيات العمل السلبية.
 -4جذب االنتبات إىل امهية االستنزاف العاطفي وسلوكيات العمل السلبية يف الدراسات االكادميية.
ثالثا :أهداف البحث

تسـ ـ ــعى الدراسـ ـ ــة احلالية لإلحاطة النظرية مبتغريات الدراسـ ـ ــة وحماولة اجياد حلول للتسـ ـ ــاعالت املطروحة
فيها ،لذلك يسعى البحث احلال اىل حتقيق االهداف االتية:
 -1التعرف على مستوى االستنزاف العاطفي يف الكلية عينة البحث.
 -2التعرف على مستوى سلوكيات العمل السلبية يف الكلية عينة البحث.
 -3دراسة وحتليل اثر االستنزاف العاطفي يف سلوكيات العمل السلبية.
 -4اختبار عالقة االرتباط واالثر بني االستنزاف العاطفي وسلوكيات العمل السلبية.
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رابعا :املخطط الفرضي للبحث

صـميم املخطط الفرضـ ـ ـ ـ ـ ــي على االطار املفاهيمي والفكري ملتغريات البحث اليت
اعتمد الباحث يف ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ميكن توضيحها وفقا للشكل( )1التال:

املصدر :من إعداد الباحث
الشكل ( )1املخطط الفرضي للبحث
خامسا :فرضيات البحث

صـائية بني االســتنزاف العاطفي وســلوكيات
الفرضــية االوىل :هنالك عالقة ارتباط معنوية ذات داللة اح ـ
العمل السلبية البعادها.
صـائية لالسـ ـ ــتنزاف العاطفي يف سـ ـ ــلوكيات
الفرضـ ـ ــية الثانية :هنالك عالقة خلثري معنوية ذات داللة اح ـ ـ ـ
العمل السلبية.
سادسا :مجتمع البحث وعينته

قـام البـاحـث ابختيـار كليـة الرتبيـة البـدنيـة وعلوم الرايض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة -جـامعـة كربالء كمجتمع لبحثـه احلـال وقـد
لثلت عينة البحث ابملالك التدريس ـ ـ ــي والوريفي يف كلية الرتبية البدنية وعلوم الرايض ـ ـ ــة اذ تض ـ ـ ــمنت ()80
تدريس ــي ومورف ت اختيارهم بطريقة عش ـوائية ،اذ قام الباحث بتوزيع اس ــتمارة االس ــتبيان عل العينة وبعد
صـاحلة للتحليل ) (70اسـ ـ ـ ــتبانة ،ت من خالهلا اسـ ـ ـ ــتخراج
اسـ ـ ـ ــرتجاعها وتدقيقها بلغ عدد االسـ ـ ـ ــتبياانت ال ـ ـ ـ ـ
التكرارات والنسب املئوية ا اصة بوصف عينة البحث وكما مبني يف اجلدول ( )1االا.
اجلدول ( )1خصائص وصفات عينة البحث
ال ـت ـك ـرا
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
االجتماعي

التكرار

%

العمر

ر

%

امجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
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املصدر :من إعداد الباحث ابالعتماد على إجاابت عينة البحث
سابعا :حدود البحث

 -1احلدود املكانية :وق ـ ـ ـع االختي ـ ـ ـ ـار عل ـ ـ ـ ـى كلي ـ ـ ـ ـة الرتبية البدنية وعلوم الرايضة  /جامعة كربالء لغ ـ ـ ـ ـريف
إج ـ ـراء اجلانب امليدانـ ـي للبحث.
 -2احلدود الزمانية :احلدود الزمانية هلذت البحث تتوقف عند املدة اليت ت اجراعها وهي املدة احمل صـورة بني
 2018/6/15ولغاية  2018/6/25و هذت الفرتة كانت كافية لعملية توزيع االس ـ ـ ـ ــتبانة ومجعها من
افرد العينة املبحوثة.
المبحث الثاني :الجانب النظري
اوال :االستنزاف العاطفي

يعد مفهوم االرهاق الوريفي من املوض ـ ـ ــوعات النفس ـ ـ ــية اهلامة املنتش ـ ـ ــرة على نطاق واس ـ ـ ــع يف ورائف
اليوم ،ال س ــيما يف جمال العمل اإلنس ــاين ،اذ غالباً ما يعاين املورفون الذين يواجهون الض ــغوط اثناء العمل
(كعبء العمل والتنافر العاطفي) من االس ـ ـ ـ ـ ــتنزاف العاطفي ،إذ أن املورفني الذين يواجهون ض ـ ـ ـ ـ ــغوطات
عمل عالية تتولد لديهم حاجة فعلية للش ـ ـ ـ ــفاء من هذت الض ـ ـ ـ ــغوطات ما يزيد االس ـ ـ ـ ـتنزاف العاطفي لديهم
ل ــذل ــك يتعني على املورفني ب ــذل املزي ــد من اجله ــد يف حم ــاول ـة من اج ــل تنظيم عواطفهم لتلبي ــة متطلب ــات
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الورائف وغالبا ما تتكشف ه ـ ـ ـذت الديناميكيات أثناء إجناز مه ـ ـام العمل وبعدها اذ تكون هنالك صعوبة
ف ـ ـ ـ ـي االنفصال النفسي ع ـن العمل خالل وق ـ ـ ـت انتهاء العم ـ ـ ـل ،أي عدم القدرة عن االمتناع يف التفكري
مبشاكل الوريفة عند االبتع ـ ـاد عن مكان العمل et al,2010:355 Sonnentag ،ق .ذكر Tuithof et
al., 2017: 8ق ان مفهوم االسـ ــتنزاف العاطفي رهر كأحد عناصـ ــر االرهاق الوريفي يف سـ ــبعينيات القرن
العشـ ـ ـ ـ ـرين ،حيث ت تقدميه كحالة ذهنية س ـ ـ ـ ــلبية مرتبطة ابلعمل حتدب نتيجة االس ـ ـ ـ ــتجابة ملطالب العمل
املرتفعة والض ــغوط الزائدة ،إذ يتس ــبب اثر ص ــحية حادة على العاملني وكثرياً ما يعد االس ــتنزاف العاطفي
صـدر األسـ ـ ـ ــاا لالحرتاق .إذ ان االحرتاق مبثابة اسـ ـ ـ ــتعارة اثبتة اعتمدها الطبيب النفسـ ـ ـ ــي األمريكي،
امل ـ ـ ـ ـ
هريبرت فرويدنبريغر كأحد نتائج اإلجهاد املهين املطول للعاملني يف خدمة اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان عام  1974إذ يعد
 Freudenbergerاألب الروحي ملتالزمة اإلرهاق ،وصـ ــفها اللا اسـ ــتنزاف الطاقة التدرجيي وفقدان الدافع
صـحوب ـة العرايف عقليــة وجسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديــة يف نفس الفرد أو لــدى متطوعني آخرين.
وااللتزام ،واليت تكون م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
Isaksson, 2010: 13ق .فاملورفون املس ــتنزفون عاطفيا يش ــعرون الن مواردهم العاطفية أص ــبحت منهكة
وألم اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحوا يفتقرون إىل الطـاقـة واحليويـة ،ولكي يقـاوموا هـذا االلـاك عليهم محـايـة أو اـديـد مواردهم و
طاقته ـ ـ ـ ـ ــم املستنفذة ع ـ ـ ـ ـ ــن طريق تقليل جهودهم وعريف عواطفهم اإلجيابية واالنسحاب من العمل ،لذلك
على املنظمات معرفة كيفية مساعدة املورفني املستنفذين على التعايف م ـ ـ ــن استنفاد مواردهم واحلفاظ على
عرض ـ ــهم العاطفي اإلجيايبLam et al ,2010,:368 ،ق .اذ افرتيف Farmer, 2013:5ق أن االس ـ ــتنزاف
العاطفي "عدم وجود مشـ ـ ـ ـ ــاعر إجيابية أو تعاطف أو احرتام للعمالء"هو ا طوة األوىل يف عملية اإلرهاق،
إذ ميثـل حجر الزاويـة لكـل من اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهزاء املورف و عـدم فعـاليتـه ،أي أن الفرد يعمـل يف وريفـة مع مهـام
صـل ا العاملون على مكافعت كبرية عند
وضـ ـ ـ ـ ـ ــيعة ميكن أن يعمل ا كاملطرقة ،وحىت الورائف اليت حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـية للعاملني ومبرور الوقت قد يتهاوى تقدير
القيام ا مر ًارا وتكر ًارا س ــتقلل على األرجح من املوارد الش ــخ ـ
املورفني لذا م وطاقتهم إىل أن يصبح بعض املورفني مستنزفني وال يشعرون الي شعور إلجناز عملهم.
صـادر العاطفية للفرد مسـ ـ ــتهلكة ،وأن
مييز االسـ ـ ــتنزاف العاطفي ابنه نقص ًيف الطاقة والشـ ـ ــعور الن امل ـ ـ ـ
املصـادر العاطفية املكرسـة للعمل منخفضـة ،وهذا من شـأنه أن يؤدي إىل توتر العاملني ويشـعرهم ابإلحباط
فيما يتعلق بتحمل املهام الوريفية ،وفقدالم االحس ـ ـ ــاا ابملس ـ ـ ــؤولية ااات العمل بش ـ ـ ــكل تدرجيي ،ومن مث
فأن العاملني املسـ ـ ــتنزفني عاطفيا يؤثرون بشـ ـ ــكل عكسـ ـ ــي على املخرجات التنظيمية ،فضـ ـ ـالً عن التأثريات
صـي ،مثل اللجوء إىل ادمان الكحول ،والتدخني املفرط ،واملريف اجلســدي والنفســي،
على املســتوى الشــخ ـ
فض ــال عن االض ـرار يف احلياة األس ـرية واالجتماعية ،العنزي وابراهيم15 ،2013 ،ق .فاالس ــتنزاف العاطفي
هو فقدان الطاقة وااللاك واحلمل الزائد ،و نضـوب املوارد الداخلية للفرد نتيجة لتعرضـه ملتطلبات ال ميكن
حتقيقهاBasim et al., 2013: 1489 ،ق .وعرف ايضاً النه املطالب العاطفية املفرطة للمنظمة على الفرد
أثناء التفاعل بني األشـ ــخاص ،واليت ال يسـ ــتطيع الفرد إدار ا ،مما يؤدي إىل اسـ ــتنزاف املوارد العاطفية لديه
Chen et al, 2018: 2ق .اذ يرى Ladebo, 2016:48ق ابن االسـ ــتنزاف العاطفي يتسـ ــبب اثر على
املنظمة منها ،الفرد املسـ ـ ــتنزف يكون أقل ميالً إىل االسـ ـ ــتثمار العاطفي عند التواصـ ـ ــل مع اآلخرين وحماولة
التورط يف األنش ـ ــطة اليت تض ـ ــر املنظمة ،املورفون الذين اس ـ ــتثمروا أكثر يف مؤس ـ ـس ـ ــا م ولكنهم فش ـ ــلوا يف
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صـول على عوائد مناسـ ـ ــبة نتيجة جهودهم يكون التزامهم التنظيمي اقل ،املورفون املسـ ـ ــتنزفون حياولون
احل ـ ـ ـ
االنتقام من املنظمة العتبارهم هلا اللا س ـ ـ ـ ـ ــبب رئيس ملش ـ ـ ـ ـ ــاعرهم الس ـ ـ ـ ـ ــلبية ،أو يكونون غري راض ـ ـ ـ ـ ــني عن
ورائفهم.واش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار ,Zhang et al 2018: 9ق اىل انه ميكن معاجلة حالة االستنزاف العاطفي للمورفني
من خالل لكينهم نفسـ ـ ــياً إذ ان التمكني النفسـ ـ ــي يف مكان العمل هو أحد العوامل اليت لنع االسـ ـ ــتنزاف
العاطفي ،وهو حالة عاطفية اعل املورفني يثقون فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي حتقيق األهداف بنجاح ،فمن خالله يظهر
املورفون االنسجام ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي العمل والقيم واملعتقدات والسلوكيات وتلبية متطلبات العمل والتأثري على
القرارات احلامسة داخل املنظمة .وميك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن تقليل االستنزاف العاطفي من خالل توفري بيئة عمل مالئمة اذ
تشري جمموعة كبرية من األدلة إىل أن الرتويج جلوانب معينة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن بيئة العمل ميكن أن يقلل من معدالت
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنزاف العــاطفي املبلغ عنهــا ذاتيــا ،إذ ان االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنزاف العــاطفي يرتبط ارتبــاطًـا واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًحـا مع بيئــة
العم ــلDhaini et al 2018:3 ،قوذكر Yao et al, 2015: 12512ق ان ــه ميكن ختفيض االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنزاف
العاطفي اذا كانت الفوائد (املكافعت) اليت حيصل عليها املورفون أكرب من التكاليف (جهودهم املبذوله).
ثانيا :سلوكيات العمل السلبية

 -1ظهور سلوكيات العمل السلبية:
قبل أوائل الثمانينات كان هناك قدر كبري من البحوب على السلوكيات املنحرفة للفرد يف مكان العمل
مثل سـ ـ ـ ـ ـ ــرقة املورفني ،االختالا ،التخريب ،األداء البطيء والسـ ـ ـ ـ ـ ــيء ،التأخر والغياب ونظرا لعدم وجود
إطار أو نظرية مقبولة للنظر يف مثل هذت الس ــلوكيات كانت الدراس ــات كلها ينظر إليها على ألا حتقيق يف
نوع معني من الس ــلوك بدال من حماولة الس ــتكش ــاف س ــلوكيات العمل الس ــلبية بش ــكل أعم,2003: 31 ،
Gruys & Sackettق.
صـف التس ــعينيات كان النهج األكثر ش ــيوعا
وأش ــار ,.2010: 19 et al Kellowayق إىل أن قبل منت ـ
يف دراســة الســلوكيات الفردية ا اطئة يكون بشــكل غري شــامل .على ســبيل املثال العنف يف مكان العمل
و التخريب و السـرقة وكذلك التغيب اذ ت تناوهلا بشـكل ال يلحم الطموح اىل ان اقرتح  Robinsonوجهة
نظر تكاملية يف التعبري عن السـ ـ ــلوك املنحرف يف املنظمات اليت تضـ ـ ــمن سـ ـ ــلوكيات متباينة حبسـ ـ ــب طبيعة
اهلدف {أي الفرد مقابل املنظمة} و ش ـ ـ ــدة الس ـ ـ ــلوك .وقد ازداد االهتمام بس ـ ـ ــلوكيات العمل الس ـ ـ ــلبية يف
الســنوات األخرية أللا لثل اجلانب املظلم للســلوك التنظيمي وان هذت الســلوكيات حتدب داخل املنظمات
وتكون موجهة من اجل إحلاق األذى بفرد آخر والقيام ابنتهاك املعايري األخالقية املقبولة على نطاق واسع
اذ أن معظم النظرايت التنظيمية تس ـ ـ ــتند اىل الس ـ ـ ــلوك االجيايب و اإلدارة على لج العالقات اإلنس ـ ـ ــانية مع
التـأكيـد على النظرايت اإلجيـابيـة يف تعـامال ـا ونتيجـة لـذلـك فـألـا ال خلخـذ يف االعتبـار اجلوانـب السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبيـة
للسلوك التنظيمي وهكذا فمن األمهية ابلنسبة لقـ ــادة املنظم ــات أن يفهم ـوا ويتوقعوا مث ــل ه ــذت السلوكيات
التــي ينخــرط ــا العاملــونDiamant Cohen & , 2017: 1 ،ق.
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 -2مفهوم سلوكيات العمل السلبية:
ركز الباحثون يف العقود االخرية على الس ـ ــلوكيات الس ـ ــلبية للمورفني بعدها أحد العوامل الرئيس ـ ــة اليت
تؤثر يف جناح املنظمة ،وهذت السلوكيات قد تلحق االذى بكل من املنظمة والعاملني .إذ يرى العطوي اللا
املمارسـ ـ ـ ــات الالأخالقية للمورفني كالغي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب والتهـ ـ ـ ــرب عـ ـ ـ ــن اداء االعمال وتضخيم األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور البسيطة
والالمباالة وع ــدم النضج فـ ـ ـي التعامل مـ ـ ـع املواق ــف املختلفـ ـ ـ ــة .العطـ ــوي170 :2011،ق .ويــرى etal,.
Le 2014: 7ق أن سلوكيات العمل السلبية تشتمل على جمموعة من اإلجراءات التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تضر ابملنظمات
مثل الغياب وتعاطي املخدرات والسـرقة {إي السـلوكيات السـلبية التنظيمية} فضـال عن التحرش واألعمال
صـية} فهذت الس ــلوكيات تكون معادية للمجتمع
العدوانية املوجهة و زمالء العمل {أي العالقات الش ــخ ـ
وتؤدي إىل فريف تكاليف هائلة على املنظمات اناة عن ضـياع املوارد فضـالً عن اافايف اإلنتاجية داخل
املنظمات .واشار Spector et al., 2005: 30ق اللا جمموعة من األفعال املتعمدة اليت يقوم ا املورفون
صـلحة .وذكرها كل من Jung & Yoon, 2012: 370ق اللا
واليت تض ـ ـ ـ ـ ــر ابملنظمات وأص ـ ـ ـ ـ ــحاب امل ـ ـ ـ ـ ـ
سـلوكيات تنشـأ لدى أحد اعضـاء املنظمة يقوم عن طريقها ابنتهاك املعايري التنظيمية داخل املنظمة وبدورت
يهدد رفات املنظمة او احد أعضائها.
 -3ااثر سلوكيات العمل السلبية:
س ــلوكيات العمل الس ــلبية ميكن أن يكون هلا عواقب س ــلبية على رفات املنظمات وأعض ــائها فقد تتكبد
املنظمات تكاليف مباش ـ ـ ـ ـ ـ ــرة كالس ـ ـ ـ ـ ـ ــرقة والتخريب وغريها من اإلجراءات األخرى حيث ثبت أن س ـ ـ ـ ـ ـ ــرقة
املورفني وحدها تكلف الش ـ ــركات األمريكية مليارات الدوالرات س ـ ــنواي ،ابإلض ـ ــافة إىل التكاليف املباش ـ ــرة
للمنظمات هناك أيض ــا تكاليف غري مباش ــرة واليت تنتج عن هذت الس ــلوكيات& Gruys, 2010: 54 ،
Bowlingق .ويعد امللل من األاثر اليت تس ـ ـ ـ ــببها س ـ ـ ـ ــلوكيات العمل الس ـ ـ ـ ــلبية حيث أن امللل هو حالة من
اإلاثرة املنخفضــة نســبيا وعدم الرضــا الوريفي الذي يعزى إىل البيئة غري احملفزة بشــكل كاف داخل املنظمة
ويعد امللل كرد فعل على رروف العمل السلبية ومن انحية أخرى فان امللل الوريفي ينشأ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن الراتبة
احملدودة و العمل املتكرر مم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا يزيد من خلثر املورفني بروتني العمل وبشكل سلحم ووجد أن األفراد الذين
لديهم مستوايت عالية من امللل الوريفي لديهم مستوايت أعلى من التغيب واالنسحاب واافايف فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
مستوايت العمل وفاعليتهBruursema et al,.2011: 94 ،ق .واش ـ ـ ـ ــار Aube et al.,2009: 251ق اىل
صـادية املتكبدة من خالل السـ ــرقة
ان من بني اآلاثر السـ ــلبية لسـ ــلوكيات العمل السـ ــلبية هو ا سـ ــائر االقت ـ ـ
واملعـدات التـالفـة ،واالحتيـال ،واإلجراءات القـانونيـة ،والفشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يف الوفـاء ابملواعيـد النهـائيـة لإلنتـاج ،والعمـل
ذو اجلودة الرديئــة امــا خلثريهــا على املورفني فيكون بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــل اقــل ومع ذلــك ،من املرجح أن تعريف هــذت
صـعب على املورفني
السـ ـ ــلوكيات املورفني للخطر النفسـ ـ ــي وتوليد اإلجهاد يف مكان العمل واعل من ال ـ ـ ـ
إجناز مهامهم.
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العدد27 :

 -4ابعاد سلوكيات العمل السلبية:
م ـ ــن اجـ ـ ـ ـ ــل معرفه ابعاد سلوكيات العمل السلبية اعتم ـ ــد الباح ـ ــث علـ ـ ـ ـ ــى مقيـ ـ ـ ـ ــاا Bashir et al.,
صـداقية و يتالءم بشـ ــكل كبري مع دراسـ ـته احلالية فضـ ــال عن كونه مقياا خمترب
2012ق؛ ألنه مقياا ذو م ـ ـ
سابقا .اذ يتكون من  5ابعاد ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي (التخريب ،االنسحاب ،السرقة ،اساءة استخدام الوقت واملوارد،
الرشوة والفساد) وكما ا:
 -1التخريب:

ي ـ ـ ـ ـ ـ ــرى Ambrose et al,. 2002: 948ق ابن التخريب يف مكان العمل هو سلوك يهدف إىل إحلاق
صـية من خالل خلق دعاية غري مواتية أو إحراج
الضــرر و تعطيل او ختريب عمليات املنظمة ألغرايف شــخ ـ
املنظمة أو التأخر يف اإلنتاج و إحلاق أض ـ ـ ـ ـرار ابملمتلكات و تدمري عالقات العمل وكذلك إحلاق الض ـ ـ ـ ــرر
ابملورفني أو العمالء و ينبع هذا السلوك من تفاعل الفرد مع بيئته .واش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار et al,. 2006: 449
Spectorق اىل انه ميكن القول ابن التخريب يكون على ش ـ ـ ـ ـ ــكل تش ـ ـ ـ ـ ــويه أو تدمري املمتلكات املادية اليت
تعود إىل صـ ــاحب العمل ويعد التخريب نشـ ــاطا متعمدا يهدف اىل تدمري اي شـ ــيء فهو مرتبط السـ ــباب
كامنة وراء الشخص املخرب وهو يعد شكال من اشكال العدوان املوجهة و املنظمة اكثر مما يتم توجيهه
و االفراد االخرين وان هذا السـ ـ ـ ـ ـ ــلوك غري امن ويكون واضـ ـ ـ ـ ـ ــحا للمنظمة مما جيعل من معاقبة اجلاين امرا
بسيطا وميكن أن يؤدي إىل اعتقاله .وق ـ ـ ـ ـ ــد وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بعض الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحثني ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن التخريب ميكن القيام ب ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ألغرايف مفيدة وكذلك ردا على الغضب واملشاعر العدائية للمورفني او مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اج ـ ـ ـ ـ ـ ــل لفت االنتبات إىل
مشكلة معينة او من اجل الرتقية التنظيمية أو من اجل احلصول على ميزة تنافسية .وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر Florida,
2009: 14ق ابن التخريب ميكن أن يؤدي أيضـ ـ ــا إىل تقويض عمل املنظمة ويف كثري من األحيان ميكن ان
حيمــل التخريــب داللــة متطرفــة تكون على جمموعــة متنوعــة من املظــاهر ترتاوح بني ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديــدة إىل خفيفــة،
والتخريب عاد ًة ما يتكون من عنصرين مها وجود نية لتدمري ممتلكات الشركة وكذلك ختريب عمليا ا.
 -2اإلنسحاب:

االنسحاب هو جمموعة من السلوكيات السلبية اليت تقلل من وقت العمل اي الوقت املطلوب من قبل
املنظمة إلجناز العمل ويش ـ ـ ـ ـ ـ ــمل ذلك التأخر يف احلض ـ ـ ـ ـ ـ ــور اىل العمل او املغادرة يف وقت مبكر من مكان
العمل وكذلك أخذ فرتات راحة أطول من املسـ ـ ـ ـ ـ ــموح ا رمسيا ويعد التغيب هو الشـ ـ ـ ـ ـ ــكل األسـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــي
صراع الثقايف،
لالنســحاب الذي حيدب بســبب االضــطراابت النفســية ،واإلجهاد ،واملعايري االجتماعية ،وال ـ
والفروقات الفردية ،ويعد االنسحاب هو كأجراء روتيين من قبل املورفني يستخدمونه م ـ ـ ـ ـ ـ ــن اجـ ـ ـ ـ ــل انب
الوض ـ ـ ــع القائم بدال م ـ ـ ـ ــن اإلض ـ ـ ـرار ابملنظم ـ ـ ـ ــة وأعضائهاParvez Anjum & ,2013: 421 ،ق .وميكن
القول ابن تغيب املورفني هو مش ـ ــكلة مكلفة جدا ،فقد وض ـ ــعت التقديرات للخس ـ ــارة اإلمجالية يف اجور
ورواتب املورفني يف أمريكا الشـ ــمالية فوصـ ــلت إىل  26مليار دوالر يف السـ ــنة ،وميكن القول ابن املورفني
الذين يكونون غري راضني عن ورائفهم يك ــونون أكثـ ــر عرضة لالا ـراط ف ــي التغيب عن العمل1989: ،
Hackett 73ق .واشار  2016: 2 Ltd,ق اىل ان الغياب يف العمل يؤدي ابملورف انه ال يكون يف املكان
الـذي من املفرتيف ان يؤدي فيـه واجبـاتـه اي ان املورف ال يظهر للعمـل عنـد احلـاجـة اليـه وهـذا ميكن أن
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يكون مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكلـة كبرية للتنظيم وان الغيـاب حيـدب لكي يكون ردا على املريف املرتبط بنوع اجلنس والعمر
والرض ـ ـ ـ ــا الوريفي واملس ـ ـ ـ ــؤوليات األس ـ ـ ـ ـرية (رعاية الطفل) والعمل غري املرض ـ ـ ـ ــي ،ورروف العمل ،والتحفيز
املنخفض ،وقد عدت الغياابت تقليدا مؤشـ ــراً على ضـ ــعف األداء الفردي فضـ ــال عن خرق العقد الضـ ــمين
بني املورف وصـاحب العمل والذي كان ينظر إليها على ألا مشـكلة إدارية وضـعت يف إطار اقتصـادي أو
شبه اقتصادي.
 -3السرقة:

صـرح به يقوم مبوجبه املورف ابالسـ ــتيالء والسـ ــيطرة على شـ ــيء ما و نقل األموال و
هي سـ ــلوك غري م ـ ـ
ممتلكات العمل الرمسية أثناء سـ ـ ـ ـ ــري النشـ ـ ـ ـ ــاط املهين وبدون علم املنظمةGoh & Kong, 2016: 3 ،ق.
وميكن ان تكون السرقة على أشكال خمتلفة كما ذكره ـ ـ ـ ـ ـ ــا Furnham &Taylor,2004: 94ق وهي كما
ا:
صـية والدميوغرافية واجلنائية للفرد و ا لفية االخالقية
صـية :ويركز هذا على األرابح الشـ ـ ــخ ـ ـ ـ
أ -الشـ ـ ــخ ـ ـ ـ
صـوص اىل الس ـ ـ ـ ــرقة حيث إن التس ـ ـ ـ ــرع ،والبحث عن اإلاثرة ،واالفراد الذين يعانون من التنمية
تؤدي ابلل ـ ـ ـ ـ
األخالقية والتعليم هم اكثر عرضة لالاراط يف السلوكيات السلبية.
ب -االجتماعية :السـ ــرقة االجتماعية هي املعاملة غري العادلة اليت يتعريف هلا الفرد واليت تنتهك العقد
النفس ــي له واجبارت على االمتثال للمعايري التنظيمية اليت من املمكن ان اعل الفرد يش ــرع ابلس ــرقة وتدعمه
صـية الفرد بل مشـ ـ ـ ــاعرت اب يانة والضـ ـ ـ ــيق والظلم واالنتقام نتيجة
صـب الرتكيز على شـ ـ ـ ــخ ـ ـ ـ ـ
للقيام ا و ين ـ ـ ـ ـ
للمعاملة السيئة اليت يتعريف هلا.
صـف) واألجور
ج -النظامية :وتركز هذت على مستني مع السـ ـ ـ ــرقة كتعويض عن الفقر املدرك (غري املن ـ ـ ـ ـ
وكذلك ض ـ ـ ــعف أنظمة التحكم اليت تس ـ ـ ــمح لوفراد ابالبتعاد عنه .وميكن القول ابن فكرة الس ـ ـ ــرقة حتدب
بسبب احلاجة املالية وكذلك احتياجات اآلخرين مثل االحتياجات االجتماعية أو االنتماء.
ويرى Bassam ,2014: 1ق ابنه عندما يسـ ـ ـ ـ ــرق املورفون من أصـ ـ ـ ـ ــحاب العمل فإلم يفعلون ما هو
أكثر من كس ـ ــر قواعد العمل كما ألم خيالفون القوانني ويعرض ـ ــون مجيع مورفي املنظمة للخطر وان س ـ ــرقة
مكان العمل ميكن أن تضـ ـ ـ ـ ــع املنظمة يف ضـ ـ ـ ـ ــائقة مالية وخيمة حيث يواجه املورفون العديد من القرارات
الصعبة عندما يسرق شيئاً يعود لزميل يف العمل.
 -4إساءة استخدام الوقت واملوارد:

أش ــار Gruys,1999: 44ق إىل إن س ــوء اس ــتخدام الوقت واملوارد يكون على جمموعة من األش ــكال
صـية أثناء وقت العمل ،اس ـ ـ ــتخدام وقت العمل يف
هي (إهدار وقت العمل ،القيام الداء األعمال الش ـ ـ ــخ ـ ـ ـ
إجناز األعمال التجارية الشخصية ،إضاعة موارد املنظمة ،استخدم موارد املنظمة غري املرخص ابستخدامها
من قبل املورف ،اس ـ ــتخدام هاتف املنظمة من اجل القيام مبكاملات هاتفية دولية ،اس ـ ــتخدام بريد املنظمة
صـية ،القيام
صـي ،اسـ ــتخدام أجهزة الطابعة واالسـ ــتنسـ ــاخ إلجراء األعمال الشـ ــخ ـ ـ
يف اسـ ــتالم الربيد الشـ ــخ ـ ـ
صـية عن طريق الربيد اإللكرتوين ا اص ابلشـ ــركة ،إضـ ــاعة الوقت على األنرتنيت ألغرايف
مبراسـ ــالت شـ ــخ ـ ـ
صـية ال تتعلق بطبيعة العمل ،اس ـ ـ ــتخدام كومبيوتر املنظمة يف لعب األلعاب أثناء وقت العمل ،تغري
ش ـ ـ ــخ ـ ـ ـ
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بطاقة الوقت من اجل احلصول على مكاسب مالية لساعات اكثر من العمل الفعلي الذي يقوم به ،القيام
الخذ وقت اكرب مما خمصص له يف تناول الغداء وشرب القهوة ودون موافقة مسبقة ،القيام ابلعمل اإلضايف
غري الضـ ــروري وغري املفيد للمنظمة) .يف حني يرى Appelbaum et al,2007: 588ق ابن االفراد الذين
يتعرضـ ـ ــون للسـ ـ ــلوكيات السـ ـ ــلبية يف مكان العمل هم اكثر املورفني تعرضـ ـ ــا للمعاانة من املشـ ـ ــاكل املرتبطة
ابإلجهـاد ممـا ينعكس على االافـايف يف اإلنتـاجيـة وخس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وقـت العمـل ومعـدل الـدوران يكون مرتفعـاً
نسـ ــبيا وميكن للمنظمات معاجلة هذت الظاهرة ومنعها داخل اروقتها من خالل تقدي حافز مال او معنوي
للمورف.
 -5الرشوة والفساد:

هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو نوع مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن السلوكيات املنحرفة اليت تتعاريف مع املعايري التنظيمية يتم من خالله التوجيه غري
الصحيح ملوارد املنظمة الشخصية أو التنظيمية مـ ـن اجل حتقيق املنفعة ويكون على أشكال خمتلفة كالرشوة
واالبتزاز ،املدفوعات التسهيلية ،واحملسوبية ،وتداول املعلومــات ،واستخدام التأثري غيـ ـ ــر املب ـ ــرر2016: 3 ،
Soot et al.,ق .وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر ك ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ــن سارة و حسيبة9 : 2012،ق ابن هنالك عالقة مزدوجة بني الفساد
اإلداري و الرشـوة فالفسـاد اإلداري له عالقة ابلرشـوة داخل املنظمة خاصـة فيما يتعلق ابألفراد من عمال و
صـول على املناص ـ ـ ــب القيادية كذلك للفس ـ ـ ــاد
مورفني من خالل مواقف الرتقية وص ـ ـ ــرف املكافعت و احل ـ ـ ـ
اإلداري عالقة أيض ـ ـ ـ ــا ابلرش ـ ـ ـ ــوة خارج املنظمة من خالل العمالء الذين يتعاملون مع املنظمة الذين جيدون
معوقات ادارية تدفعهم لتقدي الرش ـ ـ ــاوي من اجل اجناز أعماهلم بس ـ ـ ــهولة ومهما يكن من أمر فان نس ـ ـ ــب
الرشــوة اخذت ابالرتفاع فنالحظ انتشــار االختالســات والســرقات و احملســوبية ومالحظة مظاهر التســرت و
عدم إفشاء األسرار املتعلقة ابال رافات .وتـ ـ ـ ـ ـ ــرى كل من صربينه و عتيقة2016:230:،ق ابن من اسباب
انتشـ ـ ــار هذا السـ ـ ــلوك املنحرف هو عدم تطبيق نظام املسـ ـ ــاءلة والعقاب بشـ ـ ــكل جدي على مجيع اقسـ ـ ــام
املنظمات وضــعف الرادع األخالقي ،وضــعف دور اإلعالم يف توعية املورفني ابألضـرار النامجة عن الفســاد
اإلداري واملال ،اض ـ ـ ــافة اىل اجلش ـ ـ ــع املادي لدى املورف ،وزايدة تكاليف املعيش ـ ـ ــة وغريها من األس ـ ـ ــباب
األخرى ،وقد يعود اال راف اإلداري إىل ســوء صــياغة القوانني واألنظمة وغموضــها داخل املنظمات األمر
الذي جيعل املورف يتهرب من تنفيذها او تفسريه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بطريقته ا اصة الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قد تتعاريف م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع املصايب
التنظيمية.
المبحث الثالث :االطار التطبيقي للبحث
يتعلق هــذا املبحــث بعريف اجلــانــب التطبيقي للبحــث الــذي يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهــدف فحص واختبــار اداة القيــاا
املسـ ــتخدمة يف البحث فضـ ــال عن اسـ ــتكشـ ــاف مدى توافر متغريات البحث االسـ ــتنزاف العاطفي {متغري
مســتقل} وســلوكيات العمل الســلبية {متغري معتمد} ،ومن مث حتديد مدى خلثري املتغري املعتمد على املتغري
املستقل من خالل حتليل اال دار ا طي وكما يلي-:
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اوال -:فحص اداة قياس البحث واختبارها:

 -1الرتميز والتوصيف:
تشــتمل االســتبانة على جزئيني اســاســيني مها االســتنزاف العاطفي وهو متغري احادي البعد وســلوكيات
العمل السـ ــلبية وهو متغري متعدد االبعاد .واجلدول رقم ( )2يقدم توضـ ــيحاً عن كل متغري وكل بعد وحتديد
مصدر احلصول على املقياا وعدد الفقرات:
()3
جدول ( )2الرتميز والتوصيف
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد املصدر
دور املتغري تركيبة املتغري
ت املتغري
الفقرات
Breedon, 2015
7
احاد البعد
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـزاف
1
مستقل
العاطفي
5
التخريب
معتمد
2
3
4
5
6

س ـ ــلوكيات العمل
السلبية

االنسحاب

4

السرقة

4

اسـ ـ ـ ـ ـ ــاءة اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام
الوقت واملورد
الرشوة والفساد

5

,Bashir et al
2012

5

املصدر :اعداد الباحث ابالعتماد على االدبيات املذكورة انفا.
 -2ثبات االستبانة
صـد ابلثبات أن مقياا االس ـ ـ ــتبانة يعطى النتائج نفس ـ ـ ــها لو أعيد تطبيقها بعد مدة من الزمن على
يق ـ ـ ـ
افراد العينة أنفسـ ـ ـ ـ ــهم مرة أخرى وحلسـ ـ ـ ـ ــاب معامل الثبات أسـ ـ ـ ـ ــتخدم الباحث طريقة الفا كرونباخ وكما يف
اجلدول ( )3وكاآلا:
جدول ( )3نتائج اختبار الفا كرونباخ
نسبة الثبات
املتغري والبعد
ت
.915
االستنزاف العاطفي
1
.887
سلوكيات العمل السلبية
2
.826
التخريب
3
.860
االنسحاب
4
.888
السرقة
5
 -3ت االعتماد على مقياا ليكرت ا ماسي يف مجيع املقاييس اعالت.
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اساءة استخدام الوقت واملورد
6
.934
الرشوة والفساد
7
املصدر :اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج spss. V 25
ارهر اختبار معامل الثبات ابستخدام مقياا (الفا كرونباخ) ثبات املقياا إذ كانت قيمة الفا كرونباخ
لالستنزاف العاطفي ) (0.915يف حني كانت ملتغري سلوكيات العمل السلبية ( )0.887بينما بلغت لوبعاد
التخريب ( ،)0.826االنســحاب ( ،)0.860الســرقة ( ،)0.888إســاءة اســتخدام الوقت واملورد (،)0.833
الرش ـ ـ ـ ـ ــوة والفس ـ ـ ـ ـ ــاد ( ،)0.934ونالحظ من اجلدول أعالت إن املقياا بش ـ ـ ـ ـ ــكل إمجال ميتاز ابلثبات ،فقد
أشـ ــارت البحوب اإلدارية إىل إن قيمة الثبات املقبولة تبدأ من ( ).60فما فوق وهذا ما نالحظه من ارتفاع
نسبة الثبات للمتغريات واألبعاد ألكثر من (.).60
.833

ثانيا :تحليل نتائج الوصف االحصائي

 -1نتائج الوصف اإلحصائي ملتغري االستنزاف العاطفي:
تش ـ ـ ــري نتائج اجلدول ( )4اىل األوس ـ ـ ــاط احلس ـ ـ ــابية ،واال رافات املعيارية ،ومس ـ ـ ــتوى اإلجابة ،واالمهية
الرتتيبية املتعلقة بوجهات نظر عينة الدراس ـ ـ ــة عن متغري االس ـ ـ ــتنزاف العاطفي ،وحتدد الفئة من خالل إجياد
ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول املدى ( ،)5-1=4ومن مث قسمة املدى على عدد الفئات ()4/5 =0.80( )5وبعد ذلك يضاف
( )0.80اىل احلد األد ( )1او يطرح من احلد األعلى ( )5وتكون الفئات كاالاDewberry,2004: ( :
.)15
( )1 - 1.80منخفض جداً
( )1.81- 2.60منخفض
( )2.61- 3.40معتدل
( )3.41 -4.20مرتفع
( )4.21 -5.0مرتفع جداً
جدول ( )4حتليل نتائج اجاابت افراد العينة عن متغري االستنزاف العاطفي
اال راف املعياري مستوى االجابة االمهية الرتتيبية
املتوسط
الفقرات
6
معتدل
1.155
2.64
Ex1
5
معتدل
1.122
2.98
Ex2
3
معتدل
1.250
3.12
Ex3
1
مرتفع
1.149
3.57
Ex4
7
منخفض
.927
2.25
Ex5
2
معتدل
1.156
3.22
Ex6
4
معتدل
1.011
3.07
Ex7

326

االستنزاف العاطفي ودوره ف سلوكيات العمل السلبية

االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـزاف
العاطفي
املصدر -:من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج .spss.v25
أذ يعكس اجلدول اعلى وســط حســايب موزون بلغ ( )3.57لفقرة ( ،)Ex4وهو ضــمن مســتوى اجابة
مرتفع ،وابنسجام عال يف اإلجاابت يؤكدت اال راف املعياري ( ،)1.149يف حني كان اد وسط حسايب
موزون يبلغ ( )2.25لفقرة ( )Ex5وض ــمن مس ــتوى اجابة مرتفع وابنس ــجام عال يؤكدت اال راف املعياري
(.).927
2.98

معتدل

.618

 -2نتائج الوصف االحصائي ملتغري سلوكيات العمل السلبية:
يظهر جدول ( )5ان بعد االنسحاب حقق متوسطا حسابيا ( )3.29واب راف معياري بلغ ().857
اذ تش ـ ــري هذت النتيجة اىل انس ـ ــجام اجاابت عينة البحث اات هذا البعد ،يف حني كان ابملرتبة االخرية بعد
الرشــوة والفســاد بلغ متوســطة احلســايب ( )2.09واب راف معياري بلغ ( ).758اذ يبني اال راف املعياري
مدى انسـ ـ ــجام اجاابت عينة البحث اات بعد الرشـ ـ ــوة والفسـ ـ ــاد اما نتائج متوسـ ـ ــطات االبعاد االخرى يف
صـر هذت النتائج ض ـ ـ ـ ــمن مس ـ ـ ـ ــتوى اجابة (معتدل
متغري فقد كانت ض ـ ـ ـ ــمن مدى ( )2.37-2.95وتنح ـ ـ ـ ـ
ومنخفض) .وهذا يدل على انسـ ـ ـ ـ ـ ــجام اجاابت افراد العينة عن هذا املتغري .فضـ ـ ـ ـ ـ ــال عن متوسـ ـ ـ ـ ـ ــط متغري
سـ ـ ـ ــلوكيات العمل السـ ـ ـ ــلبية الذي بلغ ( )2.69وضـ ـ ـ ــمن مسـ ـ ـ ــتوى ا راف معياري بلغ ( ).658وهو يقع
مبستوى اجابة (معتدل)
جدول ( )5حتليل نتائج اجاابت افراد العينة عن متغري سلوكيات العمل السلبية
االمهية الرتتيبية
اال راف املعياري مستوى االجابة
املتوسط
الفقرات
3
معتدل
.982
2.85
T1
1
معتدل
.962
3.02
T2
2
معتدل
1.154
3.02
T3
4
معتدل
.937
2.61
T4
5
منخفض
.715
2.25
T5
اثلثا
معتدل
.737
2.75
SUB
2
معتدل
.998
3.40
N1
4
معتدل
1.088
3.05
N2
3
معتدل
.935
3.22
N3
1
مرتفع
1.059
3.50
N4
اوال
معتدل
.857
3.29
PU
3
منخفض
1.001
2.20
S1
1
معتدل
1.005
2.94
S2
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منخفض
1.056
2.31
S3
4
منخفض
.858
2.04
S4
رابعا
منخفض
.850
2.37
THE
1
معتدل
.954
3.40
H1
2
معتدل
1.001
3.20
H2
4
معتدل
.925
2.88
H3
5
منخفض
.925
2.31
H4
3
معتدل
1.042
2.98
H5
اثنيا
معتدل
.751
2.95
HUM
4
منخفض
.816
2.00
R1
5
منخفض
.694
1.84
R2
1
منخفض
.976
2.34
R3
2
منخفض
.861
2.20
R4
3
منخفض
.889
2.07
R5
خامسا
منخفض
.758
2.09
BR
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اذ يتض ــح من النتائج اعالت ان افراد العينة (اس ــاتذة ومورفي كلية الرتبية البدنية وعلوم الرايض ــة) لديهم
ادراك بوجود مسـتوايت من سـلوكيات العمل السـلبية واالسـتنزاف العاطفي وضـمن مسـتوايت تراوحت بني
معتدلة ابألغلب ومنخفضة ومرتفعة احياان ضمن كليتهم اليت يعملون فيها.
2

ثالثا -:اختبار الفرضيات

ختتص هذت الفقرة بتوضـيح عالقات االرتباط بني متغري االسـتنزاف العاطفي وسـلوكيات العمل السـلبية
فضال عن معرفة مدى التأثري والقدرة التفسريية للمتغري املستقل يف املتغري املعتمد كما يلي-:
 -1االرتباط بني متغريي البحث (االستنزاف العاطفي وسلوكيات العمل السلبية):
اعتمد يف هذا البحث على معامل االرتباط البسـ ـ ـ ـ ـ ــيط ) (Personالختبار الفرضـ ـ ـ ـ ـ ــية الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ــة االوىل
واملتمثلة بعالقة االرتباط بني االستنزاف العاطفي وسلوكيات العمل السلبية إببعادت .اذ يظهر اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول
( )6مصفوفـ ـ ـ ـ ــة معامالت االرتباط البسيط بي ـ ـ ـ ـ ـ ــن متغريات البحث ويتم احلك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم على مقدار قوة معامل
االرتباط ف ـ ـ ــي ضوء قاعدة ) ،(Cohen & Cohen, 1983وكاالا:
أ -عالقة االرتباط منخفضة :اذا كانت قيمة معامل االرتباط اقل من .0.10
ب -عالقة االرتباط معتدلة :اذا كانت قيمة معامل االرتباط بني .0.30 - 0.10
ج -عالقة االرتباط قوية :اذا كانت قيمة معامل االرتباط اعلى من .0.30
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صـفوفة االرتباط اليت تشـ ــري اىل ان العالقة بني االسـ ــتنزاف العاطفي وسـ ــلوكيات
أذ يظهر اجلدول( )6م ـ ـ
العمل السـلبية كانت اجيابية و ذات داللة معنوية عند مسـتوى ) (0.01اذ بلغ معامل االرتباط بني املتغريين
) (R=0.561, p  0.01وهذا يعين ان هناك عالقة ارتباط اجيابية قوية ذات داللة معنوية بني االسـ ــتنزاف
العاطفي وس ـ ـ ــلوكيا العمل الس ـ ـ ــلبية .اما عن عالقة االس ـ ـ ــتنزاف العاطفي مع ابعاد متغري س ـ ـ ــلوكيات العمل
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبيـة فقـد تبني وجود عالقـة ارتبـاط اجيـابيـة قويـة وذات داللـة معنويـة بني االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنزاف العـاطفي وبعـد
التخريــب بلغ معــامــل االرتبــاط ) ،(r=0.482, p  0.01كمــا وجــد ابن هنــالــك عالقــة ارتبــاط قويــة ذات
داللة معنوية عند مس ـ ــتوى ) (0.01بني االس ـ ــتنزاف العاطفي وبعد االنس ـ ــحاب ).(r= 0.460, p  0.01
وتش ــري النتائج ايض ـاً اىل وجود عالقة ارتباط اجيابية قوية بني االس ــتنزاف العاطفي وبعد الس ــرقة بلغت( = r
 ).0.541, p  0.01كما بلغ عالقة االرتباط بني االسـ ـ ـ ــتنزاف العاطفي وبعد اسـ ـ ـ ــاءة اسـ ـ ـ ــتخدام الوقت
واملوارد ) ،(r = 0.425, p  0.01يف حني بلغت عالقة االرتباط بني االسـ ـ ـ ــتنزاف العاطفي وبعد الرشـ ـ ـ ــوة
والفسـ ـ ـ ـ ـ ــاد ) (r = 0.419, p  0.01اذ تشـ ـ ـ ـ ـ ــري مجيع العالقات السـ ـ ـ ـ ـ ــابقة اىل معنوية عالقة االرتباط بني
االسـ ــتنزاف العاطفي وابعاد سـ ــلوكيات العمل السـ ــلبية ومجيعها عالقات ارتباط قوية مما يؤشـ ــر مدى عالقة
شعور املورفني والتدريسني ابالستنزاف العاطفي ورهور سلوكيات العمل السلبية.
وبناءً عليه تقبل الفرض ـ ـ ــية الرئيس ـ ـ ــة االوىل واليت تش ـ ـ ــري اىل ارتباط قوي بني متغريي البحث فض ـ ـ ــال عن
ارتباط املتغري املستقل ابملتغري املعتمد البعادت.
جدول ( )6مصفوفة االرتباط بني االستنزاف العاطفي وسلوكيات العمل السلبية 70,N
س ــلوكيات

الــرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة اس ــاءة اس ــتخدام السرقة

الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــل والفساد

االنسحاب

التخريب

املوارد

السلبية
**.561

**.419

**.425

**.541

**.460

**.482

.000

.000

.000

.000

.000

.000

70

70

70

70

70

70

Pearson
Correlation
(2)tailed
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Sig.

االستنزاف
العاطفي

N

spss. v 25

 -2عالقات التأثري
تم الفرضـ ـ ــية الثانية ابختبار عالقة التأثري بني املتغريين من خالل اسـ ـ ــتخدام اال دار ا طي البسـ ـ ــيط
واملتعدد الختبار التأثري واليت تنص على وجود خلثري اجيايب بني االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنزاف العاطفي وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوكيات العمل
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبيـة البعـادهـا وكمـا يظهر من نتـائج اجلـدول ( )7ان هنـاك عالقـة خلثري اجيـابيـة ذات داللـة معنويـة بني
االس ـ ـ ـ ــتنزاف العاطفي وس ـ ـ ـ ــلوكيات العمل الس ـ ـ ـ ــلبية اذ بلغت قيمة ( )R²=0.315,P<0.01وهذا يعين ان
هناك خلثرياً ملس ــتوى االس ــتنزاف العاطفي مبقدار ( )% 31.5يف مس ــتوى رهور س ــلوكيات العمل الس ــلبية.
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وعند الرجوع اىل خلثري االس ـ ـ ــتنزاف العاطفي يف ابعاد س ـ ـ ــلوكيات العمل الس ـ ـ ــلبية جند ان هناك خلثريا اجيابيا
معنواي يف بعــد التخريــب بلغ ( )R²=0.233,P<0.01يف حني بلغ خلثري االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنزاف العــاطفي يف بعــد
االنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ــاب ( )R²=0.212,P<0.01امـ ــا يف بعـ ــد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرقـ ــة فقط بلغ خلثري االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنزاف العـ ــاطفي
( ،)R²=0.293,P<0.01وقد بلغ خلثري االس ـ ـ ـ ـ ــتنزاف العاطفي يف بعد اس ـ ـ ـ ـ ــاءة اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام الوقت واملوارد
( ،)R²=0.181,P<0.01يف حني بلغ خلثري االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنزاف الع ـ ـ ــاطفي يف بع ـ ـ ــد الرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة والفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
( ،)R²=0.176,P<0.01وهذا يعين ان ش ـ ــعور االس ـ ــاتذة واملورفني ابالس ـ ــتنزاف العاطفي يف الكلية يؤثر
بشـكل طردي يف زايدة رهور سـلوكيات العمل السـلبية وقد بلغ بشـكل امجال معامل البيتا بني االسـتنزاف
العاطفي وسـ ـ ـ ـ ـ ــلوكيات العمل السـ ـ ـ ـ ـ ــلبية ( ) = 0.598, P<0.01ما يدل على ان تغري وحدة واحدة من
االس ـ ـ ــتنزاف العاطفي يؤدي اىل تغري مقدارت ( )%59.8يف متغري س ـ ـ ــلوكيات العمل الس ـ ـ ــلبية وما يدل على
معنوية عالقة التأثري بني املتغريين مقدار  Fاحملس ــوبة اليت بلغت ( )31.295ملعادلة اال دار ا طي البس ــيط
وهي اكرب من اجلدولية ,وبناء على ما س ـ ــبق فان الفرض ـ ــية الرئيس ـ ــة الثانية مقبولة بوجود عالقة خلثري اجيابية
بني متغري االس ــتنزاف العاطفي وس ــلوكيات العمل الس ــلبية اما على مس ــتوى االبعاد فقد كانت بيتا املعيارية
لوبعـاد على التوال ( ).575,.638,.744,.517,.514وان  Tاحملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبـة جلميع االبعـاد اعلى من اجلـدوليـة
وما يدعم ذلك التأثري معنوية تلك التأثريات اذ بلغت ) )Sig..000وجلميع ابعاد س ــلوكيات العمل الس ــلبية
فض ـ ـ ـ ـ ـ ــال عن ان معنوية منوذج اال دار ا طي املتعدد بلغت ) (F=20.630وهي اكرب من اجلدولية ومعنوية
عند ).(%1
جدول ( )7عالقات التأثري بني االستنزاف العاطفي وسلوكيات العمل السلبية البعادت N=70
F
Sig.
T
B
R2
املتغري والبعد
االس ـ ـ ـ ـ ــتنزاف -الس ـ ـ ـ ـ ــلوكيات
السلبية
االستنزاف -التخريب

0.315

.598

5.594

.000

0.233

.575

4.542

.000

االستنزاف -االنسحاب

0.212

.638

4.272

.000

االستنزاف -السرقة

0.293

.744

5.304

.000

االستنزاف -اساءة استخدام
املوارد
االستنزاف -الرشوة والفساد

0.181

.517

3.875

.000

0.176

.514

3.808

.000
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31.295

20.630

االستنزاف العاطفي ودوره ف سلوكيات العمل السلبية

المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

-1
-2
-3
-4
-5

اوال :االستنتاجات

املورفون املس ــتنزفون عادة ما يش ــعرون الن مواردهم العاطفية أص ــبحت منهكة وألم اص ــبحوا يفتقرون
إىل الطاقة واحليوية.
املورفون املسـ ـ ـ ــتنزفون حياولون االنتقام من املنظمة نتيجة لشـ ـ ـ ــعورهم اللا السـ ـ ـ ــبب الرئيس ملشـ ـ ـ ــاعرهم
السلبية.
صـل عليها املورفون واليت جيب
ميكن معاجلة االس ــتنزاف العاطفي عن طريق زايدة (املكافعت) اليت حي ـ
ان تكون موازية ملا يبذل من جهود (تكاليف).
وجود عالقة ارتباط اجيابية قوية ذات داللة معنوية بني االستنزاف العاطفي وسلوكيا العمل السلبية.
املورفون يف الكليــة عينــة البحــث يعــانون من وجود االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنزاف العــاطفي والــذي يكون انا ـاً عن
جمموعة من العوامل كضغوط العمل وحالة عدم املساواة.
وجود عالقة خلثري اجيابية بني االستنزاف العاطفي وسلوكيات العمل السلبية.
ش ـ ـ ـ ـ ــعور األس ـ ـ ـ ـ ــاتذة واملورفني ابالس ـ ـ ـ ـ ــتنزاف العاطفي يف الكلية يؤثر بش ـ ـ ـ ـ ــكل طردي يف زايدة رهور
سلوكيات العمل السلبية.
ختتلف السـلوكيات السـلبية اليت يقوم ا االفراد داخل املنظمة ترتاوح بني سـلوكيات منخفضـة ا طورة
(كالتأخر عن العمل بضع دقائق) اىل سلوكيات شديدة ا طورة (كالسرقة والرشوة).
قد يلجأ االفراد داخل املنظمة اىل االاراط يف سـ ــلوكيات العمل السـ ــلبية نتيجة لشـ ــعورهم بعدم وجود
امان وريفي او لشعورهم بعدم املساواة يف التعامل معهم من قبل االدارة فيما خيص املكافعت.

ثانيا :التوصيات

التفكري اجلدي من قبل عمادة الكلية املبحوثة يف معاجلة حالة االس ـ ـ ـ ـ ــتنزاف العاطفي الذي يعاين منه
املورفون ،وحماولة وضع بعض االجراءات اليت ميكنها ان حتد من هذا السلوك.
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة قيـام عمـادة الكليـة املبحوثـة ابالطالع على الواقع العملي الـذي يعيش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مورفيهـا وحمـاولـة
صـال م ومعرفة املش ـ ــاكل اليت يعانون منها من خالل االجتماع والتباحث معهم حول املعوقات
االت ـ ـ
اليت يعانون منها داخل منظما م.
ضـ ـ ــرورة ازالة كافة القيود واالجراءات غري الضـ ـ ــرورية اليت تعكر صـ ـ ــفوة عمل أسـ ـ ــاتذة ومورفي الكلية
املبحوثة واليت تتسبب يف استنزافهم واعلهم غري قادرين على اداء عملهم بشكل جيد.
البـد من وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع االجراءات العقـابيـة للمورفني املخـالفني للتعليمـات والقوانني لكي يتم التقليـل من
السلوكيات السلبية اليت يقوم ا العاملون.
الكشــف عن املورفني الذين ميارســون الســلوكيات الســلبية امام زمالئهم ،ومعاقبتهم لكي يكونوا عربة
ملن حياول القيام مبثل تلك االنتهاكات.
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-6
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على عمادة الكلية املبحوثة إجياد بدائل تســاعد االســاتذة واملورفني على عدم االاراط يف ســلوكيات
العمل الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلبية ،كتوزيع املكافعت وتثمني جهود املورفني الذين يعملون د ونش ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ،لكي يتولد
لديهم شعوراً الن االدارة مهتمة م وتقدر جهودهم املبذولة.
ض ـ ـ ــرورة اش ـ ـ ــعار أس ـ ـ ــاتذة ومورفي الكلية املبحوثة الن العمادة تتعامل معهم بعدالة ،وعدم تفض ـ ـ ــيلها
لشخص على االخر اال من خالل معيار العمل اجليد واملتقن.
على عمادة الكلية املبحوثة إن تقوم بتشـ ــجيع األسـ ــاتذة واملورفني املبدعني وتقدي احلوافز واملكافعت
اليت تسـ ـ ــهم يف وضـ ـ ــع حلول للمشـ ـ ــكالت التنظيمية اليت يعانون منها وحماولة اجياد سـ ـ ــبل تسـ ـ ــهم يف
التخلص من تلك املشاكل.
جيب ان تقوم عمادة الكلية املبحوثة بوضـ ـ ــع برامج تنموية خاصـ ـ ــة لوسـ ـ ــاتذة واملورفني الذين يعانون
من االستنزاف العاطفي لكي تساعدهم يف التخلص من االاثر اليت يتسبب ا هذا السلوك السلحم.
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The Role of the General principles of law in
Decisiveness of International Disputes
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()2
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Lect. Muhammad Abdul Razzaq Muhammad Al-Shouk
الملخص
ان املبادئ العامة للقانون تعترب عامال مشرتكا ابلنسبة ملعظم األنظمة القانونية وقوام هذت املبادئ يرتكز
على حس ـ ـ ــن النية يف التعامل وتعويض الض ـ ـ ــرر ومبدأ العقد ش ـ ـ ـريعة املتعاقدين وغري ذلك .ان هذت املبادئ
موجودة ومالزمـة بـدرجـة وثيقـة للفكر القـانوين واليت توجـد عمليـا يف النظم القـانونيـة الكربى واليت حتتـل بفعـل
الض ـ ـ ــرورة مكالا يف النظام القانوين الدول الذي تقبله كل الدول والذي اد انعكاس ـ ـ ــا ألفكارها القانونية.
أن املب ــادئ الع ــام ــة للق ــانون تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ــل درع إنق ــاذ لك ــل ق ــايف يقع يف م ــأزق عن ــد غي ــاب إرادة اإلطراف
املتخاصـ ــمة ،فعموميتها تسـ ــمح هلا ابلتطبيق على خمتلف األوضـ ــاع واملسـ ــائل اليت تعريف على القاضـ ــي أو
صـليح اآلاثر النـااـة عن تطبيق قواعـد القـانون املختص
احملكم حيـث تعطي هلمـا حريـة تقـدير واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـة لت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وكذلك معاجلة ما قد يعرتي النظم القانونية من قصور.
إن أمهيـة املبـادئ العـامـة للقـانون تكمن يف اتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامهـا بطـابع العموميـة املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمـد من االعرتاف ـا من
جـانـب التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـات الوطنيـة ملعظم الـدول مهمـا كـانـت طبيعـة النظـام القـانوين الـذي تنتمي اليـه ،لـذلـك ال
صـر هذت املبادئ يف اطر وحدود معينة أللا قابلة للخلق والتطور النسـ ـ ـ ــحم مبرور الزمن ورغم إقرار
ميكن ح ـ ـ ـ ـ
تعرب عن حيويـة النظـام القـانوين واداة من ادوات
مجيع فقهـاء القـانون ابألمهيـة الكربى هلـذت املبـادئ ابعتبـارهـا ّ
 -1كلية.القانون /جامعة كربالء.
 -2جامعة أهل البيت  /- -كلية القانون
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صـود منهـا او حتـديـد نطـاقهـا على اعتبـار ان
تنميتـه وتطويرت اال انـه ال يوجـد اتفـاق فقهي على حتـديـد املق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 لذلك ســوف اول يف هذا البحث تلســيط الضــوء على،صـاديقها موجودة يف اكثر من موضــع ومناســبة
م ـ
.املبادئ العامة للقانون وحتديد معناها ومواضع تطبيقها وسلطة القاضي او احملكم الدول يف اللجوء اليها
Abstract

The general principles of law are a common factor for most legal systems.
The strength of these principles is based on good faith in the treatment,
compensation of damage and the principle of the Pacta Sunt Servanda.
These principles are existed and closely related to the legal thought, which
exists practically in the major legal systems and which, by necessity, occupy
their place in the international legal, which, order accepted by all States and
which reflects their legal ideas.
The general principles of the law constitute a shield for each judge or
arbitrator who falls in the case absence of the will of the conflicting parties.
Its generality allows it to apply to the various situations and matters that are
brought before the judge or arbitrator, in terms of, they give them wide
discretion to repair the effects resulting from the application of the relevant
legal rules. As well as to address the shortcomings in the various legal
systems.
The importance of the general principles of law lies in their general
nature, which derives from recognition them by the national legislation of
most States, whatever the nature of the legal system to which they belong.
Therefore, these principles cannot be confined to certain frameworks and
limits because they are capable of creation and relative development over
time. Despite the recognition of all the jurists of the importance of these
principles as they reflect the vitality of the legal system and as a tool of its
development and evolution. But, there is no agreement between the
jurisprudence to determine the intended them or to determine the scope
them, on the grounds that their applications existing in more than situation
and case. Therefore, in this research, we will try to highlight on the general
principles of the law, define its meaning and scope of application, and the
authority of the judge or the international arbitrator to resort them.

المقدمة
 مض ــطرا اىل حل النزاع، جيد نفس ــه يف كثري من األحيان،إن احملكم الدول يف منازعات التجارة الدولية
صـاف حلل النزاع
 بتطبيق قواعد العدالة واالن ـ ـ ـ، يف حالة غياب أراد ما الظاهرة أو الض ـ ـ ــمنية،بني األطراف
 حيث يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعني احملكم مببادئ القانون اليت تعد عامال مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتكا ابلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة ملعظم األنظمة،بني األطراف
 وأسـ ــتخدمت، وقوام هذت املبادئ ترتكز على حسـ ــن النية يف التعامل وتعويض الضـ ــرر وغري ذلك،القانونية
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صـطلحـات من هذا القبيل مثل قواعد القانون أو املبادئ العامة يف القانون أو املبادئ
هيئـات التحكيم م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
املشـرتكة يف األمم املتحضـرة أو املتمدنة أو قواعد العدل واألنصـاف ،كما أسـتعملت مثل هذت املصـطلحات
يف االتفاقيات الدولية عندما أشـ ـ ــارت اىل ضـ ـ ــرورة مراعاة احملكم الدول هلذت املبادئ املشـ ـ ــرتكة أو العامة أو
مبادئ القانون الدول أو مبادئ العدالة.
وأن هـذت املبـادئ موجودة ومالزمـة بـدرجـة وثيقـة للفكر القـانوين ،واليت توجـد عمليـا يف النظم القـانونيـة
الكربى واليت حتتل بفعل الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة مكالا يف النظام القانوين الدول الذي تقبله كل الدول والذي اد فيه
أنعكاس ـ ـ ــا ألفكارها القانونية،وهذت املبادئ تش ـ ـ ـ ّكل درع أنقاذ لكل قاض ـ ـ ــي يقع يف مأزق عند غياب أرادة
األطراف املتخاصـ ـ ـ ــمة ،فعموميتها تسـ ـ ـ ــمح هلا ابلتطبيق على خمتلف األوضـ ـ ـ ــاع واملسـ ـ ـ ــائل اليت تعريف على
صـليح اآلاثر النااة عن تطبيق قواعد القانون
القاض ـ ــي أو احملكم وحيث تعطي هلما حرية تقدير واس ـ ــعة لت ـ ـ
املختص ،وكذلك معاجلة ما قد يعرتي النظم القانونية من قصور.
ويف ض ـ ـ ـ ــوء ذلك س ـ ـ ـ ــوف نقس ـ ـ ـ ــم هذا املوض ـ ـ ـ ــوع على مبحثني ،نتناول يف األول مفهوم املبادئ العامة
للقانون والذي بدورت سـ ــوف نقسـ ــمه على ثالثة مطالب ،األول نبحث فيه النشـ ــأة التأرخيية للمبادئ ،ويف
نبني التعريف ابملبادئ العامة ،اما املطلب الثالث فسـ ـ ــوف نسـ ـ ــلط الضـ ـ ــوء على بيان الطبيعة
املطلب الثاين ّ
القانونية للمبادئ العامة.
ويف املبحث الثاين نتحدب عن التحديد الوريفي للمبادئ العامة يف القانون ،و بدورت سـ ــوف نقسـ ــمه
على ثالثـة مطــالــب ،نتنــاول يف املطلــب االول موقف التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعــات الــداخليــة والــدوليــة يف املبــادئ العــامــة
نبني
للقانون ،أما يف املطلب الثاين نتكلم عن التطبيقات التش ـريعية والقض ــائية ،ويف املطلب الثالث س ــوف ّ
تقييم املبادئ العامة للقانون.
مشكلة البحث:
إن أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعانة احملكم الدول ابملبادئ العامة يف القانون تعد عامالً مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتكاً ابلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة ملعظم األنظمة
القانونية ،ولقد أاثر حتديد مفهوم املبادئ العامة للقانون أختالفاً وجدالً واسـ ــعاً يف الفقه الدول أضـ ــافة اىل
أن التشـ ـريعات الوض ــعية عموماً تش ــري اىل هذت املبادئ بش ــكل جمرد دون تفس ــري او تعريف او األش ــارة اىل
مضمولا واّاثرها.
اما ابلنسـ ـ ـ ـ ــبة للقضـ ـ ـ ـ ــاء الدول فلم يلجأ اىل املبادئ العامة للقانون اال على نطاق ضـ ـ ـ ـ ــيق وبطريقة غري
صـاص ــه على رض ــاء
مباش ــرة واندراً ما اش ــار هلا بش ــكل صـ ـريح يف احكامه ،وذلك ألعتمادت يف حتديد اخت ـ
الدول و حماولته حل املنزاعات دون القيام بدور املشـ ـ ــرع الدول خالفاً ألرادة اطراف النزاع ،فضـ ـ ـالً عن ان
املعاهدات واالعراف الدولية غالباً ما ق ّدمتا اساساً كافياً للقاضي و احملكم الدول ألصدار أحكامه.
أهمية البحث:
إن املبادئ العامة للقانون تتسـ ـ ـ ـ ــم بطابع العمومية املسـ ـ ـ ـ ــتمد من االعرتاف ا من جانب التشـ ـ ـ ـ ـريعات
صـر املبـادئ
الوطنيـة ملعظم الـدول مهمـا كـانـت طبيعـة النظـام القـانوين الـذي تنتمي اليـه ،ومن مث الميكن ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
العامة يف اطر وحدود معينة أللا قابلة للخلق والتطور النسـ ـ ــحم مبرور الزمن ،ورغم أقرار مجيع فقهاء القانون
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تعرب عن حيويــة النظــام القــانوين و أداة من ادوات تنميتــه
ابألمهيــة الكربى ملبــادئ القــانون العــامــة العتبـارهــا ّ
صـاديقها
صـود منها أو حتديد نطاقها على أعتبار أن م ـ ـ
وتطويرت فأنه ال يوجد أتفاق فقهي على حتديد املق ـ ـ
موجودة يف أكثر من موضع ومناسبة.

خطة البحث:
بغية تس ـ ـ ــليط الض ـ ـ ــوء على هذت املبادئ س ـ ـ ــوف نقس ـ ـ ــم هذا البحث على مبحثني ،نتناول يف املبحث
األول مفهوم املبادئ العامة للقانون والذي بدورت س ـ ـ ـ ـ ــوف نقس ـ ـ ـ ـ ــمه على ثالثة مطالب ،األول نبحث فيه
نبني التعريف ابملبادئ العامة ،اما املطلب الثالث فسـ ـ ـ ـ ـ ــوف
النشـ ـ ـ ـ ـ ــأة التأرخيية للمبادئ ،ويف املطلب الثاين ّ
نسلط الضوء على بيان الطبيعة القانونية للمبادئ العامة.
ويف املبحـث الثـاين نتحـدب عن التحـديـد الوريفي للمبـادئ العـامـة يف القـانون ،والـذي بـدورت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف
نقسـمه على ثالثة مطالب ،نتناول يف املطلب االول موقف التشـريعات الداخلية والدولية يف املبادئ العامة
نبني
للقانون ،أما يف املطلب الثاين نتكلم عن التطبيقات التش ـريعية والقض ــائية ،ويف املطلب الثالث س ــوف ّ
تقييم املبادئ العامة للقانون.
المبحث األول :مفهوم المبادئ العامة للقانون
صـادية والس ــياس ــية والواقعية اليت تلحم حاجات اجملتمع
يقوم القانون على مجلة من املثل األخالقية واألقت ـ
يف مكان وزمان معينني ،اال ان القيّم حسـب االصـل هلا صـبغة أنسـانية عامة فقيّم االخالق والعدالة واحلرية
واملس ـ ـ ــاواة هي افكار أنس ـ ـ ــانية ال خيتص ا جمتمع معني ،فقد تناولت الش ـ ـ ـرائع والفلس ـ ـ ــفات القدمية حبث
ودراس ـ ـ ـ ـ ــة هذة القيّم متفقة على قواعد جوهرية حتكمها وص ـ ـ ـ ـ ــوالً اىل االعرتاف ابملبادئ العامة يف القانون،
كمجموعة قواعد يلجأ هلا احملكم عند عدم وجود نص يطبقه على القضـ ــية املعروضـ ــة عليه ،وعليه سـ ــوف
نقس ـ ــم هذا املبحث على ثالثة مطالب ،نتناول النش ـ ــأة التارخيية للمبادئ العامة للقانون وتعريفها وطبيعتها
القانونية وكاألا-:
املطلب االول -:النشأة التاريخية للمبادئ العامة يف القانون-:

كان للفلسـ ـ ـ ــفة اليواننية الدور االسـ ـ ـ ــاا يف نشـ ـ ـ ــأة املبادئ العامة للقانون اذ رهرت فكرة وجود قانون
أعلى يسـ ـ ـ ـ ــيطر على نظام الكون وتسـ ـ ـ ـ ــتوحي قواعد القانون الوضـ ـ ـ ـ ــعية ماد ا منه( ،)3ومن مث خلثر الرومان
ابلفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـة اليواننيـة وأخـذوا منهـا فكرة القـانون الطبيعي وأعتربوت القـانون املثـال ويتكون من جمموعـة قواعـد
أبـديـة موجودة يف الطبيعـة يـدركهـا األنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ابلعقـل فطبقـت على االجـانـب العتبـارهـا قواعـد عـامـة أبـديـة
مشرتكة بني الشعوب ويسمى هذا بقانون الشعب(.)4
وإن الربيتور الرومــاين دور ابرز يف تعميم فكرة املبــادئ العــامــة للقــانون مثــل مبــدأ (األفراط يف التطبيق
احلريف للقـانون اغراق يف الظلم) ومعىن ذلـك أنـه أذا ت تطبيق القـانون حرفيـا هـذا حبـد ذاتـه يؤدي اىل احلرج
 -3املوقع العاملي الرمسي للموسوعة املعرفية العاملية مشار اليه يف املوقع االلكرتوين ( )www.permalink.comاتري الزايرة
(.)2018/3/21
 -4للمزيد أنظر ،أمحد أبراهيم ،غاية القانون،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة ،1996 ،ص.133
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صـار اىل تطبيقه بشـ ـ ـيء من املرونة والرمحة السـ ـ ــتيحاء احلكم من روح القانون ال من
والعسـ ـ ــر والقسـ ـ ــوة في ـ ـ ـ
()5
مفهومه احلريف.
وبعد ذلك تناول هذت األفكار فالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة القرون الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطى يف أوراب ومنهم توما األكويين وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاملر
وهيجل ،اال أن مصطلح املبادئ العامة للقانون رهر ألول مرة لدى الفيلسوف مونتيسكيو (1748م) يف
كتابه الشهري (روح القانون أو الشرائع)(.)6
وان اول من قنن هذت املبادئ تش ـ ـ ـ ـ ـريعياً هو جيس ـ ـ ـ ـ ــتينيان (527,565م) واليت جاء يف مقدمة املدونة
ابلقول (ان اساا املدونة هذت يقوم على اساا العدل واالنصاف يف حقوق االفراد وواجبا م)(.)7
صـر احلديث ال ســيما يف القرن الثامن عشــر جند ان قوانني دول العامل اعتمدت يف تش ـريعا ا
اما يف الع ـ
على املبادئ العامة للقانون ومن هذت التشـ ـ ـ ـريعات القانون املدين الفرنسـ ـ ـ ــي (قانون انبليون )1804والذي
صـورة مباشـ ـ ـ ـ ــرة ،وقد أورد لفكرة املبادئ العامة مجلة من التطبيقات كمبدأ حسـ ـ ـ ـ ــن النية واحلرية
خلثر ا ب ـ ـ ـ ـ ـ
()8
التعاقدية وغريها .
واس ـ ـ ـ ــتغل القض ـ ـ ـ ــاء يف كثري من دول العامل من فكرة املبادئ العامه للقانون لينطلق يف اجتهاداته ألجياد
جمموعة ليس ـ ـ ـ ــت ابلقليلة من النظرايت كنظرية الظروف الطارئة والتعس ـ ـ ـ ــف يف اس ـ ـ ـ ــتعمال احلق وغريها من
املبادئ اليت اعتربت فيما بعد اساا للتشريعات يف قوانني دول العامل(.)9
املطلب الثاني -:تعريف املبادئ العامة للقانون-:

تعين املبادئ العامه للقانون تلك املبادئ املس ــتمدة من املمارس ــات الدولية ،وقد تعددت االراء الفقهية
بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن هـذت املبـادئ ،فهنـاك رأي يقول الن املبـادئ العـامـة للقـانون هي مبـادئ تعـايش بني الـدول ذات
االنظمة السـ ــياسـ ــية املختلفة فاألسـ ــس املشـ ــرتكة للمبادئ القانونيه يف البلدان املختلفة هي أقوى بكثري من
اختالف انظمتها االجتماعية (.)10
ويرى جـانـب آخرمن الفقـه الن املبـادئ العـامـة للقـانون تعين املواد املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتكـة املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمـدة من االنظمـة
القـانونيـة الـداخليـة واليت ميكن تطبيقهـا يف العالقـات الـدوليـة( ،)11وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخلص من هـذت االنظمـة القـانونيـة
مكوانت القانون التجاري الدول يف جمتمع
املختلفة ما يناس ـ ـ ـ ـ ــب العالقات االقت ـ ـ ـ ـصــادية ،و ص ـ ـ ـ ـ ــارت من ّ
صـادر القـانون الدول اليت تتكون من
املهنيني من التجـار ورجال االعمـال على حد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء وهي احد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
جمموعة من املبادئ املستمدة يف كل النظم القانونية املتحضرة (.)12
 -5د.حسن علي ذنون ،فلسفة القانون ،املكتبة القانونية ،بغداد ،2002 ،ص.93
 -6للمزيد من التفصيل أنظر ،أمحد أبراهيم ،مصدر سابق ،ص-134ص.135
 -7د.حسن علي الذنون ،مصدر سابق ،ص .95
 -8املوقع العاملي الرمسي للموسوعة املعرفية العاملية ،مشار اليه مسبقا على املوقع األلكرتوين ( )www.permalink.comاتري
الزايرة (.)2018/3/21
 -9د .عزيز كارم جرب ،املبادئ العامة ملدخل القانون ،ط ،1مطبعة النجف االشرف ،2004 ،ص.۸3
 -10أنظر ،د .حممود مجال الكردي ،القانون الواجب التطبيق يف دعوى التحكيم ،دار اجلامعة اجلديدة ،االسكندرية،2005 ،
ص.304
 -11للمزيد أنظر ،د .أشرف عبد العليم الرفاعي ،القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم والنظام العام يف العالقات
ا اصة الدولية ،دار الفكر اجلامعي ،االسكندرية ،2003 ،ص.112
 -12د .أشرف عبد العليم الرفاعي ،املصدر سابق ،ص.113
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تعرب عن حيويـه النظـام
ورغم اقرار مجيع الفقهـاء القـانون ابألمهيـة الكربى للمبـادئ العـامـة للقـانون بعـ ّدهـا ّ
صـود منهـا وبنـاءا
القـانوين و أداة من أدوات تنميتـه وتطويرت ،اال انـه ال يوجـد اتفـاق فقهي على حتـديـد املق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
على ذلـ ــك فقـ ــد اختلفـ ــت التعريفـ ــات يف بيـ ــان معىن املبـ ــادئ العـ ــامـ ــة للقـ ــانون فقـ ــد ت تعريفهـ ــا من قبـ ــل
الفقيه(بيس ـ ـ ـ ـ ــكاتوري) ابلا (جمموعة من املبادئ اليت تس ـ ـ ـ ـ ــتخدم يف توجيه النظام القانوين العام ،من حيث
طبيعته وتطبيقه ولو مل تكن هلا دقة القواعد القانونية الوضعية وانضباطها) (.)13
ونبه الفقيه (ريبري) اىل ض ـ ـ ــرورة حتاش ـ ـ ــي تعريف املبادئ العامة للقانون وهو يعتقد اىل ان املبادئ العامة
صـعب تعريف املبدأ االس ـ ـ ــاا يف احرتام امللكية
التعرف عليها عندما تقع خمالفة هلا ،فأن كان من ال ـ ـ ـ
ميكن ّ
()14
التعرف على املبدأ عند مصادرة امللكية دون مقابل وبطريقة حتكيمية .
ا اصة ،اال أنه ميكن ّ
صـوص مكتوبة
صـاغة يف ن ـ ـ ـ
وعرفها الفقيه (اندريه دي لوابدير) ابلا (عدد من املبادئ اليت ال تظهر م ـ ـ ـ
ولكن يعرتف ا القضاء ابعتبارها واجبة االتباع وان خمالفتها لثل انتهاكاً للمشروعية).
فهي قواعد غري مكتوبة حسـ ـ ــب االصـ ـ ــل يسـ ـ ــتعني ا احملكم واليت تع ُّد عامال مشـ ـ ــرتكا ابلنسـ ـ ــبة ملعظم
االنظمة القانونية وقوامها جمموعة من املبادئ كحسن النية و التعويض عن الضرر وغريها من املبادئ(.)15
و من ذهب اىل القول ابن املبادئ العامة للقانون هي مبادئ نش ـ ـ ـ ـ ــأت بفعل الس ـ ـ ـ ـ ـوابق التحكيمية يف
العالقات القانونية الدولية حيث اسـ ـ ــتطاع احمل ّكمون ان يضـ ـ ــعوا هلذت القواعد ذاتيتها املتفقة وطبيعة التجارة
الدولية(.)16
ومن قام بتعريفها اللا (املبادئ املنبثقة من املثل العليا وضـ ــمري اجملتمع وروح التشـ ـريع اليت يسـ ــرتشـ ــد ا
القاضي عند النظر يف املنازعة املعروضة)(.)17
ويـذهـب البعض اىل تعريف املبـادئ العـامـة للقـانون اللـا (جمموعـة القواعـد العـامـة املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفـادة من النظم
القانونية الداخلية واليت تطبق يف القانون الدول العام كقواعد قياس ــية وتفس ـريية واجرائية اثناء اداء القاض ــي
الدول لوريفته القضائية)(.)18
صـود ابملبادئ العامة وعلّق
و لقد ذهب جانب آخر من الفقه اىل وض ـ ــع امثلة تبني يف مض ـ ــامينها املق ـ ـ
صـادر القانون
البعض اآلخر يف القول النه ليس ملفهوم املبادئ العامة تعريف حمدد وألا تش ـ ـ ـ ـ ـ ّكل أحد م ـ ـ ـ ـ ـ
صـطلحات ختتلف
صـدته املادة ( )38من الئحة حمكمة العدل الدولية وأن هذت امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الدول العام ،كما ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ
()19
جذرايً عن االعراف املستمدة من املمارسة العملية التعاقدية او التحكيمية .
 -13د .حممد سليمان االمحد ،عناصر القاعدة القانونية (الفرضية واحلكم) ،جملة الرافدين للحقوق ،كلية القانون ،جامعة املوصل،
العدد ا امس ،199۸ ،ص.109
 -14أنظر ،د .حممد سليمان االمحد ،املصدر سابق ،ص.110
 -15للمزيد من التفصيل أنظر ،د .حممد سامل عبد ييت ،املبادئ العامة للقانون بوصفها مصدراً للقانون الدول اجلنائي ،على
املوقع االلكرتوين االا ( )www.jasj.net / jasj.comاتري الزايرة (.)2018/3/24
 -16د .حممود مجال الكردي ،مصدر سابق ،ص.305
 -17د .عبد الباقي البكري وزهري البشري ،مدخل لدراسة القانون ،املكتبة القانونية ،بغداد ،ص.212
 -18أشار اليه ،د .حسن علي كارم ،تسوية املنزاعات الناشئة عن الرتخيص الدول ،أطروخة دكتورات ،كلية القانون ،جامعة
اجلزائر ،)2005-2004( ،ص.29۸
 -19أشار اليه ،د .مصطفى سامل عبد ييت ،مصدر سابق ،ص.30۸
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قانون ومنها (وجوب تنفيذ العقد حبسـ ـ ـ ـ ــن نية ،وجوب تعديل العقد بتغري الظروف وعلى االقل العقود
طويلة االجل ،وصحة االتفاق على الدفع ابلذهب(.))20
وبناءاً على ما سـبق فأن املبادئ العامة للقانون هي قواعد عامة وأسـاسـية يمن على األنظمة القانونية
واليت تتفرع عنها قواعد أخرى تطبيقية خترج اىل حيز التنفيذ يف صورة العرف والتشريع(.)21
ومن هنا يتضـح أن املبادئ العامة تتسـم بطابع العمومية واليت ميكن االشـتقاق منها العديد من القواعد
املتفرعة عنها فهي تتميز اللا مبادئ أساسية كولا يمن على جمموعة القواعد التفصيلية املتفرعة عنها.
املطلب الثالث -:الطبيعة القانونية للمبادئ العامة للقانون-:

لقد اختلف الفقه حول مضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمون و طبيعة املبادئ العامة للقانون ،فقد افضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ذلك اىل اختالفهم
صـدراً رئيس ــياً ام اثنوايً عند
صـدر للقانون الدول ،بل مدى اعتبارها م ـ
حاول حتديد مكانة هذت املبادئ كم ـ
صـدد نبحث ا الفات الفقهية حول ثالثة حمددات لتلك
صـدر ،ويف هذا ال ـ
الذين يض ــفون عليها ص ــفة امل ـ
املبادئ وكما يلي-:
الفرع االول -:املبادئ العامة للقانون مصدر مستقل من مصادر القانون الدويل:
تعددت التفس ـ ـريات يف مدى اس ـ ــتقاللية املبادئ العامة للقانون واختلفت ابختالف الفلس ـ ــفة القانونية
صـدى لبيان مدلول هذت املبادئ ومن مث البد من عريف ابرز االراء اليت قيلت ذا
اليت يومن ا كل من ت ـ ـ ـ
الشأن وكاالا-:
اوالً -:املبادئ العامة للقانون ف حقيقتها جزء من العرف الدويل-:

ذهـب جـانـب من الفقـه اىل ا لط مـا بني القـاعـدة العرفيـة و املبـادئ العـامـة للقـانون على اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا ان
اللجوء اىل املبادئ العامة من قبل احملاكم الدولية بشكل متكرر ومستمر ّيولد عادة متواترة تساهم يف نشوء
عرف دول اذا ما صـ ـ ـ ـ ـ ــادفت االعتقاد بقو ا امللزمة ،وبذلك تندرج املبادئ العامة للقانون ضـ ـ ـ ـ ـ ــمن املفهوم
العام للعرف الدول(.)22
اثنياُ -:املبادئ العامة للقانون تعين مبادئ العدل واالنصاف-:

يقوم هذا الرأي( ،)23على أفرتايف ان املبادئ العامة للقانون تق ّدم أساساً متينا لتحديد مضمون مبادئ
صـاف ،فـالقـاعـدة القـانونيـة اذا مل يثبـت وجودهـا يف عموم النظم القـانونيـة الـداخليـة فـذلـك يعـد
العـدل واالن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
سـ ـ ــببا كافيا لالعتقاد الن املشـ ـ ــرع الداخلي يف خمتلف الدول يرى ان هذت القاعدة ليسـ ـ ــت من مقتضـ ـ ــيات
صـلح
صـاف او الا كذلك ولكنها تكون غري فعاّلة من الناحية العملية التطبيقية ،ومن مث ال ت ـ ـ ـ
العدل واالن ـ ـ ـ
كقـاعـدة من قواعـد القـانون الـدول وابملقـابـل اذا اثبـت وجودهـا اي وجود قـاعـدة مـا يف عموم النظم القـانونيـة
 -20للمزيد انظر ،د .هشام خالد ،عقد ضمان االستثمار والقانون الواحب التطبيق عليه وتسويه املنزاعات اليت قد تثري بشأنه،
دار الفكر اجلامعي ،االسكندرية ،2000 ،ص.370
 -21د .مصطفى سامل عبد ييت ،مصدر سابق ،ص  ،303د .حممود مجال الكردي ،مصدر سابق ،ص.309
 -22حيدر عجيل فاضل ،املبدئ العامة للقانون كمصدر للقانون الدول العام ،رسالة ماجسيرت مقدمة اىل جملس كلية القانون،
جامعة بغداد ،2006 ،ص.24
 -23أشار ليه ،حيدر عجيل فاضل ،املصدر السابق ،ص.27
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الـداخليـة فهي قرينـة على الـا عـادلـة وعمليـة ،وانتقـد هـذا الرأي على اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا ان املبـادئ العـامـة للقـانون ال
تعتمد لعدالتها وانصافها وامنا لعموميتها واريدها.

اثلثاً -:املبادئ العامة للقانون ترجع اىل قواعد القانون الطبيعي-:

أعتقد بعض الفقهاء( ،)24اىل ان قواعد القانون الدول ش ــألا ش ــأن قواعد القانون الداخلي تس ــتند اىل
صـور يف قواعد اي من القانونني وجب على
مبادئ القانون الطبيعي يف تكوينها ،واذا ما رهر نقص او ق ـ ـ ـ ـ ـ
القاضــي ان يلجأ اىل املبادئ العامة للقانون كتعبري عن القانون الطبيعي الذي جيد اســاســه يف فكرت العدالة
واألخالق ،اذ أن املبادئ العامة للقانون تدمج القانون الطبيعي ابلوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعي ،فهي مبادئ القانون الطبيعي
املعرب عنها يف االنظمة القانونية القائمة لدى الدول.
اليت حضيت ابلنص الوضعي ّ
صـدر شـ ـ ــكلي ال بد وان يتضـ ـ ــمن جمموعة من القيم واملثاليات
وقد اجهض هذا الرأي حبجة ان اي م ـ ـ ـ
صـور أن جند حكماً يف معاهدة او
تزود القاعدة املعنية مباد ا ،فمن املت ـ ـ
واملفاهيم الس ـ ــائدة يف اجملتمع واليت ّ
عرف يتفق مع مقتض ـ ـ ـ ــيات القانون الطبيعي ،كذلك احلال مع املبادئ العامة للقانون فقد تتض ـ ـ ـ ــمن بعض
صـادر القانون الدول الشــكلية وليســت
املبادئ املوروثة عن القانون الطبيعي و لكنها تبقى رغم ذلك من م ـ
جمرد مصدر مادي(.)25
الفرع الثاين -:املبادئ العامة للقانون هي املبادئ املستمدة من األنظمة الداخلية للدول
وفيه ثالثة آراء فقهية هي-:

أوالً -:أهنا تعين املبادئ العامة للقانون الدويل-:

ألن القضـ ــاء الدول ال ميكن أن يطبق غري القواعد الدولية مسـ ــتبعداً بذلك دور املبادئ العامة للقانون
املستمدة من القانون الداخلي على أساا استقالل كال القانونني الداخلي والدول عن اآلخر(.)26

اثنياً -:أهنا تعين هي ذات املعىن للمبادئ العامة للقانون الدويل والداخلي-:

صـود ابملبادئ العامة للقانون ليس ــت فقط تلك املس ــتمدة من القوانني
أاه البعض من الفقه اىل ان املق ـ
صـلة ابحلياة الدولية و ابلعالقات الس ــائدة يف اطار اجملتمع
الوطنية وامنا يش ــمل املعىن أيض ــا املبادئ وثيقه ال ـ
صـفة العمومية والتجريد اليت حتدد االطار الذي ينبغي ان
الدول ،ش ـألا ش ـأن املبادئ الداخلية يف التميز ب ـ
()27
خلا فيه قواعد مفصلة هلا واليت تكفل اليها التطبيق .

اثلثاً -:أهنا تعين املبادئ العامة للقانون الداخلي فقط-:

يتجــه الرأي الغــالــب يف الفقــه اىل ان املبــادئ العــامــة للقــانون نعين ــا املبــادئ العــامــة املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمــدة من
صـدرا للقواعد
االنظمة الداخلية للدول دون غريها واليت ميكن تطبيقها يف امليدان الدول ومن مث ال يعد م ـ ـ ـ ـ ـ
الدولية س ـ ـ ـ ـ ــوى املبادئ العامة املعرتف ا يف كافة االنظمة القانونية الداخلية ملختلف الدول ،فهي املبادئ
 -24أنظر ،د .عصام العطية ،القانون الدول العام ،املكتبة القانونية ،بغداد ،200۸ ،ص ،222حيدر عجيل فاضل ،مصدر
سابق ،ص.25
 -25د .عصام العطية ،املصدر سابق ،ص .26د .حممود مجال الكردي ،مصدر سابق ،ص.307
 -26أشار اليه ،د .مصطفى سامل عبد ييت ،مصدر سابق ،ص.311
 -27د .حممود حسني منصور ،املدخل لدراسة القاعدة القانونية ،دار املعارف ،لبنان ،2005 ،ص.133
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وتقرها النظم القانونية يف خمتلف الدول كما لو اقر ا ص ـراحة يف قانولا الوطين
االس ــاس ــية اليت تس ــتند اليها ّ
()28
وتبث فيها حماكمها الوطنية يف احملل والتطبيق .
الفرع الثالث -:املبادئ العامة للقانون مصدر اصلي للقانون الدويل-:
ذهب غالبية الفقه املعاصـر اىل اعتبار املبادئ العامة للقانون جزء من املصـادر االصـلية للقانون الدول،
والا تقف على قدر من املسـ ــاواة مع املعاهدات واالعراف الدولية،ولكن على الرغم من ذلك ينبغي تقدي
صـوص ـ ـ ــية على القاعدة العامة عند التعاريف بينهما وفقا لقاعدة ا اص يقيد العام ،وملا
القاعدة االكثر خ ـ ـ ـ
صـفة العامة فأن القاعدة املسـ ـ ـ ـ ــتفادة من االعراف واملعاهدات
صـطبغ ابل ـ ـ ـ ـ ـ
كانت املبادئ العامة للقانون ت ـ ـ ـ ـ ـ
صـادر ،وبذلك ال اد
الدولية تتقدم عليها ابلتطبيق من الناحية العملية عند اي تعاريف يف اعمال هذت امل ـ ـ
املبــادئ العــامــة للقــانون طريقهــا للتطبيق اال عنــد عـدم وجود اي اتفــاق او عرف دول ميكن تطبيقــه على
القضية املعروضة امام القضاء الدول(.)29
صـدر اص ـ ـ ـ ــلي للقانون الدول من فكرة ان
وبذلك ينش ـ ـ ـ ــأ االس ـ ـ ـ ــاا املنطقي لقبول املبادئ العامة كم ـ ـ ـ ـ
القـانون الـدول يقوم على اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا موافقـة الـدول ،لـذا فـان وجودهـا يف معظم النظم القـانونيـة الـداخليـة يعـد
املعربة عن فكرة
مبثابة دليل يف موافقة الدول على ما تتضـ ـ ــمنه من احكام ،فضـ ـ ــال عن طبيعتها املوضـ ـ ــوعية ّ
العدالة(.)30
المبحث الثاني :التحديد الوظيفي للمبادئ العامة للقانون
إن التشـريعات الدولية والداخلية وكذلك االتفاقات الدولية قد أشـارت بوضـوح ملضـمون املبادئ العامة
صـطلحات متعددة ،وعليه س ـ ـ ــوف نقس ـ ـ ــم هذا املبحث على ثالثة مطالب،
للقانون ولكن تناولته حتت م ـ ـ ـ
نتناول يف االول موقف التشـ ـ ـ ـ ـ ـريعات الداخلية والدولية من املبادئ العامة ،أما يف املطلب الثاين نتكلم عن
التطبيقات التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعية والقضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية للمبادئ العامة للقانون ،ويف املطلب الثالث نبني تقييم املبادئ العامة
للقانون-:
املطلب االول -:موقف التشريعات الداخلية والدولية من املبدئ العامة للقانون-:

نقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم هـذا املطلـب على فرعني ،يف االول نتنـاول موقف التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـات الـداخليـة من املبـادئ العـامـة
نبني موقف التشريعات الدولية منها-:
للقانون ،ويف املطلب الثاين ّ

الفرع االول -:موقف التشريعات الداخلية من املبادئ العامة للقانون-:
صـطلحات متعددة فقد
إن املشـ ـ ــرع العراقي قد اورد يف اكثر من مورد للمبادئ العامة للقانون وحتت م ـ ـ ـ
صـدراً رابعاً للقانون بعد
جعل املش ـ ـ ـ ــرع يف القانون املدين العراقي املبادئ العامة للقانون او قواعد العدالة م ـ ـ ـ ـ
غياب التش ـريع والعرف ومبادئ الش ـريعة االس ــالمية حس ــب التدرج اهلرمي والذي جاء يف الفقرة الثانية من
صـت على أنه (فاذا مل يوجد نص تشـ ـ ـ ـريعي ميكن تطبيقه حكمت احملكمة مبقتضـ ـ ـ ــى
املادة االوىل حيث ن ـ ـ ـ ـ
 -28د .حممود مجال الكردي ،مصدر سابق ،ص 309د .مصطفى سامل عبد ييت ،مصدر سابق ،ص.311
 -29د .مصطفى سامل عبد ييت ،مصدر سابق ،ص ،315حيدر عجيل فاضل ،مصدر سابق ،ص.27
 -30حيدر عجيل فاضل ،مصدر سابق ،ص  .27د .حممود مجال الكردي ،مصدر سابق ،ص.307
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صـوص هذا القانون دون التقيد مبذهب
العرف فاذا مل يوجد فمقتضــى الشـريعة االســالمية االكثر مالءمة لن ـ
معني فاذا مل يوجد فبمقتضى العدالة).
فان قواعد العدالة تعين حتقيق العدل يف حالة خاصـ ــة وذلك بتطبيقه هو على واقعة معينة اوحالة فردية
ليكون احلكم املسـ ـ ــتمد منه مطابقاً لظروفها ا اصـ ـ ــة( ،)31وهذا يعين فتح ابب االجتهاد للقاضـ ـ ــي واحمل ّكم
ليحكم وفقا للظروف واملالبسات من اجل حتقيق العدل واالنصاف وفقا لضمري اجملتمع ال وفق املعتقدات
ا اصـ ـ ـ ــة ابلقاضـ ـ ـ ــي ،وعليه فان قواعد العداله ماهي اال معايري مسـ ـ ـ ــتمدة من ضـ ـ ـ ــمري اجملتمع الجل حتقيق
العدل واالنصاف وهو ما يعين ان قواعد العدالة تدخل ضمن املفهوم الواسع للمبادئ العامة للقانون.
صـورة واض ــحة لقواعد العدالة بقوهلا ( -2وال
صـت املادة  2/150من القانون املدين العراقي ب ـ
كما ون ـ
صـر العقد على الزام املتعاقد مبا ورد فيه ،ولكن يتناول ايضــا ما هو من مســتلزماته وفقا للقانون والعرف
يقت ـ
والعدالة حبسب طبيعة االلتزام).
كذلك جند ان املادة ( )30من القانون نفسـ ـ ـ ـ ـه اشـ ـ ـ ـ ــارت بوضـ ـ ـ ـ ــوح اىل اعتماد املبادئ العامة للقانون
صـت (يتبع فيما مل يرد بش ـأنه نص يف املواد الســابقة من احوال تنازع
املتعلقة بقانون الدول ا اص حيث ن ـ
القوانني مبادئ القانون الدول ا اص االكثر شيوعا).
ونالحظ ايضـا ،ان املشـرع العراقي قد اشـار اىل مبدأ حسـن النية العتبارت صـورة من صـور املبادئ العامه
للقانون وحتديدا يف املادة ( )150فقد اوجب على املتعاقدين تنفيذ التزامهم وفقا ملبدأ حسـ ـ ـ ـ ـ ــن النية الذي
يعد مصداقاً من مصاديق املبادئ العامة للقانون(.)32
صـطلحات متعددة ،كقواعد العدالة
وابلتال نالحظ ان املش ـ ـ ــرع يف القانون املدين العراقي اس ـ ـ ــتخدم م ـ ـ ـ
ومبادئ القانون الدول ا اص و مبدأ حسـ ــن النية اشـ ــارة منه اىل رغبته اعتماد املبادئ العامة للقانون ،بل
عدها مصدرا من مصادر القانون املدين.
وجيب ان يالحظ ان دور املبادئ العامة هو دور أرشادي ابلنسبة للمشرع ،فاملشرع قد ال يقتصر دورت
على جمرد االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتفادة من االفكار اليت تنتج من املبادئ العامة للقانون ،بل يقوم يف الغالب الدخال تلك
صـبح قواعد قانونية مكتوبة وحينما يقوم املش ـ ــرع بوض ـ ــع القانون فأنه يراعي
املبادئ يف القانون الوض ـ ــعي لت ـ ـ
بقدر االمكان عدم خمالفة القانون الذي يصدرت للمبادئ العامة للقانون(.)33
الفرع الثاين -:موقف االتفاقيات واملعاهدات الدولية من املبادئ العامة للقانون-:
صـطلحات املبادئ العامة
صـورة واضــحة مل ـ
هناك عدد من االتفاقيات واملعاهدات الدولية اليت أشــارت ب ـ
للقانون فضالً عن بعض هيئات التحكيم ،ومن مث نبيّنها كاآلا-:

 -31د .سعيد سعد عبد السالم ،املفصل يف نظرية القانون ،مطبعة الوالء ،القاهرة ،2003 ،ص.244
 -32الحظ املادة ( / )150الفقرة اوالً واليت جاء فيها ( -1جيب تنفيذ العقد طبقاً ملا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه
حسن النية).
 -33د .طالب حسن موسى ،قانون التجارة الدولية ،ط ،2دار الثقافة ،االردن ،2017 ،ص.296
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اوالً -:االتفاقيات واملعاهدات الدولية-:

أشـ ــارت أتفاقية انشـ ــاء املؤسـ ـسـ ــة العربية لضـ ــمان االسـ ــتثمار يف املادة  1/6على أنه ( .........وعند
صـوص املشـ ــار اليها يف الفقرة السـ ــابقة تطبّق املبادئ القانونية املشـ ــرتكة يف األقطار
عدم وجود حكم يف الن ـ ـ
()34
املتعاقدة واملبادئ املعرتف ا يف القانون) .
كما اشــارت اىل ذلك اتفاقية واشــنطن لعام  1965بشــأن تســوية منازعات االســتثمار وذلك يف املادة
( )42منها(.)35
حيـث بنيـّت جوانـب التكـامـل بني القوانني الوطنيـة للـدول املضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيفـة لالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـار مبـا فيهـا قواعـد تنـازع
صـل هيئـة التحكيم يف النزاع طبقـا للقواعـد
صـت على ان (تف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
القوانني ومبـادئ القـانون الـدول عنـدمـا ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
القــانونيــة اليت يتفق عليهــا طريف النزاع ،و اذا مل يتفق الطرفــان على مثــل هــذت القواعــد ،فـأن احملكمــة تطبق
قـانون الـدولـة املتعـاقـدة الطرف يف النزاع مبـا يف ذلـك القواعـد املتعلقـة بتنـازع القوانني ابألض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـة اىل مبـادئ
القانون الدول املتعلقة ابملوضوع).
وكذلك حمكمة العدل الدولية يف النظام االس ـ ـ ــاا هلا ويف املادة ( )3۸اش ـ ـ ــارت اىل ان (االعتماد على
مبادئ القانون يف االمم املتحضرة)(.)36
و ايضـ ـ ـ ــا اشـ ـ ـ ــارت اتفاقية فيينا بشـ ـ ـ ــأن عقود البيع الدولية يف املادة ( )7على انه (املسـ ـ ـ ــائل اليت تتعلق
صـوصـ ـ ـ ــها ،يتم تنظيمها وفقا للمبادئ العامة
ابملوضـ ـ ـ ــوعات اليت اخذت فيها االتفاقية واليت مل حتسـ ـ ـ ــمها ن ـ ـ ـ ـ
لالتفاقية)(.)37

اثنياً -:اهليئات التحكيمية-:

لقد طبقت حمكمة التحكيم لدى غرف التجارة الدولية بباريس س ـ ـ ـ ـ ـ ــنة  19۸4مبدأ حس ـ ـ ـ ـ ـ ــن النية يف
تنفيذ العقود بوصـ ــفه من املبادئ العامة املشـ ــرتكة لقوانني االمم املتم ّدنة ،يف قضـ ــية تتعلق ببيع منازل جاهزة
صـنع من قبل ابئع يف تكسـ ـ ـ ــاا ومشـ ـ ـ ــرتي من احد الوزارات السـ ـ ـ ــورية حيث مل يتم النص على القانون
ال ـ ـ ـ ـ
الواج ــب التطبيق ،فعم ــدت اهليئ ــة التحكيمي ــة ال تطبيق املب ــادئ الع ــام ــة املعتم ــدة يف الق ــانون التج ــاري
الدول(.)38
صـت عليـه غرفـة التجـارة الـدوليـة للتحكيم ويف قواعـد الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطـة والتحكيم على املبـادئ
وكـذلـك مـا ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـت املادت( )21من هذت القواعد (تتوىل
صـاف ،حيث ن ـ ـ ـ ـ
وعربت عنه بقواعد العدل واالن ـ ـ ـ ـ
العامة للقانون ّ
 -34قاسي دليلة وحدوش تنهيان ،القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع يف التحكيم التجاري الدول ،رسالة ماجستري،
جامعة عبد الرمحن ،كلية القانون والعلوم السياسية ،2017 ،ص 45مشار اليه يف املوقع االلكرتوين االا ()www.univ.bejaia.dz
اتري الزايرة .201۸/3/26
 -35حيث نصت على (ان هيئة التحكيم تنظر النزاع طبقاً لقانون الذي حددت الطرفان ويف حالة عدم األتفاق تطبق قانون الدولة
املتعاقدة اليت هي طرف النزاع ،وكذلك مبادئ القانون الدول املمكن تطبيقه) أشار اليه ،د .حسن علي كارم ،مصدر سابق ،ص.297
 -36أشار اليه ،د .حسن علي كارم ،مصدر سابق ،ص.297
 -37معاهدة فيينا بشأن عقود البيع الدولية للبضائع منشورة على املوقع االلكرتوين االا )www.leqallaw.ul.edu( :اتري
الزايرة (.)201۸/3/26
 -38دريد ملكي ،سلطة احملكم يف اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ،رسالة ماجستري ،معهد احلقوق والعلوم
السياسية ،2011 ،ص ،121منشور على املوقع االلكرتوين ( )www.univ-bouira.dzاتري الزايرة (.)201۸/3/25
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صـاف و يكون ذلك فقط يف
صـلح ،او تقرر وفقاً لقواعد العدل واالن ـ ـ
هيئة التحكيم سـ ــلطات التحكيم ابل ـ ـ
()39
حالة اتفاق االطراف على منحها هذت السلطات) .
املطلب الثاني -:التطبيقات التشريعية والقضائية لفكرة املبادئ العامة للقانون-:

نقسـ ـ ـ ـ ــمه على فرعني ،يف االول نتناول التطبيقات التشـ ـ ـ ـ ـريعية ،ويف الفرع الثاين نسـ ـ ـ ـ ــلط الضـ ـ ـ ـ ــوء على
التطبيقات القضائية وكاآلا-:
الفرع االول -:التطبيقات التشريعية لفكرة املبادئ العامة للقانون-:
صـوص كاملة ،ويس ـ ــمى
صـورة مباش ـ ــرة ابملبادئ العامة للقانون ،حىت أفردت هلا ن ـ ـ
خلثرت التش ـ ـريعات ب ـ ـ
الفقه هذا النوع من املبادئ ،املبادئ العامة للقانون املكتوبة ومن التطبيقات التشـريعية على ســبيل املثال ال
احلصر-:
اوالً -:مبدأ العقد شريعة املتعاقدين-:

ينص على وجوب احرتام االتفاقات التعاقدية والتزام كل طرف يف التعاقد الحرتام ما يتض ـ ــمنه العقد و
صـوص القانونية املدنية يف معظم دول
مكرا يف الن ـ ـ ـ ـ
تنفيذ االلتزامات الواردت فيه حبس ـ ـ ـ ــن نية ،و هذا املبدأ ّ
العـامل ،على سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيـل املثـال القـانون املـدين العراقي يف املـادة (( )1/146اذا نفـذ العقـد كـان الزمـا وال جيوز
ألحد العاقدين الرجوع عنه وال تعديله اال مبقتضى نص يف القانون او ابلرتاضي).
حيث يقوم هذا املبدأ على قاعدة اســاســية يف جمال التحكيم الدول هي قاعدة وجوب تقيّد املتعاقدين
مبــا اتفقــا عليــه ،فعقــدمهــا هو قــانولمــا وال جيوز هلمــا ان يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمنــا عقــدمهــا أيــة خمــالفــة للنظــام العــام الوطين
فحسب بل أيضا ال جيوز أن يتضمن أية خمالفة للنظام العام الدول(.)40
اثنياً -:مبدأ حسن النية-:

وهو من املبـادئ اهلـامـة يف تنفيـذ العقود الـدوليـة ويقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي هـذا املبـدأ ان ينفـذ األطراف ،العقـد بطريقـة
صـرفات ،فقد اشـ ـ ــارت اليه املادة
تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسـ ـ ــن النية ويعد مهماً يف التعامالت و ابرام الت ـ ـ ـ
( )1/150من القـانون املـدين العراقي ابلنص (جيـب تنفيـذ العقـد طبقـا ملـا اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمـل عليـه وبطريقـة تتفق مع
مايوجبه حس ــن النية) ،حيث مينح املدين نظرة ميس ــرة اذا كان يف عدم تنفيذت للعقد حس ــن النية ،ويعاقب
سئ النية يف عدم تنفيذت للعقد ،اذ يلزم املدين يف املسؤولية العقدية ابلتعويض عن الضرر.
صـت اتفاقية فينا على انه (جيب ان يتم ابرام العقد وفقا ملا
وعلى ص ـ ـ ـ ــعيد التش ـ ـ ـ ـريعات الدولية فقد ن ـ ـ ـ ـ
()41
يقتضيه العرف وحسن النية ىف التعامل(.

اثلثا-:حق الدفاع واملساواة-:

إن حق الدفاع واملســاواة يف املعاملة امام القضــاء والتحكيم اشــارت اليه جمموعة من االتفاقيات الدولية
يف اجراءات التحكيم امام القضـ ـ ــاء ومنها اتفاقية جنيف لسـ ـ ــنة  1961يف املادة ( )27يف الفقرة (ب) مبا
 -39أشار اليه ،د .أشرف عبد العليم الرفاعي ،القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم والنظام العام يف العالقات ا اصة
الدولية ،دار الفكر اجلامعي ،2003،ص.7۸
 -40أنظر املادة ( )1 /146من القانون املدين العراقي رقم  40لسنة  1951النافذ.
 -41املادة ( )7من اتفاقية فينا بشان عقود البيع الدول للبضائع ،مشار اليها سابقا.
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يلي (جيب رفض االعرتاف بقرارات التحكيم اذا مل يبلّغ الطرف الذي صـ ـ ـ ـ ـ ــدر احلكم ضـ ـ ـ ـ ـ ــدت خالل وقت
()42
مالئم لكي يق ّدم دفاعه).
صـت اتفـاقيـة نيويورك لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة  195۸يف املـادة ( )5الفقرة (ب) على ذات املعىن وهو عـدم
كمـا ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
()43
االعرتاف حبكم التحكيم اذا مل حيرتم حق الدفاع وعدم املساواة يف املعاملة بني طريف النزاع .
الفرع الثاين -:التطبيقات القضائية لفكرة املبادئ العامة للقانون-:
ابلوقوف على بعض القض ـ ـ ــااي جند ان هيئات التحكيم قد طب ّقت املبادئ العامة للقانون يف الكثري من
املناسبات و قرار ا ،ومن اهم هذت التطبيقات-:

اوال -:قضية ابو ظيب ضد الشركة البرتولية للتنمية (-:)L.T.D

خيول سـ ـ ـ ـ ــلطة تعني احملكم املرجح
تطبيقا لشـ ـ ـ ـ ــرط التحكيم الوارد يف عقد االمتياز لعام  1939والذي ّ
مرجح ،وقد
( )Umpireاملعتمد السـ ــياسـ ــي يف منطقة ا ليج فتم تعيني احد اللوردات الربيطانني كمحكم ّ
ت يف هذا احلكم ما يلي-:
 .1اس ـ ــتبعاد تطبيق القانون الوطين وذلك حبجة ختلّفه وعدم ص ـ ــالحيته للمعامالت التجارية ،اي القانون
الوطين ل(ابو رحم).
 .2اس ـ ــرتش ـ ــاد احمل ّكم ابلنص الوارد يف األمتياز البرتول لتطبيق املبادئ العامة واملتعلقة حبس ـ ــن النية ،اعتبار
()44
القانون االنكليزي هو التجسيد احلي لتلك املبادئ املتصألة من ضمري الشعوب املتم ّدنة.

اثنيا -:قضية احلكومة القطرية وشركة املالحة البحرية-:

تتمثل هذت القضـ ــية يف انتهاء عقد امتياز الشـ ــركة البرتولية وقد رفضـ ــت تسـ ــديد الدفعات االخرية ورغم
جهود احملكم الربيطـاين لتحـديـد القـانون وذلـك لغيـاب أرادة املتعـاقـدين للقـانون الـذي حيكم عقـديهـا ،فرأى
احملكم ان القانون القطري القائم على الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية غري مؤهل حلكم االمتيازات البرتولية احلديثة
اقرت تطبيق املبادئ العامة اليت لليها العدالة واالنصاف والنظرة السليمة(.)45
وّ

اثلثا-:قضية اململكة العربية السعودية وشركة (ارامكو)-:

تربز وقائع القضـية ان السـعودية سـنة  1933منحت عقدا امتياز لشـركة امريكية املسـماة (ارامكو) غري
ان الســعودية ابرمت بعد ذلك مع شــركة ( )La saoudiarabiance maritimeعقدا تعطي هلا احقية نقل
البرتول ملدة (30سـ ــنة) ،فثار النزاع بني شـ ــركة ارامكو تطلب حقها وذلك وفقا ملا ت االتفاق عليه سـ ــابقا،
ت عريف النزاع على هيئة حتكيمية يف جنيف بس ـ ـ ــويس ـ ـ ـرا فقض ـ ـ ــت يف ابدئ االمر على انه مادام ان العقد
قائم بني دولة وشــركة امريكية خاصــة اســتبعدت تطبيق قانون مقر التحكيم ليكون قانوان مطبقا على النزاع
املعرويف وابلتال استبعدت تطبيق القانون السويسري.

 -42أتفاقية جنيف لعام  1961االوربية املتعلقة ابلتحكيم التجاري الدول.
 -43أتفاقية نيويورك لعام  195۸املتعلقة ابجراءات التحكيم الدول.
 -44د .سامية راشد ،دور التحكيم يف تدويل العقد ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1990،ص.55
 -45د .سامية راشد ،مصدر سابق ،ص.57
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صـانة اجلهاز القض ــائي للدولة االجنبية املعرتف به دوليا واملس ــتمد من مبدأ الس ــيادة،
كان الرد نظرا حل ـ
فأن قانون جنيف الميكن تطبيقه احرتاما لس ــيادة دولة الطرف ،وعليه الميكن اخض ــاع التحكيم هنا س ــوى
ملبادئ القانون الدول ،لذا قضــت هيئة التحكيم بتاري 1958/۸/3بعدم تطبيق القانون الوطين واخضــاع
النزاع سواء ألجراءاته او ملوضوعه ملبادئ القانون الدول(.)46
املطلب الثالث -:تقييم املبادئ العامة للقانون-:

بعد أن بيّنا مفهوم املبادئ العامة للقانون ،نس ـ ـ ــلط الض ـ ـ ــوء هنا على العقبات اليت يواجهها احملكم عند
تطبيقه هلذت املبادئ؟ وما هي مربرات تطبيقها؟ لالجابة عن ذلك البد من تقسـ ـ ـ ـ ــيم هذا املطلب اىل ثالثة
فروع وكاآلا:
الفرع االول.:العقبات اليت يواجهها احملكم عند تطبيقه للمبادئ العامه للقانون:
وهذت الصعوابت والعقبات تتمثل مبا ا-:
صـوص
 -1إن تطبيق هذت املبادئ يعتمد على مدى ثقافة احملكم وقرراته الذهنية من خالل حتليل الن ـ ـ ـ ـ
تعربعن قناعة احلكم(.)47
القانونية الوطنية واستخالص املبادئ العامة اليت ّ
 -2تعد فكرة املبادئ العامة للقانون هي فكرت غامضة وغري حمددة ،ومضمولا غري معروف لالطراف،
فالقاضـي او احملكم مبقتضـى هذت املبادئ يكون مشـواب ابلتحكم ،حيث خيضـع هلوات ،فبأمكانه تبين ما يريد
من حلول للنزاع املطروح امـامـه ،كمـا ان احملكم يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبعـد تطبيق القـانون الوطين للـدول النـاميـة حبجـة ختلفـه
عن مواكبة عالقات التجارة الدولية وتطبيق قانون دولته(.)48
 -3إن هذت املبادئ تعد مفاهيم كلية ال حتتوي على جزيئات حمددة ومن مث التسـ ـ ـ ـ ـ ــتوعب معاجلة كل
الوقائع واالوضاع القانونية(.)49
 -4إن التعاريف يف االيدلوجيات وتض ــاد الفلس ــفة اليت تعتمدها كال منها ،تقف عقبة امام االس ــتقرار
على مضمون وحدود املبادئ العامة للقانون(.)50
 -5ليس للمبــادئ العــامــة للقــانون فعــاليــة قويــة يف قرارات التحكيم التجــاري الــدول ،وذلــك الن مثــل
صـلحته يف مواجهة الطرف الض ــعيف ،مما يودي اىل
هذت املبادئ تس ــهل للطرف القوي ان يض ــم القانون مل ـ
اختالل العدالة التعاقدية بني األطراف(.)51
الفرع الثاين -:مربرات تطبيق احملكم للمبادئ العامة للقانون-:
 -1تتميز هذت املبادئ اللا ذات طابع موضوعي ،أذ تتكفل مباشرة حبسم النزاع ،حيث يقوم القاضي
او احملكم بتطبيقها مباش ـ ـ ـ ــرة دون احلاجة اىل منهج تنازع القوانني ،وقد تزايدت امهية هذت املبادئ يف حكم
 -46مظفر انصر حسني ،القانون الواجب التطبيق على قرارات هيئات التحكيم الدولية ،جملة جامعة تكريت للعلوم القانونية
والسياسية ،العدد ( ،2014 ،)7ص .24د .سامية راشد ،مصدر سابق ،ص.66
 -47د .حسن علي كارم ،مصدر سابق ،ص.298
 -48د .دريد ملكي ،مصدر سابق ،ص.127
 -49د .طالب حسن موسى ،قانون التجارة الدولية ،ط ،2دار الثقافة ،االردن ،2017 ،ص.296
 -50د .طالب حسن موسى ،املصدر سابق ،ص.296
 -51د .دريد ملكي ،املصدر سابق ،ص.127
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العقود الدولية ،حيث يكثر جلوء قضـ ــاة التحكيم اليها السـ ــتخالص احللول املناسـ ــبة املتعلقة بتلك العقود،
نظرا لعـدم مالءمـة القوانني الوطنيـة للمنـازعـات التجـاريـة الـدوليـة ،فيلجـأ احملكمون اليهـا للبحـث عن احللول
صـلح فبـأمكـان هـذت املبـادئ مواجهـة
املالءمـة حلـاجـات التجـارة ،وخـاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف حـالـة تفويض احملكم ابل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
()52
املتطلبات السريعة واملتطورة لعقود االستثمار والتنمية والتجارة الدولية .
 -2إن هذت املبادئ تعد ض ـ ـ ــرورية وال خيلو نظاما او فكرا قانونيا منها ،والس ـ ـ ــبب يعود اىل الا مبادئ
مثالية ترجع لفطرة االنسان ،مما تشكل مصدر اهلام يف نظام القانون الدول(.)53
 -3تعد هذت املبادئ من املصادر القانونية اليت حتقق العدالة واملساواة الواقعية ،ال اجملردة ،اللا تتعامل
مع مفاهيم عقلية ونفسـية ومثل عليا تناغم الضـمري ويسـتشـعر من خالهلا ا صـوم ابلعدالة ،لذلك قد يلجأ
اليها احملكم يف بعض االحيان بدافع الضرورة(.)54
 -4تعد هذت املبادئ من اهم الطرق اليت تعاجل الفراغ او النقص التشريعي وتكون عوانً وسنداً للقاضي
صـل ابلنزاع وذلك من خالل االسـ ـ ـ ـ ــتعانة ا يف كل واقعة ختلو من حل قانوين
واحملكم ومها ملزمان يف الف ـ ـ ـ ـ ـ
مباشر هلا(.)55
 -5ان احملكم يطبق هذت املبادئ اترة اسـتجابة الرادة االطراف ،واترة اخرى يطبقها عند سـكو م عن
حتـديـد القواعـد الواجبـة ،ويف حـالـة انعـدام حـل للنزاع يف العقـد منح احملكمني سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـة تطبيق القواعـد غري
الوطنية حىت اليفلت العقد من تطبيق القانون(.)56
الفرع الثالث -:املكانة القانونية للمبادئ العامة للقانون-:
سوف نقسم هذا الفرع على ثالب فقرات نتناول من الفقرة االوىل تطبيق احلكم للمبادئ العامة بصفة
مكمل للقانون الوطين ،واما يف الفقرة الثالثة يف
اصـ ـ ـ ــلية ،ويف الثانية نتكلم عن اعتبار املبادئ العامة كنظام ّ
مدى تطبيق احملكم للمبادئ العامة لتعارضها مع قواعد القانون الوطين-:
الفقرة االوىل -:تطبيق احلكم للمبادئ العامة بصفة اصلية-:

قـد ال يتفق اطراف العقـد على حتـديـد قـانون معني اتركني االمر للهيئـة التحكيميـة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار حكمهـا
وفقـا للمبـادئ العـامـة للقـانون ،وذلـك اعمـاال ملبـدأ حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن النيـة واملنطق القـانوين ،ومن اهم املمـارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
التحكيمية يف هذا الشــأن قضــية ابو رحم وشــركة ســويسـرية ،حيث اثر نزاع بينهما يف ســنة ( )1949حول
صـادر يف ( )1951/8/23اىل
عقد امتياز برتول ابرم س ـ ـ ـ ــنة ( )1939فقد توص ـ ـ ـ ــل احملكم يف حكمه ال ـ ـ ـ ـ

 -52ابسم سعيد يونس ،القانون الواجب التطبيق على العقد الدول ،اطروحة دكتورات ،كلية القانون ،جامعة املوصل،1998 ،
ص.87
 -53د.حسن علي كارم ،مصدر سابق ،ص.299
 -54د.طالب حسن موسى،مصدر سابق ،ص.296
 -55د.هشام علي صادق ،القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية ،دار منشاة املعارف ،االسكندرية،1995 ،
ص.118
 -56د.مهند امحد الصانوري ،دور احملكم يف خصومة التحكيم الدول ا اص ،ط ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،بريوت،
لبنان ،2005،ص .134
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اسـ ـ ـ ـ ــتبعاد القانون الوطين حبجة ختلفه وعدم مالءمته ملتطلبات التجارة الدولية واسـ ـ ـ ـ ــتخفافا بدور الشـ ـ ـ ـ ـريعة
االسالمية كنظام قانوين قابل لتطبيق يف جمال معامالت التجارة احلديثة()57ث
صـفة اص ـ ـ ـ ـ ــلية وقد اس ـ ـ ـ ـ ــتند اىل احد البنود الواردة يف عقد
حيث طبق احملكم املبادئ العامة للقانون ب ـ ـ ـ ـ ـ
االمتياز تتعلق حبسـ ـ ـ ـ ــن النية والثقة املتبادلة والتفسـ ـ ـ ـ ــري املتفق مع العقد ،حيث تنص املادة ( )17من العقد
صـدق وامانة و حبس ـ ـ ــن النية ،وابلتال ت اخض ـ ـ ــاع النزاع أجرائيا و موض ـ ـ ــوعيا
املربم على وجوب تفس ـ ـ ــريت ب ـ ـ ـ
للقانون الدول ومبادئه(.)58
الفقرة الثانية -:تطبيق احلكم املبادئ العامة كنظام مكمل للقانون الوطين-:

لثل املبادئ العامة للقانون هنا دورا تنظيميا ض ـ ـ ــيقا ،حيث يتم اس ـ ـ ــتبعاد تطبيق القانون الوطين واجب
صـايب تطبيق املبادئ العامة لقانون ،ومن املمارسـ ـ ــات التحكيمية يف هذا الشـ ـ ــأن ،النزاع الذي اثر
تطبيق ل ـ ـ ـ
بني شـركة ( )s.p.pضـد مجهورية مصـر امام املركز الدول لتسـويه منازعات االسـتثمار بسـبب قضـية االهرام،
صـر موافقتها على املش ــروع ملس ــاس ــه ابملوقع االثري الفريد ،وقد لس ــكت ش ــركة ()s.p.p
حيث س ــحبت م ـ
صرية بقانولا ،ألحتواء العقد على
بتطبيق القانون الدول بشـ ـ ــأن التعويض ،يف حني لسـ ـ ــكت احلكومة امل ـ ـ ـ
اشـ ـ ــارات عديدة تكشـ ـ ــف عن االختيار الضـ ـ ــمين له من قبل الطرفني وقد انتهت هيئه التحكم يف حكمها
صـري وتطبيق املبادئ العامة لقانون عمال ابملادة ()42من
صـادر عام  1992اىل اسـ ـ ـ ــتبعاد القانون امل ـ ـ ـ ـ
ال ـ ـ ـ ـ
اتفاقية واشـنطن و ذلك على اسـاا ان كل قانون داخلي انقص بتطبيقه( ،)59ويتضـح انه ت اسـتبعاد قواعد
القــانون الــداخلي ابلرغم من وجود اتفــاق بني اطرافــه على تطبيقــه،وتطبيق املبــادئ العــامــة ابلقــانون حبجــة
استكمال النقص الذي يوجد يف القانون املستبعد من خالل اللجوء اىل قواعد قانون الدول(.)60
الفقرة الثالثة -:تطبيق احلكم للمبادئ العامة لتعارضها مع قواعد القانون الوطين-:

كشفت السوابق التحكيمية يف جمال منازعات االستثمار الدولية على ااات بعض هيئات التحكيم اىل
اس ـ ـ ـ ــتبعاد قواعد القانون الوطين للدولة املض ـ ـ ـ ــيفة لالس ـ ـ ـ ــتثمار اذا كانت تتعاريف مع مبادئ القانون الدول
وذلــك تطبيقــا لفكرة النظــام العــام الــدول( ،)61ففي قضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة (ارامكو) واليت تتعلق بعقــد امتيــاز منح من
الس ـ ـ ــعودية هلذت الش ـ ـ ــركة االمريكية (ارامكو) ،فرغم االتفاق على اخض ـ ـ ــاع املس ـ ـ ــائل املتعلقة ابلقانون العام
كقاعدة عامة للقانون السـعودي وعند الضـرورة ي ّكمل هذا القانون مببادئ القوانني الدولية والعادات املتبعة
يف ص ـ ــناعة البرتول العتبار تلك املبادئ والعادات تكمل قانوان وض ـ ــعيا غري كامل ،اال ان اهليئة التحكيمية
قامت ابستبعاد القانون السعودي ألنه ال يستجيب اىل اجلوانب ذات الطابع الدول واخضاع النزاع ملبادئ
القانون الدول(.)62
 -57اشاراليه ،دريد ملكي ،مصدر سابق ،ص  .128د.مهند امحد الصانوري ،مصدر سابق ،ص.136
 -58املصدر السابق ،ص.129
 -59د .حفيظة السيد حداد ،املوجز يف النظرية العامة يف التحكيم التجاري والدول ،ط ،1منشورات احللحم احلقوقية ،لبنان،
 ،2004ص.256
 -60د.هشام علي صادق ،مصدر سابق ،ص.120
 -61أشار اليه ،دريد ملكي ،مصدر سابق ،ص.130
 -62مظفر انصر حسني ،مصدر سابق ،ص.66
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الخاتمة
 -1النتائج

 -1إ ّن املبـادئ العـامـة للقـانون هي عبـارة عن معـايري لتـاز ابلعموم وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوحي من قيم اجملتمع وطبيعـة
االمور واملنطق السليم ويكشفها العقل وتصلح ألن تكون حال جملموعة من التطبيقات.
صـادر االخرى،
صـادر القانونية ،وترجع اليها كل امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 -2إن املبادئ العامة للقانون هي من اقدم امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
بعدها أفكاراً تتعلق ابملثل العليا وضرورة حفظ النظام وحتقيق العدالة.
 -3لقد اختلف الفقه يف حتديد مضمون وطبيعة املبادئ العامة للقانون ،فمن ذهب اىل عدها مصدرا
مسـتقال من م صـادر القانون الدول ،ومن قال اللا مسـتمدة من االنظمة القانونية الداخلية والدولية ،ورأي
آخر عدها مصدراً أصلياً للقانون الدول.
صـورة مباش ـ ــرة من خالل
 -4ان كل التش ـ ـريعات الداخلية والدولية خلثرت ابملبادئ العامة يف القانون ب ـ ـ
عدها مصدرا لبعض قوانينها.
 -5ان للمبادئ العامة جمموعة من التطبيقات اســتعانت ا التش ـريعات كل دول العامل بغض النظرعن
فلسفتها ،كمبدأ حسن النية واحلرية التعاقدية وحق الدفاع واملساواة والعدالة وغريها.
 -6ان كثري من االتفاقيات الدولية والقواعد املوضـ ـ ـ ــوعية هليئات التحكيم اشـ ـ ـ ــارة لفكرة املبادئ العامة
للقانون وضرورة تطبيقها يف كثري من االحيان وصدرت كثرياً من القرارات التحكيمية مستندة عليها.
صـعوابت يواجههــا احملكم عنــد تطبيقــه للمبــادئ العــامــة
 -7رأينــا ان هنــاك جمموعــة من العقبــات وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـي اال وهو ثقافة وقدرة احملكم
للقانون على اعتبارها غري حمددة املض ـ ـ ـ ـ ــمون و تعتمد على معيار ش ـ ـ ـ ـ ــخ ـ ـ ـ ـ ـ
الذهنية.
تعرفنا على مكانة املبادئ العامة للقانون عند تطبيقها من قبل احملكم على موضوع النزاع.
 -8وايضا ّ
 - 2املقرتحات-:

 .1نقرتح تعــديــل نص املــادة االوىل من القــانون املــدين العراقي ليكون كــاآلا ( .....فــاذا مل يوجــد نص
تشريعي ميكن تطبيقه حكمت احملكمة مبقتضى العرف ،فاذا مل يوجد فمقتضى املبادئ العامة للقانون
اليت اقرها القضــاء يف العراق او يف النظام القانوين املقارن القريب من النظام القانوين العراقي ،اومبادئ
الشريعة االسالمية االكثر مالءمة لنصوص هذا القانون.).....
 .2نقرتح أعادة ص ـ ـ ــياغة الفقرة ا امس ـ ـ ــة من املادة ( )3من مش ـ ـ ــروع قانون التحكيم ،اليت علّقت تطبيق
املبـادئ العـامـة للقـانون على اتفـاق االطراف واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبـداهلـا حبكم مغـاير لـامـا ،والنص املقرتح هو (عنـد
غياب االرادة الصرحية والضمنية لالطراف يف حتديد القانون الواجب التطبيق ،وعند عدم وجود عرف
حيكم النزاع ،يطبق احملكم املبادئ العامة للقانون الشائعة يف القوانني املتم ّدنة مع األخذ بنظر األعتبار
املصايب العليا للدولة).
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Future of Natural Gas in Iraq
()1

م.م .عبير مرتضى حميد السعدي
Assist. Lect. Abeer Murtadha H. Al-Saadi
المستخلص
إن اهتمام اسـ ـ ـ ـواق الطاقة العاملية ابلغاز الطبيعي كان نتيجة لالسـ ـ ـ ــتخدامات املتعددة للغاز والدعوات
الدولية االخذ ابلش ــروط البيئية العاملية ويف رل هذت التطورات العاملية يف اس ـواق الطاقة ابت من الض ــروري
مناقش ـ ــة الدور املس ـ ــتقبلي للغاز الطبيعي يف اس ـ ـواق الطاقة وحماولة اس ـ ــتش ـ ــراف مس ـ ــتقبل الغاز الطبيعي يف
صـورات العاملية لتطور اس ـ ـ ـ ـواق الغاز الطبيعي .ومناقش ـ ـ ـ ــة واقع ص ـ ـ ـ ــناعة الغاز
العراق من خالل طرحنا للت ـ ـ ـ ـ
الطبيعي يف العراق والتحدايت اليت تواجهها ،واليت جعلت مســتقبل الغاز الطبيعي مرهوانً حبالة عدم اليقني
صـدير
وقلق بش ـ ـ ـ ــأن قدرة العراق و تطوير هذت ال ـ ـ ـصـناعة وتوفري اإلنتاج الكايف لس ـ ـ ـ ــد الطلب احمللي وت ـ ـ ـ ـ
الفائض منه.
ومن خالل النتائج اليت توص ــلنا هلا أن العراق ميتلك امجال االحتياطات من الغاز الطبيعي املؤكد يقدر
ب( )7126تريليون قـ ــدم مكعـ ــب عـ ــام ،2014إال أننـ ــا جنـ ــد أن حجم اإلنتـ ــاج من غـ ــاز الطبيعي هو
 21853مليون م 3للعام نفس ـ ـه ويعود يف س ـ ــبب يف ذلك إىل نس ـ ــبة اهلدر واحلرق اليت وص ـ ــلت إىل %70
صـاحب السـ ـ ـ ــتخراج النفط .لذا ت توصـ ـ ـ ــية اىل ضـ ـ ـ ــرورة العمل يف خلهيل وتطوير البىن التحتية
من غاز امل ـ ـ ـ ـ
للمش ـ ـ ــاريع الغازية القائمة و ا اص ـ ـ ــة مبعاجلة الغاز الطبيعي و التخطيط القامة مش ـ ـ ــاريع اس ـ ـ ــتثمارية اخرى
دف تقليل كميات الغاز احملروق واســتغالله بشــكل افضــل من خالل وضــع اسـرتاتيجيات مناســبة لتطوير
الثروة الغازية واستثمارها بشكل مستدام والنظر إليه الشريك احلقيقي للنفط.

 -1مركز الدراسات اإلسرتاتيجية /جامعة كربالء.
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Abstract
The interest of the global energy markets with natural gas was the result
of the multiple uses of gas and international calls to take the conditions of
the global environment and in light of these global developments in the
energy markets it is necessary to discuss the future role of natural gas in the
energy markets and try to predict the future of natural gas in Iraq by
introducing global perceptions of the development Natural gas markets. And
discuss the reality of the natural gas industry in Iraq and the challenges it
faces, which made the future of natural gas depends on the uncertainty and
concern about Iraq's ability to develop this industry and provide sufficient
production to meet domestic demand and export surplus. Our findings show
that Iraq has a total proven natural gas reserves of 7126 trillion cubic feet in
2014, but that the production volume of natural gas is 21853 million cubic
meters for the same year due to the percentage of waste and burning Which
has reached 70% of the gas associated with the extraction of oil. It was
recommended to work in the rehabilitation and development of existing gas
infrastructure and natural gas processing and planning the establishment of
other investment projects in order to reduce the quantities of burned gas and
better exploitation through the development of appropriate strategies to
develop Gaseous wealth is excused See her in a sustainable manner and
to consider the real partner of oil.

المقدمة
 نظرا ملا،صـادر الطاقة الرئيسـ ــة
تزايد االهتمام العاملي خالل السـ ــنوات املاضـ ــية ابلغاز الطبيعي كأحد م ـ ـ
 إذ يسـتخدم يف جماالت عديدة مثل توليد،يتسـم به من خ صـائص اقت صـادية وبيئية ليزت عن النفط والفحم
 فض ـ ـ ـ ـ ــال عن كونه يتميز ابنه اقل أنواع.صـناعة البرتوكيمياوية واألمسدة
الطاقة الكهرابئية ومادة أولية يف ال ـ ـ ـ ـ ـ
 لذا من املتوقع أن يزداد الطلب على الغاز الطبيعي بشـ ــكل كبري يف املسـ ــتقبل.الوقود االحفورية تلواث للبيئة
 وهذا ما تؤكدت وكالة الطاقة الدولية ومراكز الطاقة العاملية مثل،صـته يف ميزان الطاقة العاملية
وس ـ ـ ـ ـرتتفع ح ـ ـ ـ ـ
.شركة اوكسن موبيل
) تريليون قــدم7456(ميتلــك العراق احتيــاطيــات كبرية من الغــاز الطبيعي(املؤكــد واحملتمــل) ويقــدر ب
 ترليون قــدم مكعــب بينمــا بلغــت االحتيــاطيــات7126 إذ تبلغ االحتيــاطــات املؤكــدت،2014مكعــب عــام
 من%6  حيتل بذلك املرتبة ا امسـة بني الدول العربية بنسـبة مئوية قدرها، ترليون قدم مكعب330احملتملة
 من االحتيــاطي العــاملي للغــاز الطبيعي للعــام%87,1  من احتيــاطي أوبــك و%88,3االحتيــاطي العريب و
.2014
وقـد عـانـت صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـاعـة الغـاز الطبيعي يف العراق من التخلف واالمهـال على مـدار ثالثـة عقود فـاحلروب
والعقوابت الدولية واالضـ ــطراابت الداخلية ادت اىل تدمري البنية التحتية وضـ ــعف منش ـ ـعت الغاز يف حتويل
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الغاز الطبيعي اىل منتجات غازية اليت ميكن أن تسد الطلب احمللي ولد الصناعات والقطاعات االخرى أو
أن تصدر الفائض إىل ا ارج.
ويف رل وجود االحتياطيات الغازية الكبرية املؤكدة وغري املكتش ــفة وش ــروع العراق ابلعقود االس ــتثمارية
و جوالت الرتاخيص والتوقعـات العـامليـة مع تزايـد الطلـب العـاملي على الغـاز الطبيعي ابت من الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروري
السـعي لالسـتفادة منه واسـتثمارت سـواء كان م صـاحباً أو حراً لتغطية احلاجة احمللية وت صـدير الفائض منه إىل
ا ارج.
مشكلة البحث:
صـادر الطاقة
صـناعة الغازية يف العامل ابلنظر اليه كأحد م ـ ـ ـ ـ ـ
يف رل التطورات االخرية اليت ش ـ ـ ـ ـ ــهد ا ال ـ ـ ـ ـ ـ
البديلة للنفط والرفيقة ابلبيئة واليت على بلدان العامل املنتجة واملس ـ ـ ــتهلكة للنفط تقليل اس ـ ـ ــتخدامه والتحول
صـادر الطاقة البديلة واملتجددة .من جهة اخرى ان ابرام العقود االس ـ ـ ـ ـ ــتثمارية يف جمال تطوير الغاز
اىل م ـ ـ ـ ـ ـ
صـاحب للنفط من جوالت الرتاخيص يس ــتوجب
الطبيعي احلر والذي يرافقه تزايد كميات الغاز الطبيعي امل ـ
وضع حلول لتصريفه او تسويقه.
فرضية البحث:
صـناعة الغازية يف العراق تطورا كبريا خالل الس ـ ــنوات القادمة مما س ـ ــوف يؤدي
من املؤمل أن تش ـ ــهد ال ـ ـ
صـدير الفائض إىل الدول اجملاورة واالس ـ ـواق العاملية ،وكذلك حل مش ـ ــكلة
ذلك إىل س ـ ــد الطلب احمللي وت ـ ـ
التلوب الناجم عن احرتاق الغاز الطبيعي كنتيجة الستخراج النفط ا ام.
اهمية البحث:
س ــنتناول يف حبثنا احتياطات ،وانتاج ،واس ــتهالك الغاز الطبيعي يف العراق كما س ــنس ــتعريف اهم الرعى
املسـ ـ ـ ــتقبلية للغاز الطبيعي من انحية الطلب والعريف واهم االسـ ـ ـ ـواق ابالعتماد على توقعات وكالة الدولية
صـناعة الغازية يف
للطاقة افاق  2030والش ـ ــركات العاملية االخرى املعنية ابالمر .وكما س ـ ــيتم تناول افاق ال ـ ـ
العراق.

هدف البحث:
يهدف البحث اىل التس ــليط الض ــوء على امهية الغاز الطبيعي يف العراق ويف ميزان الطاقة العاملية وذلك
صـناعة الغازية يف العراق من
ابس ـ ـ ـ ــتعرايف اهم التوقعات الدولية يف جمال الطاقة وكما س ـ ـ ـ ــيتم حتليل واقع ال ـ ـ ـ ـ
احتياطيات واإلنتاج واالستهالك وكذلك االفاق املستقبلية لصناعة الغاز الطبيعي.
منهجية البحث:
لقد اعتمد الباحث الثبات فرضـيته وبغية الوصـول إىل اهدافه املنهج الوصـفي التحليلي ابالعتماد على
جمموعة من البياانت واجلداول االحصائية.
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هيكلية البحث:
لقد ت تقسـ ـ ــيم البحث على ثالثة مباحث ،تناول األول مسـ ـ ــتقبل الغاز الطبيعي يف االسـ ـ ـواق العاملية.
صـناعة النفطية يف العراق والتحدايت اليت تقف امامها ،إما الثالث فقد تضـ ـ ـ ــمن
بينما تناول الثاين واقع ال ـ ـ ـ ـ
التصورات ملستقبل الغاز الطبيعي والعراق يف التطورات العاملية واحمللية يف هذا اجملال.
المبحث األول :مستقبل الغاز الطبيعي في االسواق العالمية
نظرا إىل مايتمتع به الغاز الطبيعي من خ ـ ـصــائص عديدة ليزت عن بقية أنواع الوقود االحفوري االخرى
خاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة ليزت ابنه وقود نظيف ورفيق ابلبيئة مقارنة مع النفط والفحم بش ـ ـ ـ ـ ـ ــكل خاص ،لذا من املتوقع أن
تكون له مكانه مهمة يف امليزانية العاملية للطاقة ،فقد رهرت العديد من الدراس ـ ـ ـ ـ ــات االس ـ ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ـرافية اليت
اجريت على مســتقبل الغاز الطبيعي يف العامل وكيف أن الطلب على الغاز الطبيعي ومشــتقاته ســتزداد واهم
الدول املنتجة له واالسواق اجلديدة اليت ستظهر حبلول عام .2040
اوال :توقعات الطلب العاملي للغاز الطبيعي

صـر الذهحم للغاز" .وحىت قبل
أش ـ ـ ـ ــارت وكالة الطاقة الدولية يف عام  2011أن العامل س ـ ـ ـ ــيدخل "الع ـ ـ ـ ـ
تسـويق التقنيات على نطاق واسـع كتقنية التكسـري اهليدروليكي واحلفراألفقي اليت سـامهت يف احلصـول على
صـخر الزييت ،كان قطاع الطاقة العاملي ،يتوقع ارتفاعاً يف نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة الغاز
كميـات جديدة هائلـة من غاز ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الطبيعي(.)2
ومن املعلوم أن اس ـ ـ ـ ـ ــتهالك الغاز الطبيعي يرتكز يف اربع مناطق رئيس ـ ـ ـ ـ ــية هي امريكا الش ـ ـ ـ ـ ــمالية ،اوراب،
روســيا ،والشــرق األوســط ،إال أن التوقعات العاملية تشــري الن مســتقبل اسـواق الطاقة العاملية واالســتثمار يف
جمال الطاقة ســيتأثر بشــدة ابلتجارة البينية االســيويةاليت شــكلت مانســبته  %70من التجارة االقليمية البينية
صـف التجــارة العــامليــة من الفحم احلجري %40 ،من اــارة النفط
يف جمــال الغــاز الطبيعي املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ،ون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
العاملية(.)3
تتوقع الوكالة يف السـ ــيناريو اجلديد يف تقرير عام  2015إن الطلب على الغاز سـ ــيتوسـ ــع يف كل مكان
تقريباً خالل املدة  ،2040 -2013ابس ـ ــتثناء االحتاد األورويب وروس ـ ــيا والياابن .إما االقاليم اليت س ـ ــيزداد
الطلب فيها هي امريكا واليت سـتكون فيها الوالايت املتحدة أكرب دولة مسـتهلكة للغاز الطبيعي ،واليت من
صـل إىل
ـنواي خالل املدة  2040 -2013لي ـ ـ ـ
املتوقع أن يسـ ـ ــتمر ارتفاع منو الطلب فيها بنسـ ـ ــبة  %0.5سـ ـ ـ ً
 850مليار م 3والطلب سـيكون اكثر خالل فرتة  2020بنسـبة تصل  % 1.1يف السنة .ويعود السبب يف
صـف عـام  2020ابعتبـارت
ذلـك إىل توقعـات اليت تتوقع أن يتم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبـدال الفحم ابلغـاز الطبيعي يف منت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
املصـدر األكرب لتوليد الكهرابء يف الوالايت املتحدة؛ وحبلول أوائل عام  ،2030سـيتفوق الغاز على النفط
استخداما يف مزيج الطاقة األولية يف الوالايت املتحدة(.)4
ابعتبارت الوقود األكثر
ً
 -2مركز بروجنز الدوحة للطاقة ،تقرير منتدى مركز بروجنز للطاقة عام  ،2013قطر ،2013،ص.2
 -3فاطمة مساعيد ،مسقبل الغاز الطبيعي يف رل التوازانت العاملية الراهنة ،جامعة ورقلة ،اجلزائر ،ع ،2011 ،5ص.229
4- International Energy Agency(IEA),world energy outlook 2015, france,2015,p 196.
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يعد الغاز الطبيعي ابلفعل أهم وقود يف مزيج الطاقة يف روسـ ـ ـ ــيا ،اذ مثل  %55من إمجال الطلب على
الطـاقـة األوليـة يف البالد يف عـام  ،2013كونـه يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدم بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل كبري يف جمـال توليـد الطـاقـة الكهرابئيـة
صـف عام ،2020
بشــكل خاص .إال أن من املتوقع أن ينخفض اســتهالك الغاز بشــكل طفيف حىت منت ـ
ابلرغم من كون روسـ ـ ــيا من دول املوردة للغاز إال أن اسـ ـ ــتهالك الغاز يف قطاع الطاقة سـ ـ ــيرتاجع بنحو 50
مليارم3يف الفرتة ما بني  .2040- 2013إما منطقة الشـ ـ ـ ـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط كانت واحدة من أكثر املناطق
الديناميكية من حيث منو الطلب على الغاز الطبيعي على مدى العقد املاض ـ ـ ــي حيث بلغ متوس ـ ـ ــط النمو
الســنوي بني عامي  2013 - 2003مايقارب  %7حيث بلغ االســتهالك  420مليارم3يف عام .2013
ومن املتوقع ان يسـ ـ ــتمر الطلب على الغاز الطبيعي يف الشـ ـ ــرق األوسـ ـ ــط بشـ ـ ــكل متزايد مبعدل منو سـ ـ ــنوي
 %2.1عام  2040هو معدل متباطئ كثريا عن معدل العقد املاض ـ ـ ـ ـ ـ ــي وس ـ ـ ـ ـ ـ ــيحتل كل من قطاعي الطاقة
صـناعة القس ــم االعظم من ارتفاع الطلب على الغاز بس ــبب ارتفاع احتياجات قطاع الكهرابء ،والتوس ــع
وال ـ
يف األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة البرتوكيمـاويـة والتحول من اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهالك النفط يف كال القطـاعني .لـذا من املتوقع حبلول عـام
صـبح اثين أكرب س ــوق مس ــتهلك للغاز يف العامل خلا
 2020تفوق الش ــرق األوس ــط على روس ــيا وأورواب لي ـ
من بعدت الوالايت املتحدة(.)5
)6( 3
جدول( )1الطلب على الغاز الطبيعي حسب االقاليم وفق السيناريو اجلديد (مليار م )
2040
2035
2030
2025
2020
السنة
اقاليم
امريكا

1001

1011

1038

1081

1125

اوراب

496

523

526

530

528

اسيا واحمليط اهلادئ 206

209

216

220

217

غرب اوراب

676

688

710

734

756

اسيا

654

795

934

1075

1202

الشرق االوسط

585

649

634

693

738

افريقيا

144

166

196

232

285

امريكا الالتينية

172

188

213

247

279

5- International Energy Agency(IEA),world energy outlook 2015, op,cit,p197.
6- Source; International Energy Agency(IEA),world energy outlook 2015, france,2015, p196.
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إما جنوب شـرق اسـيا ،فتشـري توقعات الوكالة أن الصـني سـتكون اكثر الدول يف العامل منوا للطلب على
الغاز الطبيعي ما بني  ،2040 -2013لتتحول من اس ـ ـ ـ ــتهالك الوقود األحفوري إىل غاز الطبيعي ،وهذا
صـني فقط وامنا يف جنوب شـ ــرق اسـ ــيا عموما مما سـ ــتتحول أيضـ ــا من اإلنتاج احمللي إىل
التحول ليس يف ال ـ ـ
3
طلب اكثر للغاز املس ـ ــتورد .إذ يتوس ـ ــع اس ـ ــتهالك الغاز يف املنطقة بنحو الثلثني ،من  161مليارم يف عام
صـف الزايدة الكلية .االس ــتخدام
 2013إىل  265مليارم3يف عام  ،2040حيث لثل إندونيس ــيا حوال ن ـ
صـني بنســب كبرية يعود
صـناعي يف جنوب شــرق آســيا ميثل ثلثي الطلب املتزايد .إن اســتخدام الغاز يف ال ـ
ال ـ
صـني،
صـادي يف البالد بشـ ــكل مسـ ــتمر ،واحلاجة إىل التدفئة السـ ــكنية يف أجزاء كبرية من ال ـ ـ
للتوسـ ــع االقت ـ ـ
صـناعة والنقل وابلتال التخفيف من
وتزايد نطاق االبتعاد عن اس ـ ـ ــتخدام املنتجات النفطية يف قطاعات ال ـ ـ ـ
املخاوف بشأن أمن النفط ،واألهم من ذلك ،احلاجة إىل حتسني نوعية اهلواء احلضري .مما يؤدي إىل زايدة
متوقع ــة للطل ــب على الغ ــاز من  170ملي ــارم3يف ع ــام  2013إىل  315ملي ــارم3يف ع ــام  2020وحوال
صـناعة حوال
صـة قطاع الطاقة وال ـ
صـل  %4.7تبلغ فيه ح ـ
 590مليارم3يف عام  2040مبعدل منو ســنوي ي ـ
 %70من هذت الزايدة(.)7
إمــا الطلــب على الغــاز الطبيعي يف اهلنــد فــاملرجح أن يرتفع إىل مــا يقرب من  175مليــار م 3يف عــام
صـاد األورويب يف زايدة
 2040يف رل منافس ـ ـ ــة قوية للفحم .بينما يف أورواب ،من املتوقع أن يؤثر منو االقت ـ ـ ـ
صـناعة ويف توليد الطاقة الكهرابئية ابإلض ــافة إىل احلاجة للتعويض عن
الطلب على الغاز ابس ــتخدامه يف ال ـ
اافايف اسـتخدام الطاقة النووية والفحم ،فمن املتوقع أن ي صـل الطلب االوريب على الغاز عام  2025إىل
حوال  475مليار م.)8(3
صـفة رئيسـ ـ ــة يف قطاعي الكهرابء
وحسـ ـ ــب توقعات شـ ـ ــركة اوكسـ ـ ــن-موبيل سـ ـ ــيبقى الغاز يسـ ـ ــتخدم ب ـ ـ ـ
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـصـنـاعـة ،حيـث يتوقع أن ينمو الطلـب على الغـاز اىل 2,9مليـار طن مكـافئ نفطي عـام  2040إي
مبتوسـط منو سـنوي ي صـل إىل  ،%1,7وسـتأا هذت الزايدة اليت يبلغ حجمها  1,8مليار طن مكافئ نفطي
نتيجـة لزايدة كبرية ينتظر أن حتـدب يف اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام الغـاز الطبيعي لتوليـد الكهرابء مبقـدار مليـار طن مكـافئ
نفطي وكذلك يف االنشطة الصناعية اليت من املقدر أن تستهلك  0,6مليار طن مكافئ نفطي(.)9
()10
شكل ( )1الطلب العاملي على الغازحسب القطاعات (مليار طن مكافئ لنفط)

7- International Energy Agency(IEA), world energy outlook 2015, op,cit,p198.

 -8املصدر السابق ،ص.199
 -9مركز جدوى الستثمار ،مستقبل إنتاج النفط والغاز من املصادر غري التقليدية،السعودية،2013 ،ص.7
 -10املصدر :مركز جدوى لالستثمار ،مستقبل إنتاج النفط والغاز من املصادر غري التقليدية،السعودية،2013 ،ص.8
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ثانيا :توقعات إنتاج الغاز الطبيعي يف العالم

يف سيناريو السياسات اجلديدة لوك ــال ــة الط ــاق ــة ال ــدولي ــة من املتوقع أن يتوسع اإلنتاج العاملي للغاز مبا
سنواي خالل الفرتة  ،2040 -2015ويرجع س ـ ــبب ذلك إىل اس ـ ــتمرار
يتناسب مع الطلب بنسبة ً %1.4
النمو يف الوالايت املتحدة وكندا يرافقه النمو يف أسرتاليا واألسواق اليت تقودها الصني (االسواق االسيوية).
إما املنتجني التقليديني املتوقعني هم إيران ،تركمانسـ ـ ـ ــتان ،العراق وقطر يضـ ـ ـ ــاف إليها املنطقة احليوية ابلغاز
متمثلة المريكا الشمالية.
)11( 3
جدول( )2إنتاج الغاز الطبيعي حسب االقاليم يف سيناريو السياسات اجلديد (مليار م )
2040
2035
2030
2025
2020
السنة
اقاليم
امريكا

1042

1094

1120

1179

1221

اوراب

236

212

201

191

180

اسيا واحمليط اهلادئ 141

155

173

182

179

غرب اوراب

924

991

1058

1103

1150

اسيا

512

568

636

711

790

الشرق االوسط

585

649

732

817

900

11- Source; International Energy Agency(IEA),world energy outlook 2015, france,2015 p206.
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افريقيا

217

270

318

373

428

امريكا الالتينية

193

214

247

282

311

إما اهم مراكز االنتاج املتوقع فيها زايدة معدالت إنتاج الغاز الطبيعي هي(:)12
3
صـل انتاجها  1221مليار م
 .1امريكا :تسـ ــتمر امريكا كأكرب منتج للغاز الطبيعي ،إذ من املتوقع أن ي ـ ـ
عام .2040
 .2غرب اوراب (روس ـ ــيا ،اذربيجان،تركمس ـ ــتان) :من املرجح أن تبدأ روس ـ ــيا ابلتس ـ ــارع يف االنتاج بعد عام
 2025ليصل إىل  720مليار م 3حبلول عام  .2040ومن املتوقع أن يزداد إنتاج الغاز يف حبر قزوين
صـل إىل  360مليـار م3يف عـام  2040بعـد أن كـان  190مليـار م 3يف عـام  .2013وترصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
لي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
3
تركمانســتان اجلزء األكرب من هذت الزايدة (أكثر من  120مليار م أو ما يقرب من ثالثة أرابع) .إذ
تســعى تركمانســتان إىل إمداد الغاز إىل ابكســتان واهلند وشــرق اســيا حبلول أواخر  .2020إما فرص
صـة أذربيجان ،اليت من املتوقع أن
الوص ــول إىل الس ــوق األوروبية للممر اجلنويب عرب القوقاز فيكون ح ـ
صـل إىل ما
يزداد انتاجها بنحو  10مليار م 3حبلول عام  2020مث يتض ـ ــاعف حبلول عام  2040لي ـ ـ
يقرب  60مليار م.3
صـل عام  2040إىل 790مليار م 3وخلا
 .3اس ـ ـ ـ ــيا :إن التوقعات تش ـ ـ ـ ــري إىل تزايد معدالت إالنتاج لت ـ ـ ـ ـ
3
زايدة إنتاج الغاز من الصني وإندونيسيا مبقدار()356،135مليار م يف عام .2040
 .4الش ــرق األوس ــط :من املتوقع أن يتوس ــع إنتاج الغاز يف الش ــرق األوس ــط الكثر من  350مليار م 3يف
صـل إىل  900مليـار م 3يف عـام  .2040إال أن توقعـات الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق
العقود القـادمـة حيـث يرتفع لي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
األوسـ ـ ــط مقيدة ابلضـ ـ ــعف املؤسـ ـ ـسـ ـ ــي يف بعض البلدان والعوامل اجليوسـ ـ ــياسـ ـ ــية اليت حتد من التجارة
اإلقليمية وعدم وجود حافز لتطوير بعض موارد الغاز غري املرتبطة بسبب اافايف أسعار الغاز احمللية.
فيشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري التقرير إال أن أكرب املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامهني يف زايدة اإلنتــاج هم إيران ،العراق ،قطر ،واململكــة العربيــة
صـخري .ال تزال التوقعات ا اصـ ــة إبنتاج
السـ ــعودية اليت يتوقع أن تبدأ اسـ ــتغالل مواردها من الغاز ال ـ ـ
الغاز يف العراق مثل النفط ،تعاين من جمموعة من املخاوف األمنية والضـ ــعف السـ ــياسـ ــي واملؤسـ ـسـ ــي
واملال.
صـل إىل  310مليار م 3يف عام ،2040
 .5امريكا االتينية :تضـ ـ ــاعف إنتاج الغاز يف أمريكا الالتينية لت ـ ـ ـ
وخلا الزايدة من األرجنتني والربازيل لتعويف االافايف املتوقع يف بوليفيا و ترينيداد وتوابغو.
 .6إفريقيــا :من املتوقع دخول العبني جــدد يف إنتــاج الغــاز الطبيعي ومهــا موزمبيق وتنزانيــا بعــد عمليــات
تنمية املوارد اليت اري يف شـرق افريقيا واالنضـمام إىل املنتجني الرئيسـني (نيجرياي واجلزائر ومصـر) .لذا
من املتوقع أن تضيف كل من موزمبيق وتنزانيا و  75مليار م 3إىل إنتاج إفريقيا من الغاز حبلول عام
 .2040إما يف مشال أفريقيا ،فأن عدم اسـتقرار الوضـع األمين يف ليبيا وبطء التقدم يف تطوير مصـادر
12- International Energy Agency(IEA),world energy outlook 2015, op,cit, p207-208.
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صـر سـ ـ ـ ـ ـ ــيكون االمر
جديدة إلنتاج الغاز اجلزائري .ادى إىل تراجع قطاع الغاز الطبيعي .بينما يف م ـ ـ ـ ـ ـ ـ
خمالفاً فمن املتوقع أن يزداد انتاجها للغاز اىل 65مليار م3يف عام  ،2040بعد اكتش ـ ـ ـ ــاف حقل زهر
اجلديد يف شرق البحر االبيض املتوسط.
تتوقع معظم الدراســات أن يعيش الغاز الطبيعي مســتقبال زاهرا خاصــة مع تزايد الوعي البيئي والتعهدات
الــدوليــة اباللتزام بقيود انبعــاب الغــازات ،ومــا ينتج عنــه من إحالل الغــاز مكــان النفط والفحم تــدرجييــا.
فاس ــتهالك العامل من الغاز الذي زاد حىت أربع مرات عما كان عليه قبل و اربعة عقود ،بوص ـوله إىل أربعة
تريليوانت م 3سنواي وهو رقم آخذ يف الصعود ابستمرار مستقبال(.)13
المبحث الثاني :واقع الصناعة الغازية في العراق
صـاحب
يعد العراق من الدول الغنية مبوارد الطاقة إذ ميتلك احتياطات كبرية يف حجم الغاز الطبيعي امل ـ
واحلر إال أن إالنت ــاج االمج ــال من الغ ــاز الطبيعي املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ال يتن ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب مب ــاميتلك ــه العراق من اإلنت ــاج
واالحتياطات الكبرية ،فضال عن التخلف الذي تعاين منه الصناعة الغازية يف العراق.
أوال :احتياطات الغاز الطبيعي

يقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم احتيـاطـات الغـاز الطبيعي يف العراق إىل ثالثـة أنواع رئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة :النوع األول هو الغـاز الطبيعي
صـل
صـاحب السـ ـ ــتخراج النفط الذي تبلغ نسـ ـ ــبته  %70اغلب أماكن تواجدت يف املنطقة اجلنوبية إذ ت ـ ـ ـ
امل ـ ـ ـ
صـاحب للنفط ا ام ،أما النوع
نســبته  %83بينما املنطقة الشــمالية تســتحوذ على نســبة  %17من الغاز امل ـ
الثاين هو الغاز الطبيعي احلر الذي يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة  %20والذي يتواجد يف حقول (مججمال ،كورمور،
صـورية ،جرايبيكا ،خش ـ ـ ــم األمحر ،عكاا ،والس ـ ـ ــيبة) ،أما النوع األخري الذي يعرف بغاز القبب الذي
من ـ ـ ـ
يشـ ـ ـ ــكل نسـ ـ ـ ــبة .%10أن  %94من احتياطي غاز القبب تكمن يف مخس حقول مشالية هي (مجبور ،ابي
حس ـ ـ ــن ،خباز،كركوك وعجيل) وينتج فقط يف حقلي مجبور وعجيل ،بينما تش ـ ـ ــغل املناطق الوس ـ ـ ــطى من
الغــاز %10ونسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب قليلــة يف جنوب العراق ( .)14ميتلــك العراق امجــال االحتيــاطــات من الغــاز الطبيعي
(املؤكــد واحملتمــل) مــا يقــدر ب( )7456تريليون قــدم مكعــب عــام ،2014إذ تبلغ االحتيــاطــات املؤكــدت
 7126ترليون قـدم مكعـب بينمـا بلغـت االحتيـاطيـات الغـاز احملتملـة 330ترليون قـدم مكعـب ،حمتـل بـذلـك
املرتبة ا امسـ ـ ـ ـ ــة بني الدول العربية بنسـ ـ ـ ـ ــبة مئوية قدرها  %6من االحتياطي العريب و %88,3من احتياطي
أوبك و  %87,1من االحتياطي العاملي للغاز الطبيعي للعام  ،2014لذا فهو ا ابملرتبة العاش ـ ـ ـ ـ ــرة دوليا
بني الـدول الغنيـة ابلغـاز الطبيعي أي بعـد كـل من (روسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـا ،إيران ،قطر ،السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوديـة ،اإلمـارات ،أمريكـا،
نيجرياي ،فنزويال ،واجلزائر) ،بينمــا ا ابملرتبــة  57من انحيــة اإلنتــاج الـدول( .)15ويعــد العراق من البلــدان

 -13عبد احلميد روالمي ،كتوش عاشور ،مستقبل منتدى الدول املصدرة للغاز الطبيعي يف رل التحوالت اليت تشهدها السوق
الغازية العاملية ،االكادميية للدراسات االجتماعية واالنسانية،قسم العلوم االقتصادية والقانونية ،ع ،2017 ،18ص.142
 -14وزارة التخطيط ،خطة التنمية الوطنية ،2017-2013العراق،2013،ص.73
 -15منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول(اوابك) ،التقرير االحصائي السنوية ،2015ص.15-14
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االقل اكتش ـ ـ ـ ــافا للغاز الطبيعي بني الدول العربية ،وحس ـ ـ ـ ــب بياانت منظمة اوابك عام  2006قدر العمر
االفرتاضي لنضوب الغاز الطبيعي يف العراق بـ( )307سنوات وهو اطول عمر على النطاق العاملي(.)16
()17
جدول ( )3احتياطات الغاز الطبيعي يف الدول العربية عام 2014
حصا ا ا ا ااة من إمجايل الدول
االحا ا اتا ا ايا ا اااطا ا ااي
الدولة
ت
3
العربية ()%
املؤكد (مليار م )
44.97
24400
قطر
1
15.33
8316
السعودية
2
11.23
6091
األمارات العربية
3
8.30
4505
اجلزائر
4
6.81
3649
العراق
5
4.03
2186
مصر
6
3.29
1784
الكويت
7
2.82
1532
ليبيا
8
1.30
705
عمان
9
0.88
479
اليمن
10
0.53
285
سوراي
11
0.17
92
البحرين
12
0.16
85
السودان
13
0.12
65
تونس
14
()18
شكل( )2نسبة احتياطات الغاز الطبيعي من إمجال الدول العربية عام 2014

 -16محيد عطية عبد احلسني اجلوراين ،الصناعات النفطية وااثرها التنموية يف جنوب العراق ،أطروحة دكتورات ،جامعة البصرة،
كلية االداب-قسم جغرافية،2012،ص87
 -17املصدر :منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول(اوابك) ،التقرير اإلحصائي السنوي ،2015 ،2015ص.18
 -18املصدر :من عمل الباحث ابالعتماد على بياانت جدول(.)1
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ثانيا :إنتاج الغاز الطبيعي

صـناعة الغازية بش ــكل خاص من امهال مرتاكم على مدى س ــنني.
عا القطاع النفطي بش ــكل عام وال ـ
لذا جلأت احلكومة العراقية بعد  2003على تعاقد مع الش ـ ـ ــركات االجنبية من اجل رفع املس ـ ـ ــتوى القطاع
النفطي وزايدة انتـاجـه وتطوير مؤهالتـه من خالل جوالت الرتاخيص النفطيـة املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـاة بعقود ا ـدمـة مع
الشــركات األجنبية دف جذب االســتثمارات األجنبية للتمكن من تطوير احلقول النفطية والغازية والتوجه
و زايدة االنتـاج فيهـا ،واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنـادا اىل ذلـك ،ت التعـاقـد إبقـامـة جمموعـة من املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع النفطيـة والغـازيـة من
خالل اربع جوالت شرع البدء يف االوىل عام .2009
3
يالحظ من الشـ ـ ـ ـ ـ ــكل ( )3زايدة اإلنتاج الكلي من الغاز الطبيعي من 1750مليون م عام 2004
إىل 23458مليون م 3عام 2015وال ترجع تلك الزايدة يف اإلنتاج الكلي إىل تطور صـ ــناعة الغاز الطبيعي
صـناعية املختلفة بل بس ـ ـ ــبب زايدة كميات الغاز الطبيعي
يف العراق وزايدة اس ـ ـ ــتهالكه لالس ـ ـ ــتخدامات ال ـ ـ ـ
صـاحب زايدة إنتاج النفط يف جوليت الرتاخيص األوىل والثانية وما يؤكد ذلك هو اافايف
احملروق الذي ي ـ ـ ـ ـ
3
3
كميات الغاز الطبيعي املس ـ ــوق من 3,1مليار م عام  2000إىل  1,3مليار م عام  2010ليذهب بدل
إن يصدر إىل حرقه ليصل كميات الغاز احملروق للعام نفسه  7,5مليار م.)19(3
ولو لت مقارنة الكميات اليت حيرقها العراق ابلبلدان املتصـدرة الرتتيب العاملي حلرق الغاز الطبيعي خالل
كل من روس ــيا اليت
تلك الفرتة( )2009س ــنجد انه حيتل بذلك املرتبة الرابعة عامليا حبرق الغاز الطبيعي بعد ّ
حتتل املرتبة األوىل عامليا ،مث إيران ونيجرياي.ومن املالحظ إن روس ـ ـ ـ ـ ـ ــيا حتتل املرتبة األوىل عامليا حبرق الغاز
الطبيعي بكميـات  44,3مليـار م 3ولكنهـا حتتـل املرتبـة الثـانيـة عـامليـا إبنتـاج الغـاز الطبيعي بكميـة قـدرهـا
صـدير الغاز الطبيعي بكمية قدرها 207,6مليار م 3أما إيران اليت
527,7مليار م ،3واملرتبة األوىل عامليا بت ـ
 -19نبيل جعفر ،،اجمد صباح عبد العال ،صناعة النفط والغاز يف العراق االااهات احلالية واملستقبلية للفرتة ،2020-2000
مركز اإلمارات للدراسات والبحوب اإلسرتاتيجية ،أبو رحم ،ط،.1،2015ص.12
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حتتل املرتبة الثالثة عامليا حبرق الغاز الطبيعي بكمية قدرها 10,3مليار م 3فالا حتتل املرتبة الرابعة عامليا إبنتاج
الغاز الطبيعي بكمية قدرها  131,2مليار م.3ان تلك البلدان عند حسـاب نسـبة الغاز احملروق إىل اإلنتاج
صـدير حىت نيجرياي ،بعكس العراق الذي
صـاحبة للزايدة يف اإلنتاج والت ـ ـ
جند إن نسـ ــب مرتفعة كولا خلا م ـ ـ
()20
حيرق الغاز الطبيعي ويهدرت دون أن ترافقه زايدة يف اإلنتاج أو التصدير .
3
أما ابلنس ـ ــبة إىل الغاز املعاد حقنه داخل اآلابر النفطية لرفع الض ـ ــغط املكمين ،فقد بلغ  800مليون م
عام  2012وذلك بسـبب اافايف إنتاج احلقول النفطية واافايف الضـغط الطبقي؛ إذ تصـبح الطاقة الطبقية
غري قادرة على رفع النفط ،وعندها البد من إضافة طاقة إضافية إىل املكمن من أجل زايدة إنتاجية احلقل.
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الشكل( )3تطورانتاج الغاز الطبيعي خالل الفرتة  2015-2004مبليون م

)21(3

ثالثا :استهالك الغاز الطبيعي

صـناعية اليت تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة اولية من اعمال ختريب
نظرا ملا تعرض ـ ــت له املنش ـ ـعت ال ـ ـ
وامهال مستمرة مما اثر ذلك وبشكل كبري على قدرة املنشعت يف استهالك الغاز الطبيعي مقارنة مع طاقتها
صـميمية ،ومن جهة اخرى تس ـ ـ ـ ــببت تلك الظروف عدم القدرة على تطوير اس ـ ـ ـ ــتخدام الغاز
االنتاجية الت ـ ـ ـ ـ
صـديرت( ،)22لذا فأن موارد الغاز الطبيعي غري مسـ ـ ــتغلة اىل حد كبري بوجود اكثر من  2,4غيغا
الطبيعي وت ـ ـ ـ
()23
واط من الطاقة معطلة بس ـ ــبب عدم توص ـ ــيل الغاز اليها .فنجد هناك اافاض ـ ـاً كبرياً يف اس ـ ــتهالك الغاز

 -20ضحى لعيحم كارم السدخان ،صناعة الغاز الطبيعي يف العامل وخلثريا ا اجليوسياسية ،جملة احباب ميسان ،م،11
ع،22،2015ص.169
 -21املصدر :نبيل جعفر ،،اجمد صباح عبد العال ،صناعة النفط والغاز يف العراق االااهات احلالية واملستقبلية للفرتة -2000
 ،2020مركز اإلمارات للدراسات والبحوب اإلسرتاتيجية ،أبو رحم ،ط،.1،2015ص.12
 -22نبيل جعفر ،،اجمد صباح عبد العال،مصدر سابق،ص.15
 -23مركز البيان للدراسات والتخطيط ،العراق ..تقرير النفط والغاز بضمنها التوقعات لعشر سنوات القادمة حىت العام ،2025
ترمجة وحترير :مركز البيان لتخطيط والدراسات ،نوفمرب،2016 ،ص35
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الطبيعي عام  2013بلغ  %40مقارنة مبا ت اس ـ ــتهالكه عام ،2003ويعود الس ـ ــبب الرئيس ـ ــي إىل الوض ـ ــع
السياسي املرتدي ،وما نتج عنه من تراجع لالستثمارات الغازية يف البلد(.)24
يواجه الغاز الطبيعي يف العراق ابجململ مشـ ـ ــاكل كبرية ،وكما اشـ ـ ـران سـ ـ ــابقا ابن العراق ميتلك اكثر من
صـاحب النتاج النفط إال أن عدم اس ـ ــتثمارت ابلش ـ ــكل الس ـ ــليم أدى إىل االاات
 %70من الغاز الطبيعي امل ـ ـ
إىل احراقـه واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترياد الغـاز من الـدول اجملـاورة .فمن املعلوم أن إي زايدة يف إنتـاج النفط سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف تنعكس
بزايدات يف إنتاج الغاز الطبيعي إال أن بس ـ ـ ــبب تقادم البىن التحتية النفطية تس ـ ـ ــبب يف هدر الغاز الطبيعي
الـذي وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل عـام  2015إىل  553مليـار قـدم مكعـب ( .)25يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف إىل ذلـك أن العراق ميتلـك أربعـة
صـاحبـة للنفط يف حمـافظيت كركوك ودايىل واليت يقـدر احتيـاطـا ـا بنحو 10
حقول للغـاز الطبيعي غري م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ترليون قـدم .3وينقـل الغـاز حـاليـا من أنبوب رئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بطـاقـة  240مليون قـدم 3إىل بغـداد من حقـل غرب
القرنة .إما منظومة غاز الشـ ـ ــمال فقد تعرضـ ـ ــت إىل إضـ ـ ـرار كبرية نتيجة للظروف األمنية غري املسـ ـ ــتقرة ،مما
جيعل الغاز املنتج غري كاف لتغطية الطلب احمللي ويعود السـ ـ ــبب يف ذلك اىل جمموعة من األسـ ـ ــباب تقف
عائقا وراء تدهور الصناعة الغازية يف العراق وميكن تلخيصها مبا ا-:
صـاحب قد واجه مش ـ ـ ـ ـ ـ ــكلتني وهي ختلف تكنولوجيا املعاجلة احلقلية يف حقول
 .1إن الغاز الطبيعي امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـل إليها النفط من
النفطية اليت تبدأ بعملية عزل النفط عن الغاز امل ـصـاحب يف حمطات العزل اليت ي ـ ـ
صـل الغاز الطبيعي عن السـوائل النفطية ومن مث ضــخه إىل كابســات الغاز الطبيعي
رأا البئر لتقوم بف ـ
وحرق الغازات غري املرغوب فيها ،ومشـ ـ ـ ــكلة تظهر يف العازالت املندثرة والقدمية من الناحية الفنية يف
احلقول النفطية التابعة لشــركيت نفط اجلنوب ونفط الشــمال .إذ خيرج النفط بكميات كبرية وعبورت إىل
حمطـات معـاجلـة الغـاز الطبيعي واليت من املفرتيف أن حتتوي على عـازالت أوليـة لعزل النفط عن الغـاز
صـل أحياان إىل خروج كميات
ولنع وصـ ـوله ومن مث عبورت إىل املش ــعل مما يش ــكل الدخان األس ــود وت ـ
كبرية من النفط إىل املشعل مما تسبب حرائق كبرية.
 .2إما حمطات كبس الغاز فهي تعاين أيض ـ ـ ـ ــا من قدمها فض ـ ـ ـ ــال عن قلة عددها يف احلقول النفطية فعلى
س ـ ـ ــبيل املثال ال تعمل يف حقل الزبري إال كابس ـ ـ ــتان للغاز الطبيعي من أص ـ ـ ــل 6كابس ـ ـ ــات ويف حقل
الرميلة أيضـا تعمل كابسـتان من أصـل  8كابسـات .وتوقفت كابسـة الغاز اجلاف اليت يعتمد عليها يف
تس ـ ـ ــويق الغاز الطبيعي بس ـ ـ ــبب مش ـ ـ ــكالت فنية يف احملرك التوربيين وعدم توفر املواد االحتياطية وقطع
الغيار لصـيانته ،ابإلضـافة إىل مشـكالت يف ضـاغط تربيد الربوابن ومشـكالت يف مضـخات املكثفات
اليت يتم حرقها مع الغاز الطبيعي مما أدت كل تلك املش ـ ــاكل إىل التوقف التام يف ش ـ ــركة غاز اجلنوب
صـل الس ـ ـ ـ ـ ـوائل الذي رهر لديه نقص بكميات الغاز
عام  .2009وامتدت املش ـ ـ ـ ـ ــكلة إىل معمل ف ـ ـ ـ ـ ـ

 -24مركز بروجنز الدوحة للطاقة،مصدر سابق ،ص.138
 -25عصري موسى ،العراق منتج ومصدر للغاز املقومات واحلواجز ،2016 ،ص ،13حبث منشور على املوقع االلكرتوين
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الطبيعي املطلوب والذي حيول إىل ش ـ ـ ـ ـ ــركة لتوفر الغاز الطبيعي املس ـ ـ ـ ـ ــال املس ـ ـ ـ ـ ــتخدم لوغرايف املنزلية
والصناعية مما نتج عنه استرياد الغاز لتغطية الطلب احمللي(.)26
المبحث الثالث :افاق الغاز الطبيعي في العراق
ان حجم االحتياطات الغازية اليت ميتلكها العراق تبني امهية هذا املورد املســتقبلي الذي ميكن ان حيظى
صـاداي بدل من حرقه وهدرت لذا البد من زايدة االهتمام
صـورة كفوءة اقت ـ ـ ـ
به اذا مات اس ـ ـ ــتغالله ومعاجلته ب ـ ـ ـ
ابستثمارت من مرحلة االنتاج اىل مرحلة التسويق.
ونتيجة مات ذكرت سـابقا ،وللميزات اليت يتمتع ا الغاز الطبيعي مقابل النفط ،فإن العراق من مصـلحته
ان يسـ ـ ـ ــعى إىل االهتمام إبنتاج الغاز الطبيعي ليس عله احالل للنفط وامنا هو مكمل له لريفع من عملية
التنمية يف العراق .ويف رل التوقعات املسـ ـ ــتقبلية للغاز الطبيعي يف العراق واليت تدعي ان يسـ ـ ــابق العراق يف
تطوير قطاع صناعة الغاز وخاصة بعد ان:
أوال:القوانني املحلية واالتفاقيات الدولية

أ -يف عام  2007ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرع قانون النفط والغاز (املقرتح) لعام  2007دف محاية الثروة الغازية والتعامل
صـادية والبد من اسـ ـ ـ ــتغالله يف توليد الطاقة الكهرابئية
صـدر مهم وله امهية يف التنمية االقت ـ ـ ـ ـ
معها كم ـ ـ ـ ـ
وال ـ ـصــناعات البرتوكيمياوية والكيمياوية ويف االسـ ـ ــتخدامات املنزلية ويف العمليات ال ـ ـصــناعية والغرايف
التصدير(.)27
ب -تعهـد العراق ابتفـاقيـة ابريس ابحلـد من الغـازات اليت تؤثر على االحتبـاا احلراري بنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة  %15بني
 2020و  2035أي مـا يعـادل  90مليون طن من اثين اوكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـد الكـاربون( .)28لـذا يتوجـب على
العراق ان خيفض من هدر الغاز الطبيعي ويسـتغله ابسـتغالل امثل كونه من موارد الطاقة قليلة التلوب
للبيئة فحسـ ــب املعايري الدولية يطرح الغاز الطبيعي  14.5غرام من غاز ثنائي اوكسـ ــيد الكاربون لكل
طن،بينمــا يطرح النفط  21.4غرامــا لكــل طن من الكــاربون لــذا يعــد امللوب الثــاين من بعــد الفحم
الذي يطرح  26غرام لكل طن(.)29
صـرة()BGC
صـرة ،يف عام  2013اعلن البدء بعمليات ش ـ ـ ـ ــركة غاز الب ـ ـ ـ ـ
ت -االتفاقية مبش ـ ـ ـ ــروع غاز الب ـ ـ ـ ـ
صـة( )%51وشــركة شــل( )%44وشــركة ميتســوبيشــي()%5
املشــروع املشــرتك بني شــركة غاز اجلنوب حب ـ
صـاحب وتقليل
وهو املشـ ــروع االول من نوعه على مسـ ــتوى العامل يف جمال اسـ ــتغالل الغاز الطبيعي امل ـ ـ
عملية احلرق للغاز .حيث تقوم شـركة غاز الب صـرة ببيع الغاز الطبيعي املعاجل يف حقول (الرميلة ،غرب
 -26ربيع خلف صايب ،ايهاب عباا حممد ،القطاع النفطي يف العراق(الواقع واالفاق) ،جملة العلوم االقتصادية واالدارية ،جامعة
بغداد ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،م ،19ع ،2013 ،74ص.240
 -27ايهاب عباا حممد ،حتليل االبعاد االقتصادية لصناعة الغاز الطبيعي يف العراق ،جملة الكوت للعلوم االقتصادية
واإلدارية،جامعة الواسط ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،ع.20،2015،187
 -28ادهم رشيد ،التغري املناخي وقمة ابريس:اإلمجاع البيئي العاملي ،2015 ،مقالة منشورة على
/https://www.ecomena.org/climate-summit-ar
 -29حيي محود حسن البو علي ،سوق النفط العاملية وانعكاسا ا على السياسة النفطية العراقية ،اطروحة دكتورات ،جامعة البصرة،
كلية االدارة واالقتصاد ،2010 ،ص.147
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صـرة ابعمال خلهيل وتطوير
القرنة ،الزبري) إىل شــركة غاز اجلنوب الوطنية.فضــال عن قيام شــركة غاز الب ـ
املنش ـ ـ ـ ـعت احلالية العادة تش ـ ـ ـ ــغيلها ابالض ـ ـ ـ ــة إىل بناء منش ـ ـ ـ ـعت جديدة لرفع الطاقة اإلنتاجية احلالية
والبالغة  400مليون قدم مكعب يوميا إىل  2مليار قدم مكعب يوميا(.)30
ب -دخول العراق مبــادرة الوقف التــام حلرق الغــاز املعتــاد حبلول عــام  2030اليت طرحهــا البنــك الــدول
على مجيع احلكومات وشـ ـ ـ ــركات النفط واملؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات اإلمنائية يف وقف حرق التلقائي للغاز .وتنص
صـاحب هلذت العملية ،وتتم االسـ ـ ــتفادة من هذا الغاز
املبادرة على ان أثناء انتاج النفط ينبعث غاز م ـ ـ ـ
او تتم احملافظة عليه نظرا الن احلكومات وش ـ ـ ـ ـ ــركات النفط اجرت اس ـ ـ ـ ـ ــتثمارات جوهرية لتجميع هذا
صـادية ،ويؤدي
الغاز ،ومع ذلك يتم حرق جزءً من هذا الغاز بس ـ ـ ـ ـ ـ ــبب قيود فنية او تنظيمية او اقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حرق الغـاز يف مواقع انتـاج النفط حول العـامل اىل اهـدار حوال  140مليـار م 3من الغـاز الطبيعي كـل
عام ويتس ـ ـ ــبب يف انبعاب ما يزيد على  300طن من غاز اثين أكس ـ ـ ــيد الكربون يف الغالف اجلوي.
ويسـ ـ ـ ــهم حرق الغاز يف تغيري املناخ ويؤثر على البيئة بسـ ـ ـ ــبب انبعاب اثين اكسـ ـ ـ ــيد الكربون والكربون
االسـ ـ ـ ــود وغريمها من امللواثت.وسـ ـ ـ ــتعمل احلكومات اليت صـ ـ ـ ــادقت على هذت املبادرة على يئة البيئة
القانونية والتنظيمية واالس ـ ــتثمارية والتش ـ ــغيلية املواتية الس ـ ــتثمارات التنقيب عن النفط وتطوير اس ـ ـواق
صـ ـ ـ ـ ــاحلة لالسـ ـ ـ ـ ــتفادة من الغاز وكذلك تطوير البنية التحية الضـ ـ ـ ـ ــرورية لنقل الغاز اىل هذت االسـ ـ ـ ـ ـواق
وس ـ ـ ـ ــتعمل هذت االجراءات على مد جس ـ ـ ـ ــور الثقة مع الش ـ ـ ـ ــركات كما س ـ ـ ـ ــتكون حافزا هلا كأس ـ ـ ـ ــاا
لالس ـ ـ ـ ــتثمار يف حلول التخلص من حرق الغاز وتش ـ ـ ـ ــرتط احلكومات يف عروض ـ ـ ـ ــها اجلديدة ا اص ـ ـ ـ ــة
ابلتنقيب ان تتضـ ـ ــمن خطط تطوير احلقول ا اصـ ـ ــة حبقول النفط اجلديدة االسـ ـ ــتفادة املسـ ـ ــتدامة من
صـاحب يف عملية االنتاج يف املوقع او احملافظة عليه دون احلرق املعتاد له وعالوة على ذلك
الغاز امل ـ ـ ـ ـ ـ
س ـ ـ ـ ـ ـ ــتبذل احلكومات اجلهود الالزمة كافة لض ـ ـ ـ ـ ـ ــمان لاية احلرق املعتاد للغاز يف حقول النفط القائمة
القصـى سـرعة ممكنة يف موعد اقصـات  .2030وسـتقوم شـركات النفط اليت صـادقت على هذت املبادرة
بتطوير حقول النفط اجلديدة حبيث يتم تشـ ــغيلها وفق هذت ا طط اليت تضـ ــمن االسـ ــتفادة املسـ ــتدامة
صـاحـب يف عمليـة االنتـاج يف املوقع او احملـافظـة عليـه دون احلرق املعتـاد لـه وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمـل
من الغـاز امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ش ـ ــركات النفط اليت لارا احلرق املعتاد للغاز يف احلقول احلالية على تنفيذ حلول س ـ ــليمة من الناحية
االقتصادية للتخلص من هذت العادة القصى سرعة ممكنة يف موعد اقصات .)31(2030
ج -جوالت الرتاخيص الغاز الطبيعي العراقي
صـيبها يف السـ ـ ــياسـ ـ ــة النفطية من خالل جوليت الرتاخيص الثالثة
بدأت صـ ـ ــناعة الغاز الطبيعي خلخذ ن ـ ـ ـ
صـرة مع ش ــركيت ش ــل وميتس ــوبيش ــي فض ــال عن جوليت الرتاخيص األوىل
والرابعة وعقد خلس ــيس ش ــركة غاز الب ـ
صـبح
صـاحب .وبذلك فإن من املتوقع أن ي ـ ـ ـ
والثانية اللتني سـ ـ ـريتفع معهما إنتاج كميات الغاز الطبيعي امل ـ ـ ـ
صـدرة للغاز الطبيعي على املس ــتوى العاملي .ويعتمد جناح ذلك على
العراق من البلدان الرئيس ــية املنتجة وامل ـ
 -30ايهاب عباا حممد ،مصدر سابق ،ص.186
 -31وزارة النفط ،البنك الدول يشيد هود العراق الستثمار الغاز ..مبادرة احلد من حرق الغازات يف العامل ،مقالة منشورة على
موقع وزارة النفطhttps://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=print&op=PrintPage&sid=1397 ،
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مدى قدرته على تنفيذ خططه املوض ــوعة واالس ــتقرار الس ــياس ــي واألمين للوص ــول إىل املعدالت املطلوبة من
اإلنتاج للغاز .إذ من املتوقع ان يرتفع انتاج الغاز الطبيعي امل صـاحب مع ارتفاع كميات النفط املسـتخرج اذ
صـاحـب عـام 2018اىل  29.2مليـار م3ولريتفع يف عـام  2019اىل
صـل انتـاج الغـاز الطبيعي امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
3
31.3مليار م  ،يض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف اليه ارتفاع انتاج الغاز الطبيعي احلر املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخرج من حقول (الس ـ ـ ـ ـ ـ ــيبة وعكاا
صـل كميته
صـورية) واليت ت التعاقد على تطويرها مع الشــركات االجنبية عام  2020اذ من املتوقع ان ت ـ
واملن ـ
3
3
اىل 7.9مليار م يضـاف اليه انتاج الغاز امل صـاحب البالغ  32.8مليار م لتكون الكميات االمجالية للغاز
الطبيعي بنوعيه احلر واملصاحب  40.7مليار م.)32( 3
ثانيا:التوقعات الدولية للطاقة يف العراق

 .1وفق توقعـات وكـالـة للطـاقـة الـدوليـة للطـاقـة يف العراق،فـأن امجـال الطلـب على الغـاز الطبيعي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتزايـد
بشـكل كبري إذ وفق السـيناريو املركزي الذي اعدته الوكالة يف تقريرها من املتوقع أن ي صـل الطلب على
3
الغاز الطبيعي إىل 20مليار م 3عام 2020بينما من املتوقع أن يتزايد الطلب ليصل إىل  70مليار م
عام  ،2035إي ســيزداد مبقدارثالثة اضــعاف ماكان عليه عام  2020نتيجة لزايدة االســتثمارات يف
جمال صناعة الغاز (.)33وليستمر يف تزايد ليصل إىل  80مليار م 3حبلول عام .2040
 .2وفق رعية مرصد االعمال الدولية ( ،)BMIأن يتزايد إنتاج الغاز غري املصاحب للنفط إىل  7مليارات
صـاعد إنتاج النفط مبطلع عام
م 3حبلول  2020مع بدء بتطوير غاز مريان /ابوي يف كردس ـ ـ ـ ــتان ويت ـ ـ ـ ـ
 2025إىل مــايقــارب  10مليــار م ،3بينمــا من املتوقع أن يتم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهالك الغــاز الطبيعي اجلــاف يف
حمطات توليد الطاقة الكهرابئية كون اغلب احملطات سيتم حتويلها من حمطات توليد الطاقة الكهرابئية
تعمــل ابلنفط إىل حمطــات توليــد توليــد الكهرابء تعمــل ابلغــاز ممــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفتح اجملــال من دخول الغــاز
الطبيعي إىل االستهالك احمللي وحتسني كفاءة إنتاج الطاقة وحتويل جزء كبري من النفط إىل تصدير.
صـرة حلقة وصـ ــل حمورية يف السـ ــلسـ ــلة ،حيث
بينما اشـ ــارت يف تقريرها لعام  2015أن شـ ــركة غاز الب ـ ـ
دف إىل مجع ومعاجلة وتس ـ ــويق الغاز املرتبط إبنتاج النفط من احلقول العمالقة يف جنوب العراق (الرميلة
وغرب القرنة والزبري) .على الرغم من احلاجة امللحة لتحسـ ـ ـ ـ ـ ــني إمدادات الطاقة ،فإن معظم الغاز املنتج يف
صـل إىل حوال  6-5مليار م 3سـ ـ ـ ــنواي ،أو فقط ثلث
جنوب العراق ال يزال مشـ ـ ـ ــتعال ،مع قدرة معاجلة ت ـ ـ ـ ـ
صـاحب املنتج .كما ســيســتغرق األمر بعض الوقت لبناء قاعدة حملية الســتهالك الغاز داخل قطاع
الغاز امل ـ
الطـاقـة وخـارجـه ،على الرغم من أن االتفـاق على بنـاء جممع البرتوكيمـاوايت يف النرباا الـذي تبلغ تكلفتـه
 11مليار دوالر ابلقرب من الب صـرة ،سـيسـاعد على ترسـي تطوير البنية التحتية اإلقليمية .لذا تتوقع شـركة
3
اوكس ـ ــن موابيل أن يتم اس ـ ــتهالك حمطات توليد جزء كبري من الغاز اجلاف ترتاوح مابني  5,8-5مليار م
خالل املدة  2025-2020والذي من شأنه أن يلحم  4إلف ميغاواط من الطاقة الكهرابئية(.)34
 -32نبيل جعفررضا ،اجمد صباح عبد العال ،مصدر سابق ،ص.76
 -33وكالة الدولية للطاقة( ،)ieaافاق الطاقة يف العراق ،تقرير خاص ضمن كتاب توقعات الطاقة يف العامل ،فرنسا،2013 ،
ص.12
 -34مركز البيان للدراسات والتخطيط ،مصدر سابق ،ص.46-38-18
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إمـا صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرات العراق من الغـاز الطبيعي فـأن بعـد تغطيـة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهالك حمطـات توليـدالكهرابء فـان من
صـادرات الغاز الطبيعي
صـل صـ ــايف ال ـ ـ
صـدير الفائض من الغاز الطبيعي املنتج اىل تركيا .لت ـ ـ
املرجح أن يتم ت ـ ـ
اجلاف عام  2020إىل  2مليار م 3ويظل يف حالة تزايد ليصل عام  2025إىل  4,1مليار م.3
صـدير العراق للغاز الطبيعي
جدول( )4توقعات مرص ــد االعمال الدولية ( )BMIإلنتاج واس ــتهالك وت ـ
()35
اجلاف خالل املدة 2025-2020
صـادرات الغ ـ ــاز
اإلن ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاج ال ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــاز االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـهـالك الـغ ـ ـ ــاز ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
السنة
الطبيعي اجلـاف مليـار
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي اجل ـ ـ ــاف الطبيعي اجلاف
3
3
3
م
مليار م
مليار م
2,0
5, 3
7,4
2020
4,2
5, 5
9,7
2021
4,6
5, 7
10,3
2022
4,4
5, 8
10,2
2023
4,2
5, 8
10,1
2024
4,1
5, 8
9,9
2025
 .1املوقع اجلغرايف املتميز للعراق القريب نســبيا من مناطق االســتهالك وخاصــة االس ـواق االوربية وامكانية
ربط مع خط ابنكو لنقل الغاز.فضـ ــال عن خط الغاز العريب وخط الغاز ا ليجي وخط الغاز العراقي
صـدير العراق كميـات من الغـاز الطبيعي
الكوييت .والـذي عربت ت اتفـاق بني العراق والكويـت على ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
يصل إىل  5ماليني م3يوميًا(.)36
 .2اربة اهيز السـ ـ ـ ــيارات بوقود الغاز السـ ـ ـ ـائل يف العراق .وتعد اربة العراق يف اهيز السـ ـ ـ ــيارات بوقود
الغاز الس ـ ــائل ،جزء من اس ـ ـرتاتيجية وتوجه احلكومة يف اس ـ ــتثمار الغاز الطبيعي ،و التقليل من هدرت،
فقد توجهت وزارة النفط العراقية اىل أنشــاء مشــروع حتوير واضــافة منظومة وقود تعمل ابلغاز الســائل،
وفتح ورشة حتوير للسيارات يف مجيع احملافظات ماعدا حمافظة (املوصل ،الرمادي ،صالح الدين( ،من
مزااي هذت التجربة الا س ــوف تس ــتخدم الغاز املض ــغوط يف تش ــغيل الس ــيارات بدل من البنزين مما يعين
تقليل نسب التلوب املنبعث من احرتاق البانزين يف السيارات ،فضال عن اافايف تكلفة الغاز مقارنة
ابلبانزين(.)37
 .3ان اقرار قانوين شــركة النفط الوطنية وشــركة الغاز الوطنية ســيســاهم يف االســتثمار االمثل للثروة الوطنية
صـادي للبالد .واش ــار اىل ان قانون
صـناعة ما حيقق النهويف ابلواقع االقت ـ
للنفط والغاز وتطوير هذت ال ـ
 -35املصدر :مركز البيان للدراسات والتخطيط ،العراق ..تقرير النفط والغاز بضمنها التوقعات لعشر سنوات القادمة حىت العام
 ،2025ترمجة وحترير :مركز البيان لتخطيط والدراسات ،نوفمرب ،2016 ،ص.46-38-18
 -36صحيفة العرب ،العراق يقرتب من تصدير الغاز الطبيعي إىل الكويت ،لندن ،9،2017/22 ،السنة ،40ع،10759
 ،2017ص.1
 -37خالد قاسم بويش ،استثمار الغاز الطبيعي يف العراق الواقع واالفاق املستقبلية ،رسالة ماجستري ،جامعة القادسية ،كلية اإلدارة
واالقتصاد ،2017 ،ص.101
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ش ـ ـ ــركة الغاز الوطنية تض ـ ـ ــمن تطوير منش ـ ـ ــأت اس ـ ـ ــتثمار وانتاج الغاز ومنش ـ ـ ــأت ص ـ ـ ــناعة البرتوكيماوية
صـناعات ذات العالقة مبجاالت الغاز فضــال عن رفع كفاءة التنســيق بني حلقات انتاج واســتهالك
وال ـ
الغاز الطبيعي وتطوير العاملني يف هذا القطاع .اقرار قانون شــركة الغاز الوطنية من شــأنه رســم وتنظيم
س ــياس ــة اس ــتثمار الغاز يف البالد وقيادة برامج تنفيذ املش ــاريع وتش ــغيل املنش ــأت وفق املعايري العاملية،
صـل اىل معدالت
حيث ان الدراس ــات وا طط تش ـري اىل امتالك العراق المكانيات هائلة ميكن ان ت ـ
( )5000مليون قدم مكعب قياس ـ ـ ـ ــي يف اليوم وما يرافق ذلك من انتاج كميات هائلة من املكثفات
صـاف الدول الرائدة يف االس ـ ــتثمار االمثل
والغاز اجلاف والس ـ ــائل واملكوانت االخرى ومبا جيعل يف م ـ ـ
للغاز(.)38
االستنتاجات
لقد توصلت الدراسة إىل النتائج االتية:
 .1ميتلك العراق امجال االحتياطات من الغاز الطبيعي املؤكد ما يقدر بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()7126تريليون قدم مكعب
عـام ،2014إال أننــا جنـد أن حجم اإلنتــاج من غـاز الطبيعي هو  21853مليون م 3للعــام نفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ويعود يف سـبب يف ذلك إىل نسـبة اهلدر واحلرق اليت وصـلت إىل  %70من غاز املصـاحب السـتخراج
النفط.
صـناعة الغازية يف العراق من مشــاكل عديدة ابرزها التقادم التكنلوجي املســتخدم يف منشــأ ا،
 .2تعاين ال ـ
كذلك قدم ا طوط الناقلة للغاز الطبيعي اليت تتس ـ ـ ــبب يف هدر كميات كبرية من الغاز ،فض ـ ـ ــال عن
مشـكالت الفسـاد املال واالداري وانعدام االسـتقرار االمين الذي تسـبب يف ختريب ودمار العديد من
املنشأت من املصايف واالانبيب.
صـرة الدور البارز يف
 .3س ــيكون للش ــركات االجنبية املس ــتثمرة من خالل عقود الرتاخيص وش ــركة غاز الب ـ
صـاحب واحلر واسـ ــتخدامه وفق ماحددته القوانني العراقية يف احلفاظ على
اسـ ــتغالل الغاز الطبيعي امل ـ ـ
صـدير االحادي واعادة هيكل ميزان الطاقة
الثروة اهليدروكربونية مما س ــيس ــاعد حتما على تغيري منط الت ـ
يف العراق.
 .4تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري توقع ــات الط ــاق ــة الع ــاملي ــة إىل زايدة الطل ــب على الغ ــاز الطبيعي ورهور االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواق احل ــديث ــة
الس ـ ــتهالك،االمر الذي ميكن للعراق مس ـ ــتقبال أن يلعب دورا ابرزا يف االس ـ ـواق العاملية مث اللجوء إىل
تطوير صناعة تسييل الغاز أو معاجلته.
 .5تش ــري التوقعات الدولية إىل تزايد الطلب احمللي يف العراق على الغاز يف املس ــتقبل إىل اكثر من ض ــعف
وهذا جيعل العراق من بلدان ذات االس ـ ـ ــتهالك الكثيف للغاز الطبيعي لذا س ـ ـ ــتقل ص ـ ـ ــادراته ويرتاجع
تنافسه مامل تتطور الصناعة الغازية.
التوصيات
يف ضوء االستنتاجات اليت طرحت ت التوصل إىل التوصيات االتية:
 -38مقالة منشورة على موقع االلكرتوين لوزارة النفط .https://oil.gov.iq/index.php?name=Searchl
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صـدر اىل االسـ ـ ـواق سـ ـ ـواء
من خالل العريف السـ ـ ــابق الحظنا هناك مشـ ـ ــكلة كبرية هي نقل الغاز امل ـ ـ ـ
االقليمية او العاملية ،اال ان هناك خطوط اانبيب لر ابلعراق ميكن عرب االتفاقيات أن يتم اس ـ ـ ــتثمارها
صـدير الغاز الطبيعي مثل خطوط اانبيب الغاز العريب الذي من املقرتح ان يكتمل يف تركيا واليت
يف ت ـ ـ ـ ـ
ميكن للعراق ان يتصـل اب ط والذي سيتم ربطه يط انبوكو االمر الذي سيجعل من الشرق االوسط
موردا رئيسيامن الغاز الطبيعي اىل السوق االوربية.
العمل على ض ـ ـ ـ ـ ــرورة خلهيل وتطوير البىن التحتية للمش ـ ـ ـ ـ ــاريع الغازية القائمة و ا اص ـ ـ ـ ـ ــة مبعاجلة الغاز
الطبيعي و التخطيط إلقامة مش ـ ــاريع اس ـ ــتثمارية اخرى دف تقليل كميات الغاز احملروق واس ـ ــتغالله
بشكل افضل.
وض ــع اس ـرتاتيجيات وس ــياس ــات مناس ــبة لتطوير الثروة الغازية واس ــتثمارها بش ــكل مس ــتدام والنظر إليه
الشريك احلقيقي للنفط.
االسـتفادة من الدراسـات و اارب البلدان االخرى مثل السـعودية وقطر وايران يف جمال الغاز الطبيعي
يف كيفية استثمارت وتطويرت والطرق اليت استخدمتها يف إنتاج ونقل وتصدير الغاز الطبيعي.
المصادر
أوال :الكتب

 .1نبيل جعفر ،،اجمد صـ ـ ــباح عبد العال ،صـ ـ ــناعة النفط والغاز يف العراق االااهات احلالية واملسـ ـ ــتقبلية
للفرتة  ،2020-2000مركز اإلمارات للدراسات والبحوب اإلسرتاتيجية ،أبو رحم ،ط.1،2015
ثانيا :االطاريح والرسائل الجامعية

 .1محيـدعطيـة عبـد احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني اجلوراين ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ـصـنـاعـات النفطيـة وااثرهـا التنمويـة يف جنوب العراق ،أطروحـة
دكتورات ،جامعة البصرة ،كلية االداب.2012 ،
 .2خالد قاسـم بويش ،اسـتثمار الغاز الطبيعي يف العراق الواقع واالفاق املسـتقبلية،رسـالة ماجسـتري،جامعة
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The powers of the special administration in amending
the administrative contract
)1(

Lect. Ali Sahib Al-Shareefy

 علي صاحب الشريفي.د.م

الخالصة
 فهي، حال تنفيذت اللتزاماته التعاقدية،إن االدارة تتمتع بسـ ـ ــلطات اسـ ـ ــتثنائية يف مواجهة املتعاقد معها
 االمر الذي يعطيها احلق يف التمتع ابمتيازات السلطة العامة من،تستمدها من تعاقدها بعدها سلطة عامة
 ويسـتند لتع االدارة ا اىل طبيعة العقود االدارية وارتباطها الوثيق بتسـيري،خالل ممارسـتها لتلك السـلطات
 االمر الذي يتعني معه تغليب الصـايب العام على الصـايب ا اص للمتعاقد مع االدارة دون ان،املرافق العامة
.يكون للمتعاقد االعرتايف على ممارسة االدارة لتلك السلطات مادامت تلك املمارسة يف اطار املشروعية
Abstract
That the administration has exceptional powers in the face of the
contractor, in the event of implementation of its contractual obligations, they
derive from the contract as a public authority, which gives them the right to
enjoy the privileges of public authority through the exercise of those
authorities, based on the management of the nature of administrative
contracts and its close link with the management The public interest shall be
vested in the private interest of the contractor with the administration without
the contractor having an objection to the exercise of administration by such
authorities as long as such practice is within the framework of legality.

. كلية القانون/-
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المقدمة
أوال :موضوع البحث

إن ســلطة االدارة يف تعديل بنود العقد االداري تشــكل نظرية قانونية مســتقلة فهي تعد واحدة من اهم
صـلحة املتعاقدة يف مواجهة املتعاقد معها ،ابعتبار الا تش ـ ـ ـ ــكل احدى
واخطر الس ـ ـ ـ ــلطات اليت للكها امل ـ ـ ـ ـ
القواعد العامة يف نظرية العقد االداري وسـ ـ ــندها يف ذلك هو مقتضـ ـ ــيات فكرة املرفق العام مبعناها الواسـ ـ ــع
اليت تتميز ـا العقود االداريـة عن عقود القـانون ا ـاص ،فـالعقود االداريـة وان كـانـت تتفق مع عقود القـانون
ا اص ابلا تنش ـ ـ ـ ــأ بني االطراف حقوقا والتزامات متبادلة ،اال الا ختتلف عنها من حيث عدم تس ـ ـ ـ ــليمها
بقاعدة املساواة بني املتعاقدين ،فاإلدارة تتمتع ابمتيازات وحقوق ال يتمتع مبثلها املتعاقد ترجيحا للمصلحة
العامة على املصلحة ا اصة.
ثانيا :اهمية موضوع البحث

صـال عقودها
تكمن امهية موض ــوع البحث من خالل أن االدارة تتمتع بس ــلطات اس ــتثنائية يس ــوغها ات ـ
االداريـة ابملرافق العـامـة ومتطلبـات تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيريهـا ،لـذا فـألـا مقررة هلـا مبوجـب القواعـد العـامـة اليت حتكم العقود
اإلدارية ،وهذت االمتيازات والسـ ـ ـ ـ ـ ــلطات تتمتع ا سـ ـ ـ ـ ـ ـواء وردت يف العقد ام مل ينص عليها فيه ،وال ميكن
للمتعــاقــد مع االدارة ان حيتج بقــاعــدة العقــد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعــة املتعــاقــدين وليس من حق االدارة التنــازل عن هــذت
السطات أللا تتعلق ابلنظام العام وكل اتفاق يقع خالفها يعد ابطال.
ثالثا :مشكلة البحث
•
•

ترتكز مشكله البحث من خالل عدة تساعالت ميكن عرضها او ااثر ا وفق االا-:
مىت حيق لإلدارة التمتع بسـلطة الرقابة على تنفيذ العقد االداري؟ وهل هذت السـلطة منصـوص عليه يف
العقد ام ال؟
هل ان اس ـ ـ ــتعمال االدارة لس ـ ـ ــلطا ا االس ـ ـ ــتثنائية يف الرقابة اداة من ش ـ ـ ــألا دعم وتقوي القرار االداري
صـلحة
صـايب العام وغاية االفراد يف حتقيق امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ابلش ـ ـ ـ ـ ـ ــكل الذي يوازي بني غاية االدارة يف حتقيق ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ا اصة؟ ام ان دور الرقابة يقتصر على حتقيق الصايب العام بعيدا عن املصلحة ا اصة لإلفراد؟
رابعا :منهجية البحث

اعتمدان يف حبثنا هذا على املنهج التحليلي لدراسة موضوع سلطات االدارة االستثنائية يف تنفيذ العقود
صـادرة من
صـوص الواردة يف هذا الشــأن فضــال عن التطرق اىل ابرز القرارات ال ـ
االدارية من خالل حتليل الن ـ
احملاكم االدارية والقضائية ذا ا صوص.
خامسا :خطة البحث

سـ ـ ــنقسـ ـ ــم خطة البحث على مبحثني نتناول يف املبحث االول ماهية سـ ـ ــلطات االدارة االسـ ـ ــتثنائية يف
تعديل العقد ،وهو مقسـم على مطلبني ا صـص املطلب االول لبيان مفهوم سـلطات االدارة االسـتثنائية يف
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تعديل العقد ،إما يف املطلب الثاين فسـ ـ ـ ـ ــنتناول فيه مظاهر سـ ـ ـ ـ ــلطات االدارة االسـ ـ ـ ـ ــتثنائية يف تعديل العقد
االداري.
إما يف املبحث الثاين فسـ ـ ــنتناول فيه اسـ ـ ــتعمال االدارة لسـ ـ ــلطة تعديل العقد وهو مقسـ ـ ــم على مطلبني
نتناول يف املطلب االول اثر قاعدة العقد شـ ـ ـ ـ ـ ـريعة املتعاقدين وسـ ـ ـ ـ ـ ــلطات االدارة االنفرادية ،إما يف املطلب
الثاين فسنخصصه لبيان ضماانت املتعاقد اات استعمال االدارة غري املشروع لسلطة التعديل.
ويف ا الة سوف يتم التطرق اىل اهم النتائج والتوصيات اليت ت التوصل اليها.
المبحثث األول :مثاهيثة سثثثثلطثات االدارة االسثثثثتثنثائيثة في تعثديثل العقثد
االداري
إن االدارة تتمتع بسـ ـ ــلطات اسـ ـ ــتثنائية يف مواجهة املتعاقد معها ،حال تنفيذت اللتزاماته التعاقدية ،فهي
تستمدها من تعاقدها بع ّدها سلطة عامة ،االمر الذي يعطيها احلق يف التمتع ابمتيازات السلطة العامة من
خالل ممارسـ ــتها لتلك السـ ــلطات ،والذي يسـ ــتند لتع االدارة ا اىل طبيعة العقود االدارية وارتباطها الوثيق
صـايب ا اص للمتعاقد مع االدارة
صـايب العام على ال ـ
بتســيري املرافق العامة ،االمر الذي يتعني معه تغليب ال ـ
دون ان يكون للمتعاقد االعرتايف على ممارس ـ ـ ــة االدارة لتلك الس ـ ـ ــلطات مادامت تلك املمارس ـ ـ ــة يف اطار
املشروعية.
ويف ضـوء ما تقدم سـنتناول سـلطات االدارة االسـتثنائية من خالل مطلبني ا صـص االول لبيان مفهوم
س ــلطات االدارة االس ــتثنائية يف تعديل العقد اإلداري ،اما يف املطلب الثاين فس ــنتناول فيه مظاهر س ــلطات
االدارة االستثنائية يف تعديل العقد اإلداري ،وفق التفصيل االا:
املطلب األول :مفهوم سلطات االدارة االستثنائية يف تعديل العقد االداري

إن حق االدارة يف اس ـ ــتخدام س ـ ــلطة التعديل يف العقود االدارية يف احلقيقة ال ميكن خلس ـ ــيس ـ ــه إالّ على
مســتلزمات املرافق العامة ،وتغرياته املفاجئة ،إذ جند أن الفكرة العامة يف ذلك تتمثل يف ان االدارة جيب اال
تتقيد بشـ ـ ـ ـ ـ ــكل غري حمدود لعقود صـ ـ ـ ـ ـ ــارت غري متكيفة مع حاجات املرفق وذلك الن العقد يرتبط ابملرفق
العام الذي يتميز بدورت وقابليته للتغيري والتعديل مما يعين ضـ ـ ـ ـ ــرورة لتع العقد بذات درجة املرونة اليت يتمتع
ا املرفق واال أدى اىل مجود العقد ،ومن مث ،مجود املرفق (.)2
صـيل
ويف ضـ ــوء ما تقدم سـ ــنتناول مفهوم سـ ــلطات االدارة االسـ ــتثنائية يف تعديل العقد من خالل التف ـ ـ
االا-:
الفرع األول :تعريف سلطات االدارة االستثنائية ف تعديل العقد االداري
إ ّن العقد االداري ش ـ ــأنه ش ـ ــأن كل عقد ينش ـ ــئ حقوقا والتزامات متبادلة بني طرفيه ،إذ غالبا ما تكون
صـوص عليها يف العقد ،اال ان عالقة االدارة ابملتعاقد معها يف العقد االداري ختتلف اختالفا كبريا عن
من ـ ـ ـ ـ ـ
العالقـة اليت تربط املتعـاقـدين ابلعقود املـدنيـة ،ويرجع السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـب يف ذلـك أن عالقـة االدارة ابألفراد يف العقود
 -2د .مهند خمتار نوح ،االجياب والقبول يف العقد االداري (دراسة مقارنة) ،ط ،1منشورات احللحم احلقوقية ،بريوت،2005 ،
ص.132
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االدارية تتميز بطابع خاص خيتلف عن عالقة األفراد بعضـ ـ ـ ـ ـ ــهم ببعض مما ادى اىل وجود قواعد تنسـ ـ ـ ـ ـ ــاب
طبيعة نشــاط االدارة وهدفها .ومرجع ذلك ان االدارة ابســتخدامها وســيلة العقد االداري دف اىل تســيري
املرفق العام الذي تقوم على رعايته ،مما ادى اىل عدم وجود تساوي يف املراكز القانونية بني االفراد واالدارة،
صـايب العام ،ومن مث فهي تتمتع
فاإلدارة تتمتع مبركز متميز عن االفراد وذلك حبكم سـ ـ ـ ــهرها على حتقيق ال ـ ـ ـ ـ
()3
بسلطات استثنائية لضمان حسن سري املرفق ابنتظام واضطراد كلما اقتضت احلاجة لذلك .
وهنــا تظهر قــاعــدة عــدم املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة بني االفراد وبني االدارة يف العقــد االداري وذلــك الن الفرد دائمــا
صـلحة العامة وضــمان
صـلحته ا اصــة يالف العقد االداري الذي يهدف اىل حتقيق امل ـ
يســتهدف حتقيق م ـ
صـايب
س ــري املرفق العام لذلك جند ان االدارة تتمتع ابمتيازات ال مثيل هلا ابلنس ــبة لوفراد من اجل حتقيق ال ـ
العام .اض ـ ـ ـ ـ ــافة اىل ذلك جند ان حق االدارة يف تعديل العقد االداري هو حق اثبت هلا فتس ـ ـ ـ ـ ــتطيع االدارة
اس ـ ـ ـ ــتخدامه ولو خال العقد من نص بش ـ ـ ـ ــأنه ،وحىت لو احتوى العقد على نص حيظرت ،إذ يبطل النص يف
هـذت احلـالـة ويبقى احلق قـائمـا ،وحىت لو وجـد نص يف العقـد جييز لإلدارة تعـديـل العقـد فـإن هـذا النص ال
يعدو دورت ان يكون كاشفا للحق ال منشئ له(.)4
الفرع الثاين :شروط ممارسة االدارة لسلطاهتا االستثنائية ف تعديل العقد االداري
إن سلطة االدارة يف تعديل العقد االداري ليست سلطة مطلقة دون قيود وهلذا جند ان القانون االداري
وأحكام القض ـ ـ ــاء قد فرض ـ ـ ــت على االدارة قيودا البد من مراعا ا عندما تنوي اس ـ ـ ــتخدام س ـ ـ ــلطة التعديل
االنفرادي وهذت الشروط أو القيود ميكن امجاهلا ابالا-:
أوال :اقتصار التعديل على شروط العقد املتصلة ابملرفق العام

صـوص العقد ،إذ جند ان
إن طبيعة احتياجات املرفق املتغرية ابس ــتمرار هي اليت تقض ــي بتعديل بعض ن ـ
صـلة ابملرفق العام هي وحدها ختضــع لســلطة االدارة يف التعديل االنفرادي ،وهذت الشــروط
شــروط العقد املت ـ
هي اليت تنظم املرفق العام ،وتتعلق ابحتياجاته ،وكيفية اش ـ ـ ــباع حاجات االفراد ،وهذا القيد ليس اال نتيجة
للفكرة االس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية ذا ا اليت تش ـ ـ ــكل االس ـ ـ ــاا القانوين لس ـ ـ ــلطة التعديل ،وهي ض ـ ـ ــرورة تكيف العقد مع
حاجات املرفق العام ،إذ يسـ ـ ــتطاع يف الواقع التمييز بني شـ ـ ــروط العقد هذت اليت تتعلق بتسـ ـ ــيري املرفق العام
واليت لس حاجات املرفق ،وتلك اليت تتعلق ابالمتيازات املالية املعطاة للمتعاقد ،وسـ ـ ــلطة التعديل ال تطبق
اال على النوع االول من الشروط دون النوع الثاين(.)5
صـر هذا القيد إذ قضـ ـ ــت حمكمة القضـ ـ ــاء االداري الن جهة االدارة ال
وقد اقر القضـ ـ ــاء االداري يف م ـ ـ ـ
للك أو لس ابلتعديل املزااي املالية املتفق عليها يف العقد ،واليت يتمتع ا املتعاقد معها ،فهذت الســلطة هي
ليسـت مطلقة بل ترد عليها قيوداً منها الا تقتصـر على نصـوص العقد املتعلقة بتسـيري املرفق العام وحاجاته
 -3عمر حلمي ،سلطة االدارة يف تعديل العقد االداري وضماانت املتعاقد يف مواجهتها ،دار النهضة العربية ،القاهرة،1996 ،
ص.105
 -4علي عبد العزيز ،سلطة االدارة يف تعديل العقد االداري (دراسة مقارنة)،اطروحة دكتورات ،كلية احلقوق ،جامعة عني الشمس،
 ،1975ص.55
 -5د .مازن ليلو راضي ،القانون االداري ،ط ،3مطبعة جامعة دهوك ،العراق ،2007 ،ص.309

378

سلطات االدارة االستثنائية ف تعديل العقد االداري

ومقتض ــياته .اال يف احوال معينة اس ــتثنتها الش ــروط العامة امللحقة ابلعقود االدارية يف بعض الدول وأجازت
تعديل اجور السلع واسعارها يف عقود التزام املرافق العامة مع االخذ بنظر االعتبار التوازن املال للعقد (.)6
صـر فقط على ش ـ ـ ــروط العقد
ومما تقدم يتض ـ ـ ــح لنا ان س ـ ـ ــلطة االدارة يف التعديل االنفرادي للعقد تقت ـ ـ ـ
املتصلة بتسيري املرفق العام أما شروط العقد االخرى غري املتصلة ابملرفق العام فال للك االدارة تعديلها.
اثنيا :احرتام قواعد املشروعية

صـدر
جيب ان تتقيد االدارة يف معريف تعديلها لعقدها ابملبدأ العام للمش ــروعية االدارية ،إذ ال بد ان ي ـ
قرار التعديل من سلطة خمتصة به وفق الصيغة اليت حددها القانون ،وينبغي ان يكون قرارها موافقا لونظمة
النافذة ،إذ جند ان بعض القواعد ا اصـ ـ ـ ــة ابلنظام القانوين للعقد االداري ،قد بنيت على اسـ ـ ـ ــاا القوانني
واللوائح ،فإذا قامت االدارة بتعديل هذت القواعد فإلا سـ ـ ـ ـ ــوف ترتكب خرقا ملبدأ املشـ ـ ـ ـ ــروعية ،وخري مثال
على ذلـك القواعـد اليت ترد على عقود التوريف ،وهي يف جزء كبري منهـا ذات طـابع تنظيمي ،ومن مث ،ال
صـة ابلتش ـ ـ ـ ـ ـ ـريع إذا كانت ذات طابع
ميكن تعديلها اال ابلطريق التنظيمي .او عن طريق الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلطة املخت ـ ـ ـ ـ ـ ـ
تشريعي(.)7
صـر على "ان االدارة ال حيق هلا اجراء اي تعديل يف شــروط
وقد اســتقرت احكام القضــاء االداري يف م ـ
صـلحة العامة فلإلدارة حق تعديل شـ ــروط العقد وإضـ ــافة شـ ــروط جديدة مبا
العقد اال اذا اقتضـ ــت ذلك امل ـ ـ
يرتاءى هلا اكثر اتفاقا مع الصايب العام ،)8( "..وهذا ما أشار اليه احد الفقهاء ابلقول" ،ويقر الفقه لإلدارة
صـفة التعاقدية ،وتبقى قاعدة العقد ش ـ ـ ـ ـ ـ ـريعة املتعاقدين هي
حبق التعديل ،علما الن هذا احلق ال ينفي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـدة ،إذ أن حق اإلدارة يف التعـديـل ال يعين أن هـذت األخرية ال تلتزم بتنفيـذ العقـد ،فحق التعـديـل ال
ميكن لإلدارة أن لارسـ ــه ،إال يف رروف وبشـ ــروط وألهداف حمددة بوصـ ــفه وسـ ــيلة لكنها من التكيف مع
الظروف املتغرية؛ السـ ــتمرارية املرفق العام ومواكبته للمسـ ــتجدات احلاصـ ــلة؛ لذا فإن حق اإلدارة يف التعديل
ليس مرادفا حلق اإلدارة يف التخلص من التزاما ا أو عدم الوفاء ا ،فإذا مل تلتزم اإلدارة ابلشروط واحلاالت
واألهـداف املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروعـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمـال احلق ابلتعـديـل عنـدهـا يتم توقيع جزاءات على اإلدارة عنـد خرقهـا أو
خمالفتها للعقد ،وهنا تتحمل منفردة املسؤولية التعاقدية وهذا ما استقر عليه االجتهاد" ( ،)9ومل يكن جملس
الدولة املصري على هذا ببعيد عن مفهوم املشروعية اإلدارية ،فاملبدأ عام ورددت قضاء اجمللس كثريا(.)10
أقرت ...":تغليبا
وقد كان حكم احملكمة ال ـ
صـادر يف /25مايو1963 /م أكثر إيض ــاحا وتبياان عندما ّ
صـلحة الفردية ،مما جيعل لإلدارة يف هذا األخري ســلطة مراقبة تنفيذ شــروط العقد،
صـلحة العامة على امل ـ
للم ـ
وتوجيه أعمال التنفيذ واختيار طريقته وحق تعديل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروطه املتعلقة بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري املرفق ،وتنظيمه وا دمة اليت
صـلحة العامة ..وخيض ـ ــع يف تلك اإلجراءات اىل قواعد
تؤديها ،وذلك إبراد ا املنفردة حس ـ ــبما تقتض ـ ــيه امل ـ ـ
صـاص ،"..وأش ـ ـ ــار بعض الفقهاء إىل هذا املعىن بقوهلم" :وأخريا فإن
مرس ـ ـ ــومة من حيث الش ـ ـ ــكل واالخت ـ ـ ـ
 -6ينظر :حكم حمكمة القضاء االداري املصري الصادر يف  ،1957/6/30السنة  ،11رقم  ،377ص.607
 -7د .نصري منصور انبلسي ،العقود االدارية (دراسة مقارنه) ،ط،1مكتبة زين احلقوقية ،لبنان ،2010 ،ص.343
 -8ينظر :حكم احملكمة االدارية العليا املصرية الصادر يف  ،1957/4/20اجملموعة السنه ،رقم  ،17ص.938
 -9علي عبد االمري قبالن ،اثر القانون ا اص على العقد اإلداري،ج،1ط،1مكتبة زين احلقوقية ،لبنان ،2011 ،ص.356
 -10علي الفحام ،سلطة اإلدارة يف تعديل العقد اإلداري ،دار الفكر العريب،القاهرة،1976 ،ص.218
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العدد27 :

اإلدارة ملزمة ابحرتام العقد كله ،مبعىن إلا ال تس ـ ـ ـ ــتطيع دون أن تعريف نفس ـ ـ ـ ــها للمس ـ ـ ـ ـؤولية أن تقوم الي
عمل يتعاريف مع صفتها كمتعاقدة.)11("..
اثلثا :اقتصار التعديل على موضوع العقد

ان االدارة إذا فرض ـ ـ ـ ـ ــت على املتعاقد التزاما خارجا عن العقد وال ص ـ ـ ـ ـ ــلة له مبوض ـ ـ ـ ـ ــوعه فإن قرارها يعد
ابطال ،وجيوز للمتعــاقــد أن يلجــأ إىل قــايف العقــد إللغــاء هــذا القرار ،كمــا حيق لــه االمتنــاع عن تنفيــذت،
صـر على موض ــوع العقد وال تتعدات ،إذ ان املتعاقد قد اتفق مع االدارة على معاونتها يف
فس ــلطة االدارة تقت ـ
موضـ ـ ــوع معني ،وهو يلتزم ببذل هذت املعاونة على اوسـ ـ ــع مدى يف حدود هذا املوضـ ـ ــوع لسـ ـ ــد احتياجات
املرفق العام ،ويتوقف التزامه عند هذا احلد ،ومن مث ،فانه ال جيوز لإلدارة حتت ســتار اســتعمال ســلطتها يف
التعديل ان تطلب من املتعاقد أداء اعمال مل يكن ليقبل ا لو عرضـ ــت عليه عند ابرام العقد االصـ ــلي ،إذ
جيب عليها إال تفريف عليه تعديالت اعله أمام عقد جديد فال يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوغ لإلدارة إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناد أعمال جديدة
للمتعاقد معها تنبت صـلتها ابلعقد األصـلي أو حيتاج تنفيذها ألوضـاع جديدة ختتلف بشـكل اتم عن تلك
املتفق عليهـا ،إذ يتعني ان تكون االعبـاء اليت يرتبهـا تعـديـل العقـد االداري على عـاتق املتعـاقـد مع االدارة يف
احلـدود الطبيعيـة واملعقولـة حبيـث ال تتجـاوز إمكـاانت املتعـاقـد الفنيـة( .)12وقـد جرى القض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء االداري يف
صـوص العقد االســاســية على أســاا ان الشــروط غري قابلة للتعديل ،إذ ان
فرنســا على عدم جواز تعديل ن ـ
ذلك يسـ ــتلزم أخذ موافقة الطرف الثاين وإقامة العقد القدي وإنشـ ــاء عقد جديد مىت توافرت عناصـ ــرت.كما
صـر اىل القول "إذا كان من ش ـ ـ ـ ــأن التعديل زايدة اعباء املتعاقد مع
ذهبت حمكمة القض ـ ـ ـ ــاء االداري يف م ـ ـ ـ ـ
صـح أن تتجـاوز االعبـاء اجلـديـدة احلـدود الطبيعيـة املعقولـة يف نوعهـا وأمهيتهـا ،وحبيـث
االدارة،إال أنـه ال ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
()13
يصبح املتعاقد وكأنه أمام عريف جديد أو تغيري يف موضوع العقد أو حمله .
صـر قد ذهبت اىل ان االعمال االضـ ــافية يف عقود
اضـ ــافة اىل ذلك جند ان احملكمة االدارية العليا يف م ـ ـ
االعمـال جيـب ان تكون من ذات نوع وجنس االعمـال االصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليـة حبيـث تكون الزايدة يف كميـة او حجم
العقد قابلة للتنفيذ واحملاســبة ماليا مع املتعاقد االصــلي عليها عن ذات الفئات واالســعار ا اصــة بكل نوع
او جنس من االعمال االضافية املماثلة لوعمال االصلية(.)14
املطلب الثاني :مظاهر سلطات االدارة االستثنائية يف تعديل العقد االداري

صـدد تنفيذ العقود االدارية جمموعة من
امع سـ ـ ـ ــلطات االدارة االسـ ـ ـ ــتثنائية اليت حيق هلا اسـ ـ ـ ــتعماهلا ب ـ ـ ـ ـ
صـائص تربز يف جمملها مدى اس ـ ــتثنائية هذت الس ـ ــلطات ،إذ يكون بوس ـ ــع االدارة اص ـ ــدار قرار بش ـ ــألا
ا ــ
إبراد ا املنفردة ،مع ضرورة اخضاع املتعاقد ملا يفرضه عليه ممارسة االدارة لتلك السلطات.
ويف ضـ ــوء ما تقدم سـ ــنوضـ ــح مظاهر سـ ــلطات االدارة االسـ ــتثنائية يف تعديل العقد االداري من خالل
التفصيل االا-:
 -11سليمان الطماوي ،االسس العامة للعقود اإلدارية ،ط ،5دار الفكر العريب،القاهرة ،2008،ص.547
 -12د .نصري منصور انبلسي ،مصدر سابق ،ص.346
 -13حكم حمكمة القضاء االداري يف مصر ،رقم  ،983ا ،7جلسة  ،1957/6/30ص.215
 -14ينظر :حكم احملكمة االدارية العليا يف مصر الطعن رقم  1944لسنة 33ق جلسة  ،1989/4/29ص.397
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الفرع األول :سلطات االدارة االستثنائية عند غياب النص القانوين
صـوص تشـ ـ ـ ـ ــري اىل حق
قد ال يوجد يف العقود االدارية أو يف دفاتر الشـ ـ ـ ـ ــروط أو القوانني أو اللوائح ن ـ ـ ـ ـ ـ
االدارة يف ممارس ـ ــة س ـ ــلطة االدارة يف الرقابة على تنفيذ العقد االداري ابعتبار ان االدارة تس ـ ــتند يف ممارس ـ ــة
هذا احلق اىل فكرة املرفق العام الذي يعد موضــوع العقد ،ولكن هذت الســلطة اليت تتمتع ا االدارة ليســت
صـايب العام بعيد عن حتقيق اغرايف اخرى ال تتعلق ابملرفق العام الذي
س ـ ـ ــلطة مطلقة بل مقيدة بتحقيق ال ـ ـ ـ
يعد اســاا العقد ،اضــافة اىل ذلك ان ال يرتتب على ممارســة االدارة هلذت الرقابة التعديل يف موضــوع العقد
( ،)15اال اذا كان موضوع التعديل يهدف اىل حتقيق املصلحة العامة ففي هذت احلالة جيب ان يكون هدف
صـلحـة العـامـة اجملردة فال جيوز أن تبتغي من وراء
االدارة من سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـة التعـديـل ان يكون دافعـا لتحقيق امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـايب املتعاقد معها أو اعاقته عن التنفيذ توصـ ــال لتوقيع جزاءات
اااهها لتعديل العقد االداري االضـ ـرار مب ـ ـ
()16
عليه وارهارت مبظهر املقصر يف الوفاء ابلتزامه التعاقدي .
ففيما يتعلق مبوقف الفقه من عدم وجود نص تس ـ ـ ــتند اليه االدارة يف ممارس ـ ـ ــة الرقابة على تنفيذ العقد،
فالبعض يذهب اىل القول ان االدارة تتمتع بس ـ ــلطة الرقابة على تنفيذ العقد حىت يف حالة عدم وجود نص
بذلك س ـواء يف القوانني او اللوائح او دفاتر الش ــروط ،ابعتبار ان هذت الس ــلطة تتعلق ابلنظام العام وابلتال
ال جيوز خمـالفتهـا وكـل اتفـاق يقع خالف ذلـك يعـد ابطال بطالان مطلقـا( ،)17وبنـاءًا على ذلـك فـان االدارة
تتمتع بس ـ ـ ـ ــلطة الرقابة حىت وان مل ينص عليها يف العقد او القوانني او اللوائح ،فهي تتمتع الس ـ ـ ـ ــاا قانوين
صـايب العام وما تنطوي عليه من حتقيق مقتضـ ـ ـ ـ ـ ــيات املرافق العامة ،ومن
مزدوج يتكون من فكرة حتقيق ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـايب
فكرة امتيازات الس ـ ــلطة العامة واليت تعد س ـ ــلطة الرقابة احدى تطبيقا ا ،ابعتبار ان اس ـ ــاا حتقيق ال ـ ـ
()18
العام هو اهلدف االمسى الذي من خالله لارا االدارة اعماهلا القانونية وتتمتع ابمتيازا ا وسلطا ا .
وابالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنـاد اىل مـا تقـدم جنـد ان االدارة تتمتع بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـة الرقـابـة حىت وان مل يرد هلـا اي ذكر يف دفـاتر
الشـروط بل حىت لو وجد نص يف العقد على اسـتبعادها فهي تبقى موجودة ،ابإلضـافة اىل ذلك ان االدارة
صـا خاصــا ،كما هو احلال عندما تتوىل
صـفتها شــخ ـ
عندما تربم عقد االلتزام فألا ال تكون طرفا يف العقد ب ـ
ادارة امواهلا ا اصـة ،بل تربمه ب صـفتها سـلطة عامة تعمل على ضـمان سـري واسـتغالل وادارة املرافق العامة،
على اساا ان هذت احلقوق ال جيوز التنازل عنها(.)19
فضـال عن ذلك ان احملكمة االدارية العليا يف مصـر قد ذهبت اىل القول "ابن القعود االدارية تتميز عن
العقود املدنية بطابع خاص ،مناطه احتياجات املرفق الذي يستهدف العقد تسيريت ،وتغليب وجه املصلحة
صـايب الطرفني يف العقود املدنية متوازية ومتس ـ ــاوية اال
صـلحة االفراد ا اص ـ ــة ،فبينما تكون م ـ ـ
العامة على م ـ ـ
صـلحة الفردية ا اصـ ـ ــة ،وهذت
صـايب العام على امل ـ ـ ـ
الا يف العقود االدارية غري متكافئة ،إذ جيب ان يعلو ال ـ ـ ـ
 -15د .عبد العزيز عبد املنعم خليفة ،تنفيذ العقود االدارية وتسوية منازعاته قضاءً وحتكيما ،دار الفكر اجلامعي ،االسكندرية،
 ،2010ص.31
 -16د .محدي القبيالت ،القانون االداري ،ج ،2ط ،1دار وائل للنشر ،االردن ،2010 ،ص.96
 -17ينظر :الشروط العامة ملقاوالت أعمال اهلندسة املدنية بقسميها األول والثاين لسنة (1988م) املعدلة الصادرة عن وزارة
التخطيط.
 -18حممد رضا جنيح ،القانون االداري ،ط ،2فنون للطباعة والنشر ،القاهرة ،2008 ،ص.254
 -19د .مهاب جنار ،القانون االداري العام ،دار الشمال للطباعة والنشر ،مصر ،1990 ،ص.303
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الفكرة هي اليت حتكم الروابط الناش ـ ــئة عن العقد االداري ،ويرتتب على ذلك ان لإلدارة س ـ ــلطة االش ـ ـراف
والتوجيه على تنفيذ العقود االدارية"(.)20
وخالصـة ما تقدم ميكن القول ان فقه القانون والقضـاء املقارن جيمع على ان كل العقود االدارية تكون
قابلة للتعديل من جانب االدارة إبراد ا املنفردة ،ويعود الس ــبب يف ذلك حلس ــن ض ــمان س ــري املرافق العامة
صـلحة العامة وحســن ســري املرفق العام أن تعدل يف مقدار التزامات املتعاقد
فتســتطيع االدارة إذا اقتضــت امل ـ
معها ابلزايدة او النقصان ،وهذا احلق اثبت ابلنسبة لإلدارة ولو مل يتم النص عليه يف العقد.
الفرع الثاين :سلطات االدارة االستثنائية عند وجود النص القانوين
صـوصـ ـ ــا تبني كيفية ممارسـ ـ ــة االدارة لسـ ـ ــلطة الرقابة
إن العقود االدارية أو دفاتر الشـ ـ ــروط قد تتضـ ـ ــمن ن ـ ـ ـ
واالش ـ ـراف على تنفيذ العقد االداري والوس ـ ــائل املتبعة يف حتقيق ذلك اهلدف ،ففي عقود االش ـ ــغال العامة
صـفة خاص ـ ـ ـ ــة كثريا ما تنص دفاتر الش ـ ـ ـ ــروط العامة على الس ـ ـ ـ ــلطات املخولة للمورفني املندوبني للرقابة
ب ــــ
واالش ـ ـراف على تنفيذ االش ـ ــغال ،اال ان االدارة ليس هلا ان تبالغ حتت س ـ ــتار حق الرقابة والتوجيه اىل حد
تغيري موضـ ــوع العقد او االعتداء على حق املتعاقد االخر ،اضـ ــافة اىل ذلك جند ان بعض القوانني واللوائح
املتعلقــة النواع معينــة من العقود قــد تبني التزامــات املتعــاقــد وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطــة االدارة يف مراقبــة تنفيــذ هــذت العقود
ووسائل ممارسة هذت السلطة (.)21
صـات التوريد والش ـ ـ ـ ـ ـراء ابلنس ـ ـ ـ ـ ــبة لوكاالت الدولة او
ومن االمثلة على ذلك يف العراق تعليمات مناق ـ ـ ـ ـ ـ
صـادرة من الدائرة القانونية منظمة التخطيط مبجلس الوزراء جلمهورية العراق لسـ ـ ـ ـ ــنة
القطاع االجتماعي ال ـ ـ ـ ـ ـ
 2001واملعلقة مبوجب امر سـ ـ ـ ـ ــلطة االئتالف املؤقتة املنحلة رقم ( )87لسـ ـ ـ ـ ــنه  ،2004كذلك تعليمات
صـادرة من الدائرة القانونية لوزارة التخطيط لس ـ ـ ـ ـ ــنه
تنفيذ ومتابعة مش ـ ـ ـ ـ ــاريع وعمل خطة التطور الوطين ال ـ ـ ـ ـ ـ
 1988واملعلقة ايضـ ــا مبوجب االمر املذكور انفا والذي ينص يف القسـ ــم (/10ج) على حق اي وحدة او
صـة
وكـالـة حكوميـة لنح العقود ابلتـدخـل وهلـا احلق مبراقبـة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجالت املقـاول املـاليـة املتعلقـة بطرح املنـاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
العامة( ،)22وهذا احلق ابملراقبة تقوم به انب اي مس ــؤوليات لوش ـراف لارس ــها املديرية غري املس ــؤولة عن
صـة ،وجيوز ملديرية ادارة العقود العامة ان تؤس ـ ـ ـ ـ ـ ــس وكالة مركزية دمات ومراقبة املش ـ ـ ـ ـ ـ ــرتايت
طرح املناق ـ ـ ـ ـ ـ ـ
العامة(.)23
صـر فنجد ان القانون رقم( )129لس ـ ــنه  1947ا اص بنظام املرافق العامة واملعدل ابلقانون
إما يف م ـ ـ
رقم  497لسـ ــنه  1954والقانون رقم  185لسـ ــنه  1985على انه (ملانح االلتزام أن يراقب انشـ ــاء املرفق
العام موض ــوع االلتزام وس ــريت من النواحي الفنية واالدارية واملالية ،وله يف س ــبيل ذلك تعيني مندوبني عنه يف
خمتلف الفروع واالدارات اليت ينشأها امللتزم الستغالل املرفق ،وخيتص هؤالء املندوبني بدراسة تلك النواحي
وتقدي تقرير بذلك ملانح االلتزام) (.)24
 -20د .حممد مجال ،العقد االداري (دراسة مقارنة) ،مكتبة القانون واالقتصاد ،الراييف ،بال سنه طبع ،ص.131
 -21د .ابراهيم الفيايف ،العقود االدارية ،ط ،1مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،الكويت ،بال سنه طبع ،ص.35
 -22د .حممد مجال ،مصدر سابق ،ص.132
 -23د .حسني عثمان ،اصول القانون االداري ،ج ،1ط ،1منشورات احللحم احلقوقية ،بريوت ،2006 ،ص.33
 -24د .ابراهيم الفيايف ،مصدر سابق ،ص.35
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سلطات االدارة االستثنائية ف تعديل العقد االداري

صـري رقم
صـات واملزيدات امل ـ ـ ـ
اضـ ـ ــافة اىل ذلك جند أن املادة ( )79من الالئحة التنفيذية لقانون املناق ـ ـ ـ
صـت على (يلتزم املقاول إبتباع مجيع القوانني واللوائح احلكومية واحمللية ذات
( )89لس ـ ـ ـ ـ ــنه  1998قد ن ـ ـ ـ ـ ـ
ال صـلة بتنفيذ موضـوع العقد ،كما يكون مسـؤوال عن حفظ النظام مبواقع العمل وتنفيذ أوامر اجلهة االدارية
إببعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو حياول الغش او خيالف احكام هذت الشروط.)25( )...
إما فيما يتعلق مبوقف الفقه فنجد ان البعض يذهب اىل القول ابنه الجيوز ممارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة الرقابة من جانب
االدارة اال يف احلاالت والشـروط املنصـوص عليها يف القوانني ودفاتر الشـروط وان هذت السـلطة ليسـت حقا
لإلدارة ومن مث ال ميكن ان لارســها اال اذا وجد شــرط او بند يف العقد ما بني الطرفني حيدد هذت الســلطة،
فيكون اسـ ــاا سـ ــلطة الرقابة وفق هذا الراي هو اتفاق الطرفني ليس اال ،بينما يرى اجلانب االخر ان خلو
العقـد االداري من نص يعطي لإلدارة حقـا يف الرقـابـة على تنفيـذت وال حيرم االدارة من هـذا احلق ،ابعتبـارت
صـوص
حقا اصـ ـ ــيال مقرراً لإلدارة كسـ ـ ــلطة عامة تسـ ـ ــتمدت من املبادئ العامة للقانون االداري وليس من ن ـ ـ ـ
صـر دور النص ان وجد على الكشـ ــف عن حق االدارة يف اسـ ــتعمال هذا احلق وتنظيم وبيان
العقد ،إذ يقت ـ ـ
وسـ ـ ــائل وشـ ـ ــروط مباشـ ـ ــرة االدارة له ،لذلك فان االدارة ال ميكن ان تتنازل عن حقها يف الرقابة على تنفيذ
العقود االدارية أللا تعبري عن فكرة السـلطة العامة يف العمل االداري وهي اختصـاصـات ال ميكن ان تكون
حمل تعاقد او اتفاق بني االدارة واالفراد(.)26
ومن جانبنا جند أن الرقابة اليت لارس ــها االدارة من اجل تنفيذ العقد االداري تس ــتند ابلدرجة االس ــاا
اىل النصـوص اليت اورد ا دفاتر الشـروط العام يف خمتلف القوانني سـواء يف العراق ام مصـر ،فالرقابة اذن اد
صـوص موجودة سـ ـواء يف القوانني أو اللوائح أو
صـوص ان كانت هذت الن ـ ـ
اسـ ــاسـ ــها القانوين وترتكز اىل الن ـ ـ
دفاتر الشـروط أو نصـوص العقد ،وما ميكن مالحظتة يف هذا اجملال ان االدارة وان كانت تسـتند يف ممارسـة
صـوص ايز لإلدارة
سـ ـ ــلطة الرقابة يف حالة وجود النص على ذلك اال انه يف بعض االحيان قد ال توجد ن ـ ـ ـ
ذلك ،فهذا ال يعين ان سـ ـ ــلطة الرقابة غري موجودة بل حيق لإلدارة ممارسـ ـ ــة هذت الرقابة ابعتبارها طابع عام
اي الا موجودت حىت يف حاله عدم النص عليها يف العقد.
المبحث الثاني :استعمال االدارة لسلطة تعديل العقد
من املبادئ الرئيس ـ ـ ــية اليت تقوم عليها عقود القانون ا اص قاعدة العقد ش ـ ـ ـريعة املتعاقدين ومض ـ ـ ــمون
هـذت القـاعـدة أن مـا اتفق عليـه طرفـا العقـد إبرادا مـا ملزم هلمـا ويرتتـب على ذلـك النـه ليس ألي من طريف
العقد الرجوع عن العقد أو تعديله أو إلغائه أو وقف سـراينه إالّ ابتفاق الطرفني أو بنص القانون ،مبعىن أن
للعقد يف حدود موضـ ـ ـ ـ ـ ــوعه قوة نفاذ مسـ ـ ـ ـ ـ ــاوية لقوة القانون ،وهذا ما يعرف يف فقه القانون بقاعدة العقد
شـ ـ ـ ـ ـريعة املتعاقدين ،والعقد ال يكون ملزماً لطريف العقد وحدهم وإمنا يكون ملزماً ابلنس ـ ـ ـ ــبة للقاض ـ ـ ـ ــي ،فال
يسـ ـ ــتطيع القاضـ ـ ــي تعديل العقد وإلاءت العتبارات تتعلق ابلعدالة إالّ إذا ورد نص يف القانون جييز له ذلك
ويكون التعديل يف احلدود اليت رمسها املشرع يف النص ،اال ان الطبيعة ا اصة للعقود االدارية وعدم مساواة
 -25د .مازن ليلو ،مصدر سابق ،ص.295
 -26نقال عن :د .سليمان حممد الطماوي ،مصدر سابق ،حكها يف القضية رقم ( )1609لسنة ( 10قضائية) ،ص.440
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صـلحة
صـلحته ا اص ــة ،يالف االدارة اليت تس ــعى اىل حتقيق امل ـ
املتعاقدين لكون الفرد يس ــعى اىل حتقيق م ـ
العامة ،مما يقتض ــي ترجيح كفة االدارة يف مواجهة املتعاقد معها ،ومن مس ــتلزمات ذلك أن ال تتقيد االدارة
بقاعدة العقد شـريعة املتعاقدين ،وان تتمكن من تعديل عقودها لتتمكن من تلبية التغيري املسـتمر يف املرافق
اليت تديرها (.)27
صـلحة العامة ،ولكنها ليس ـ ـ ـ ــت مطلقة ،إذ لتلك اإلدارة حق
فاإلدارة تس ـ ـ ـ ــتمد هذت الس ـ ـ ـ ــلطة من امل ـ ـ ـ ـ
صـالا واض ـ ــافة
صـان ،كزايدة مقدار اللوازم حمل العقد أو نق ـ ـ
التعديل يف العقد تعديال كميا (ابلزايدة أو النق ـ ـ
بعض احلجرات للمبىن املقرر انشـ ـ ـ ـ ــاعت أو الغاء حجرات يف عقد اشـ ـ ـ ـ ــغال خاصـ ـ ـ ـ ــة ببناء عقود االشـ ـ ـ ـ ــغال
صـان يف الكميات) ،أو زمنيا (إذ يتم ذلك بتعديل برانمج سـ ـ ـ ـ ــري
احلكومية) ،أو نوعيا (بدون زايدة أو نق ـ ـ ـ ـ ـ
االعمال أو التوريدات كاسـ ـ ـ ـ ـ ــتعجال أو وقف االعمال أو االبطاء يف اجناز االعمال أو توريد اللوازم) كلما
اقتض ـ ـ ــت ذلك رروف املش ـ ـ ــروع أو تنفيذت(.)28وس ـ ـ ــلطة االدارة يف تعديل العقد االداري هو حق اثبت هلا
جييز لإلدارة اس ـ ـ ــتعماله حىت لو خال العقد من نص بش ـ ـ ــأنه ،ولو احتوى العقد على نص حيظرت يبطل هذا
النص ويبقى حق التعديل لإلدارة قائما.
ويف ضــوء ما تقدم ســنقســم هذا املبحث على مطلبني نتناول يف املطلب االول أثر قاعدة العقد ش ـريعة
املتعاقدين وســلطات االدارة االنفرادية ،اما يف املطلب الثاين فســنتناول فيه ضــماانت املتعاقد اات اســتعمال
االدارة غري املشروع لسلطة التعديل.
املطلب األول :أثر قاعدة العقد شريعة املتعاقدين وسلطات االدارة االنفرادية

إن العقد اإلداري شـ ــأنه شـ ــأن العقد املدين يقوم على أسـ ــاا توافق إرادتني إلحداب أثر قانوين معني،
صـدر القوة امللزمة للعقد املدين ابعتبار أن اإلرادة هي اليت تنش ـ ـ ـ ــئ العقد
وأن مبدأ س ـ ـ ـ ــلطان اإلرادة هو م ـ ـ ـ ـ
ويكون العقد قانون املتعاقدين ،كما أن مبدأ س ــلطان اإلرادة يقوم على أس ــاا احلرية التعاقدية ،فالفرد حر
يف أن يتعاقد أو ال يتعاقد وإذا ما تعاقد إبرادته احلرة ألزم نفس ـ ـ ــه إبرادته مبا تعاقد عليه فال ميلك أي طرف
من أطراف العقد تعديل العقد أو لديدت أو إلغاءت إال مبوافقة الطرفني ( ،)29ومع ذلك فإن مبدأ سـ ـ ـ ـ ـ ــلطان
اإلرادة مل ينج من النقد كما بينا ابعتبار أن العقد ال ينش ـ ــأ من اتفاق اإلرادات فحس ـ ــب وإمنا العقد ينش ـ ــأ
نتيجـة لفـاعليـة اإلرادة يف حتريـك القواعـد القـانونيـة املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعيـة ولـذلـك رهرت ااـاهـات فقهيـة حـاولـت أن
ختفف من قوة قاعدة العقد ش ـ ـ ـ ـريعة املتعاقدين ،ذلك أن هذت القاعدة ال تكفي حبد ذا ا إللزام املتعاقدين
صـوص ـاً تض ــع احلدود القانونية للحرية التعاقدية يكون املتعاقدان
مبض ــمون العقد إذ كثرياً ما يفريف املش ــرع ن ـ
ملزمني مبمارسـة هذت احلرية ضـمن هذا النطاق ولذلك فإن التطور التارخيي هلذت القاعدة -أي قاعدة العقد
شريعة املتعاقدين -شهد تدخالً كبرياً من جانب القانون حلماية الطرف الضعيف(.)30
 -27د.حسني عثمان ،مصدر سابق ،ص.34
 -28د .مهاب النجار ،مصدر سابق ،ص.304
 -29حممد حسن جاسم ،النظام القانوين إلبرام عقد األشغال العامة ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة النهرين،2006 ،
ص.32
 -30د .إبراهيم طه الفيايف ،العقود اإلدارية ،النظرية العامة وتطبيقا ا يف القانون الكوييت واملقارن مع شرح قانون املناقصات
الكوييت رقم ( )37لسنة (1946م) ،مكتبة الفالح ،ط ،1981 ،1ص.33
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ويف ضـ ــوء ما تقدم سـ ــنقسـ ــم هذا املطلب على فرعني نتناول يف االول موقف التشـ ـريعات املعاصـ ــرة من
قاعدة العقد ش ـ ـريعة املتعاقدين ،أما يف الفرع الثاين فس ـ ــنتناول موقف الفقه والقض ـ ــاء من س ـ ــلطة االدارة يف
تعديل العقد.
الفرع األول :موقف التشريعات املعاصرة من قاعدة العقد شريعة املتعاقدين
إن االدارة وان كانت تتمتع ابمتيازات ايز هلا تعديل العقد إبراد ا املنفردة خدمة للصايب العام ولكنها
تكون يف احياان اخرى حمكومة بقاعدة العقد شـريعة املتعاقدين فنجد ان معظم التشـريعات املدنية املعاصــرة
صـت على هـذت القـاعـدة ،كـأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا للقوة امللزمـة للعقود ففي العراق جنـد ان املـادة ( )1/146من
قـد ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـت على القوة امللزمة للعقد بقوهلا (إذا نفذ العقد كان الزماً وال جيوز ألحد
القانون املدين العراقي قد ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
العاقدين الرجوع عنه وال تعديله إالّ مبقتضــى نص يف القانون أو ابلرتاضــي) ،كما الزمت املادة ( )150منه
صـت الفقرة ( )1من هذت املادة على أنه (جيب
املتعاقدين بتنفيذ العقد وفقاً ملا َورَد فيه وحبســن نية حيث ن ـ
تنفيذ العقد طبقاً ملا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية).
صـري على أن
صـت املادة ( )1/147من القانون املدين امل ـ
صـري حيث ن ـ
وكذلك احلال فعل املش ــرع امل ـ
(العقـد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـة املتعـاقـدين ،فال جيوز نقض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وال تعـديلـه إالّ ابتفـاق الطرفني أو لوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـاب اليت يقررهـا
صـت املادة ( )148مدين س ــوري على هذت القاعدة بقوهلا (العقد ش ـريعة املتعاقدين
القانون)( ،)31وأيض ـاً ن ـ
ال جيوز نقضـه وال تعديله إالّ ابتفاق الطرفني أو لوسـباب اليت يقرها القانون) ،وكذلك فعل املشـرع اللبناين
يف املـادة ( )221من قـانون املوجبــات والعقود اللبنــاين حيــث جـاء فيهــا (إن العقود املنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة على الوجـه
صـاف والعرف) هذا وقد
القانوين تلزم املتعاقدين وجيب أن تفهم وتفس ـ ـ ـ ـ ــر وتنفذ وفقاً حلس ـ ـ ـ ـ ــن النية واإلن ـ ـ ـ ـ ـ
أخذت الكثري من التشريعات العربية والغربية ذت القاعدة (.)32
ومع ذلـك فـإن هـذت القـاعـدة بـدأت تتعريف للخروقـات يف جمـال القـانون ا ـاص ذاتـه من خالل ورود
بعض االس ـ ــتثناءات عليها اليت ايز للمتعاقد حق الرجوع أو العدول عن تنفيذ العقد بعد إبرامه من خالل
إعطاء احلق للمستهلك لفس العقد إبرادته املنفردة ضمن مهلة معينة ابعتبارت الطرف الضعيف يف العالقة
التعاقدية وهو ما يطلق عليه املشرع الفرنسي مبصطلح (مهلة الرتوي أو التفكري ")"Délai de Réflexion
وهي عاد ًة تكون ملدة ( )7أايم تســري اعتباراً من اتري العقد أو تســليم البضــائع ،وقد شــاع ما يعرف حبق
صـوص ـ ـ ـاً فيما يتعلق ابلبيوع االس ـ ـ ــتهالكية لتوفري نوع من احلماية
صـة الرجوع يف فرنس ـ ـ ــا خ ـ ـ ـ
العدول أو رخ ـ ـ ـ
للمسـ ـ ــتهلكني ومن هذت البيوع (البيع املنزل) و(بيوع املسـ ـ ــافات) اليت تتم بني غائبني عن طريق اإلذاعة أو
التلفون ،أو عن طريق التلفزيون أو ما يعرف حتت اسم (.)33()télé chat

 -31د .رمضان أبو السعود ،شرح مقدمة القانون املدين ،النظرية العامة للحق ،دار املطبوعات اجلامعية ،االسكندرية،1999 ،
ص.491
 -32ألياا انصيف ،موسوعة العقود املدنية والتجارية ،مفاعيل العقد ،ج ،2ط،2بدون دار نشر ،1998 .ص .15وينظر ايضا
د .عبد اجمليد احلكيم ،املوجز يف شرح القانون املدين ،مصادر االلتزام ،املكتبة القانونية ،2007 ،ص.290
 -33د .حممد مجال ،مصدر سابق ،ص.132
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العدد27 :

الفرع الثاين :موقف الفقه والقضاء من سلطة االدارة ف تعديل العقد
اختلف الفقه والقضـ ـ ـ ـ ــاء االداري حول مسـ ـ ـ ـ ــألة اعطاء االدارة احلق يف تعديل العقد إبراد ا املنفردة يف
صـر من
احلاالت اليت ال ينص فيها العقد على هذا احلق أو اليت ال تشـ ــري فيها القوانني واللوائح وذلك كعن ـ ـ
صـري يذهب اىل القول اىل اعطاء االدارة حق
عناصـ ــر النظرية العامة للعقود االدارية ،فالبعض من الفقه امل ـ ـ
صـت عليه املادة ( )78من الالئحة التنفيذية للقانون
التعديل االنفرادي للعقد وخري دليل على ذلك ما ن ـ ـ ـ ـ
رقم  89لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة  1998على انـه " ...حيق للجهـة االداريـة تعـديـل كميـات أو حجم عقودهـا ابلزايدة أو
ابلنقص يف حدود  %25ابلنس ـ ـ ـ ــبة لكل بند بذات الش ـ ـ ـ ــروط واالس ـ ـ ـ ــعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذت
صـوى الطارئة ومبوافقة املتعاقد ااوز
اجلهات املطالبة الي تعويض عن ذلك ،وجيوز يف حالة الض ـ ـ ـ ــرورة الق ـ ـ ـ ـ
النسبة الواردة يف الفقرة السابقة.)34("..
صـد املادة ( )78من الالئحة
يف ض ـ ـ ــوء ذلك جند ان س ـ ـ ــلطة االدارة يف تعديل عقودها االدارية وفق ن ـ ـ ـ
التنفيذية قد اصبحت متساوية ابلنسبة جلميع العقود االدارية.
صـري قـد اكـد على حق االدارة يف تعـديـل عقودهـا االداريـة
اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـة اىل ذلـك جنـد ان غـالبيـة الفقـه امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
إبراد ـا املنفردة حىت ولو مل ينص على ذلـك يف العقـد .بينمـا اختلف اجلـانـب االخر من الفقـه الفرنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
حول اعطـاء االدارة احلق يف تعـديـل عقودهـا االداريـة إبراد ـا املنفردة فـالبعض جييز لإلدارة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام هـذا
صـلحة العامة ( ،)35وانه اذا كان التعديل االنفرادي
احلق حبجة ان حق التعديل االنفرادي يعد من قبيل امل ـ ـ ـ ـ
حيمل ااوزا خطريا على مبدأ الرضائية الذي هو حجة املتعاقدين االساسية يف حمتوى حقوقهما والتزاما ما
فـأن هـذا التجـاوز يوازي فورا عن طريق االعرتاف للمتعـاقـد مع االدارة ابحلق يف التعويض املنـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ،بينمـا
يرى اجلانب االخر من الفقه الفرنسـ ـ ـ ـ ـ ــي ان االدارة ال لتلك احلق يف تعديل العقد االداري ابإلرادة املنفردة
وال ميكن ان اد اســاســا قانونيا هلا إال يف نص صـريح واضــح يف دفاتر شــروط العقد فعندها يكون التعديل
صـوص تشـريعية( .)36وعلى الرغم من وجود االاات املعاريف
وفق قاعدة العقد شـريعة املتعاقدين أو ضــمن ن ـ
حلق االدارة يف التعديل االنفرادي لعقودها االدارية أو جزء منها اال ان غالبية الفقه الفرنس ــي قد اقرت حبق
االدارة يف تعديل العقود االدارية .فبالرغم من االختالف الفقهي احلاص ـ ـ ـ ـ ــل حول احقية االدارة يف التعديل
من عدمه يف فرنسـ ــا اال ان االاات املعتمد حاليا هو التسـ ــليم لإلدارة حبق التعديل االنفرادي للعقد االداري
ض ـ ـ ــمن ض ـ ـ ـوابط معينه مع احملافظة على حقوق املتعاقد مع االدارة من خالل منحه حق التعويض فيما اذا
احلق التعديل ضررا ماليا ابملتعاقد (.)37
كذلك احلال جند ان الفقه يف العراق وم صـر وسـوراي ولبنان ال يعطي لسـلطة اإلدارة يف إجراء املتغريات
صـوص التشـ ـ ـريعية أو نلتمسـ ـ ــه يف
على العقد اإلداري سـ ـ ـواء ابلتعديل أو الفسـ ـ ـ أو اإللغاء اال مبوجب الن ـ ـ ـ
أحكام القض ــاء وبتأييد غالبية الفقه فعلى س ــبيل املثال اجازت املادة (/14أوالً) من تعليمات تنفيذ العقود
احلكومية رقم ( )1لسـ ـ ـ ــنة ( )2008املعدلة لديد مدد العقود خالفاً للمدة احملددة يف صـ ـ ـ ــلب العقد ،كما
 -34د .مازن ليلو ،مصدر سابق ،ص.294
 -35د .حممد رفعت عبد الوهاب ،النظرية العامة للقانون االداري ،دار اجلامعة اجلديد ،االسكندرية ،2012 ،ص.623
 -36د .حممد رضا جنيح ،مصدر سابق ،ص.254
 -37د .مسري صادق ،العقد االداري يف مبادئ االدارية العليا ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1991 ،ص.230
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أجازت املادة ( )15من التعليمات نفس ـ ـها إجراء التغيري على األعمال املتعاقد عليها أو إضـ ــافة أعمال أو
كميات جديدة يف حالة الضـرورة الق صـوى والضـيق نطاق ممكن ويف حاالت حمددة على سـبيل احل صـر يف
املادة املذكورة ،إما فيما يتعلق بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسـ ــنه  2014والض ـ ـوابط امللحقة
صـوص عليها يف
ا فنجد أن االصــل يف هذت التعليمات أن يلتزم املتعاقد بتنفيذ بنود العقد خالل املدة املن ـ
شـ ـ ـ ــروطه وحتسـ ـ ـ ــب تلك املدة من اتري املباشـ ـ ـ ــرة او اي اتري اخر ينص عليه يف هذا العقد ،ولكن هناك
حاالت ايز فيها التعليمات للمقاول لديد العقد ،إذا تقرر اجراء اي زايدة أو تغيري يف االعمال موضـ ـ ــوع
العقد أو الكميات املطلوب اهيزها كما ونوعا مبا يؤثر يف تنفيذ املنهاج املتفق عليه حبيث ال ميكن اكماهلا
ض ـ ـ ــمن املدة املتفق عليها مبوجب العقد االص ـ ـ ــلي على ان يتم مراعاة النس ـ ـ ــبة احملددة للتمديد يف تعليمات
تنفيذ العقود احلكومية النافذة وكذلك الش ــروط العامة ألعمال اهلندس ــة املدنية بقس ــميها األول والثاين(.)38
صـورة منفردة
وابلرجوع اىل قرارات حمكمــة لييز العراق جنــد الــا قــد اعطــت لإلدارة حق تعــديــل العقــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اسـ ـ ـ ـ ـ ــتنادا اىل قرارها االا "إن امليعاد الذي أيدته جهة اإلدارة العتبارت اترخياً السـ ـ ـ ـ ـ ــتالم العمل يـ َع ُّد تعديالً
لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط املقـاولـة وارتفعـت مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليـة املقـاولـة ممـا يكون رـاهراً من عيـب حبكم املـادة ( )875من القـانون
املدين"(.)39
اما فيما يتعلق مبوقف القضــاء االداري من حق االدارة يف التعديل فنجد ان القضــاء اإلداري يف فرنســا
صـر والعراق قد اكد على قاعدة العقد اإلداري شـ ـريعة املتعاقدين يف أحكام عديدة حيث ذهب جملس
وم ـ ـ
الدولة الفرنسـي يف حكم صـادر له عام ( )1923إىل القول ( ..أن العقد اإلداري كما العقود املدنية تقوم
أس ـ ــاسـ ـ ـاً على قاعدة العقد شـ ـ ـريعة املتعاقدين وال ميكن ألطراف العقد أن يعدلوت أو يفس ـ ــخوت إال إبردا م
املشرتكة ،)40( )...وأيضاً أشار جملس الدولة الفرنسي يف أكثر من مناسبة إىل أن العقد اإلداري ينظم كافة
االلتزامات املتبادلة بني طرفيه واليت أقروها بتوافق اإلرادات حيث ذهب جملس الدولة الفرنس ـ ـ ـ ــي يف قض ـ ـ ـ ــية
إانرة مدينة بوردو ( )Bordeauxإىل أن (من حيث األص ـ ـ ــل أن عقد االلتزام ينظم حىت انقض ـ ـ ــائه وبطريقة
لائية االلتزامات املتبادلة لكل من امللتزم ومانح االمتياز) (.)41
أما القضاء اإلداري املصري فنجدت حافالً ابألحكام اليت تؤيد حق االدارة يف التعديل االنفرادي للعقد
فقــد اكــدت حمكمــة القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء االداري على ذلــك بقوهلــا "ختتلف العقود االداريــة عن العقود املــدنيــة الــا
صـاص يف تنظيم املرفق وحتديد قواعد تس ـ ــيريت،
صـلحة عامة ..ان االدارة وهي ص ـ ــاحبة االخت ـ ـ
تس ـ ــتهدف م ـ ـ
صـلحة" ،وقد اكدت احملكمة االدارية العليا
للك حق تعديل العقد مبا يالئم هذت الضـ ـ ــرورة وحيقق تلك امل ـ ـ ـ
ذات املبـدأ "إذ قررت ان العقود االداريـة تتميز عن العقود املـدنيـة بطـابع خـاص هو احتيـاجـات املرفق الـذي
صـلحة االفراد ا اصـ ــة يرتتب على ذلك أن
صـلحة العامة على م ـ ـ
يسـ ــتهدف العقد تسـ ــيريت وتغليب وجه امل ـ ـ
 -38د .مهاب النجار ،مصدر سابق ،ص ،304وينظر :ايضاً تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم  2لسنه  20014الفصل
التاسع ،دار العقود احلكومية ،الطبعة املنقحة ،2017 ،ص.54
 -39ينظر :حكم حمكمة التمييز حكمها يف القضية ( / 1046ح  )1965 /يف ( )1966 / 6 / 29واملنشور يف جملة ديوان
التدوين القانوين ،العدد الثاين ،السنة ا امسة ،ك ،)1966( ،1ص.215
 -40د .اعاد القيسي ،الوجيز يف القانون االداري ،ط ،1دار وائل للنشر ،عمان ،1998 ،ص.22
 -41ينظر :حكم احملكمة االدارية العليا يف مصر الصادر يف  1957/4/20السنه الثانية ،رقم  ،97ص.937
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لإلدارة حق تغيري شـ ــروط العقد واضـ ــافة شـ ــروط جديدة" (.)42أما يف العراق فإن حمكمة التمييز قد أكدت
يف أحكامها على أن أس ـ ـ ـ ـ ــاا القوة امللزمة للعقد املدين أو اإلداري هو إرادة متعاقدية طبقاً لقاعدة (العقد
صـه ( ...وجد أن
صـادر بتاري (1986/10/23م) ما ن ـ ـ ـ ـ
ش ـ ـ ـ ـريعة املتعاقدين) حيث جاء يف حكمها ال ـ ـ ـ ـ
احلكم املميز غري ص ـ ــحيح ألن تعليمات تنفيذ مش ـ ــاريع وأعمال خطط التنمية فيما يتعلق بنس ـ ــبة الغرامات
هي توجيه للدوائر ذات العالقة ،أما فيما بني املتعاقدين فالعربة مبا تضمنه العقد شريعة املتعاقدين فإذا كان
عقد املقاولة بني الطرفني قد نص على مقدار الغرامة التأخريية فإن هذا النص هو الذي يعمل فيه،)43()...
وممـا يؤكـد هـذا االاـات أن جملس الوزراء احلـال قـد أكـد على عـدم إدمـاج تعليمـات تنفيـذ العقود احلكوميـة
رقم ( )1لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــة ( )2008املعــدلــة يف العقود احلكوميــة واعتبــارهــا جزءاً من العقــد بــل هي جمرد تعليمــات
تراعيهـا اجلهـات املنفـذة عنـد إبرامهـا للعقود واملفهوم املخـالف هلـذا القول أن عـدم تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمني العقود اإلداريـة
حكمـاً ورد يف هـذت التعليمـات ال جيعـل من هـذت التعليمـات ملزمـة للمتعـاقـد مع اإلدارة طبقـاً لقـاعـدة العقـد
شريعة املتعاقدين.
املطلب الثاني :ضمانات املتعاقد تجا استعمال االدارة غري املشروع لسلطة التعديل

يقابل لتع االدارة بس ـ ـ ــلطتها االس ـ ـ ــتثنائية يف تعديل ما تربمه من عقود ادارية ال نظري هلا فيما تربمه من
عقود مدنية ،التزام يقع عليها ابســتعمال تلك الســلطة وفقا لضـوابط القانونية ،فاذا ما حادت عنها االدارة
كان للمتعاقد معها ضــماانت تشــكل يف جمملها حقوقا له ملواجهة خروج االدارة عن مبدأ املشــروعية وهي
بصدد اصدار قرارات تعديل العقد االداري.
صـيل
يف ضـ ـ ـ ــوء ما تقدم سـ ـ ـ ــنتناول هذت الضـ ـ ـ ــماانت من خالل تقسـ ـ ـ ــيم املطلب على فرعني وفق التف ـ ـ ـ ـ
االا-:
الفرع األول :االمتناع عن تنفيذ قرار تعديل العقد
صـادر من جـانـب االدارة فيمـا يتعلق بتعـديـل
للمتعـاقـد مع االدارة احلق يف االمتنـاع عن تنفيـذ القرار ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
العقد اذا كان هذا التعديل خمالفا للقانون كما لو ااوز النسـبة اليت حددها املشـرع ا اصـة مبوضـوع العقد،
صـر على
دون ان للـك االدارة احلق يف توقيع جزاءات مـاليـه عليـه،إذ ان نطـاق تطبيق تلـك اجلزاءات يقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حـالـة االمتنـاع عن تنفيـذ االلتزامـات التعـاقـديـة أو التقـاعس يف ادائهـا ،وليس يف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك املتعـاقـد مـا ينطبق
عليه اي من الوصفني السابقني ،ابعتبار ان التعديل املخالف للقانون ال يشكل تنفيذت التزاما قانونيا يتعني
على املتعـاقـد الوفـاء بـه ،ففي حـالـة قيـام االدارة بفريف اجلزاءات املـاليـة على املتعـاقـد املمتنع عن تنفيـذ قرار
التعديل فيكون من حقة اللجوء اىل القضـ ـ ـ ـ ـ ــاء الذي بدورت يبحث عن مدى مشـ ـ ـ ـ ـ ــروعية التعديل من اجل
معرفه اجلزاء الذي قامت االدارة بفرضه هل هو مشروع ام غري مشروع ؟(.)44
 -42د .رمضان أبو السعود ،شرح مقدمة القانون املدين ،النظرية العامة للحق ،دار املطبوعات اجلامعية ،االسكندرية،1999 ،
ص.491
 -43ينظر :املادة ( )1/47مدين ليحم و( )196مدين كوييت )106( ،مدين جزائري ،و( )209مدين أردين ،و( )230من تقنني
االلتزامات والعقود املغريب واملادة ( )1134مدين فرنسي و( )1091مدين أسباين.
 -44د .عبد اجمليد احلكيم ،املوجز يف شرح القانون املدين ،مصادر االلتزام ،املكتبة القانونية ،2007 ،ص.2275
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سلطات االدارة االستثنائية ف تعديل العقد االداري

الفرع الثاين :املطالبة إبلغاء قرار التعديل وبفسخ العقد
صـادر من جانب االدارة اذا كان هذا القرار غري
للمتعاقد مع االدارة له احلق ان يطلب إبلغاء القرار ال ـ ـ
صـلحة العامة فإذا
مشـ ــروع وان ادعت االدارة الا قد اسـ ــتخدمت سـ ــلطا ا االسـ ــتثنائية يف سـ ــبيل حتقيق امل ـ ـ
صـلحة وفيه خمالفة للقانون جيوز للمتعاقد يف هذت
صـادر من جانبها بعيدا عن حتقيق تلك امل ـ ـ
كان القرار ال ـ ـ
احلالة ان يطعن يف هذا القرار ألن االدارة قد ا رفت يف اســتعمال ســلطا ا ،اضــافه اىل ذلك ان االدارة قد
ال تسـ ــتند يف اصـ ــدارت اىل مربر من تغري الظروف بعد إبرام العقد مبا جيعله غري حمقق للغاية من إبرامه األمر
الذي يكون بوسـع املتعاقد مع اإلدارة معه الطعن على قرار التعديل وذلك النعدام السـبب إذ ان القرار قد
افتقد اىل احلالة الواقعية والقانونية اليت تربر اصدارت (.)45
صـادر من
اضـ ــافه اىل ذلك يسـ ــتطيع املتعاقد مع االدارة ان يطلب فسـ ـ العقد إذا كان قرار التعديل ال ـ ـ
جــانــب االدارة يؤدي اىل االخالل ابلتوازن املــال للعقــد ،أو القــاء التزامــات جــديــدة عليــه تتعــدى امكــاانتــه
صـورة كبرية ،ففي هذت احلالة
الفنية أو املالية ،حبيث يكون من شـ ـ ـ ــأن وفائه بتلك االلتزامات ارهاقا ماليا ب ـ ـ ـ ـ
يلجأ املتعاقد اىل املطالبة بفس ـ ـ ـ ـ العقد ،ويرجع الس ـ ـ ـ ــبب يف ذلك ان املتعاقد عندما اقدم على ابرام العقد
كان يف اعتبارت أوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعا معينة تتعلق إبمكاانته وقدراته الفنية ،األمر الذي ال جيوز معه لإلدارة حتميله مبا
جيـاوز تلـك القـدرات ،إذ يكون لـه يف هـذت احلـالـة املطـالبـة ابلتعويض إذا كـان هنـاك مربر لـذلـك ( .)46هـذا
من جانب ومن جانب اخر جند ان املتعاقد عندما يطلب بفس ـ ـ ـ ـ ـ العقد االداري ال يعين انه قد حتلل من
التزاماته ااات االدارة بل يبقى مسـ ـ ـ ــؤوال امامها حلني البت بطلب الفسـ ـ ـ ـ من قبل القاضـ ـ ـ ــي االداري فهذا
االلتزام يبقى قائما حىت يصدر قرار الفس (.)47
الخاتمة
لقد توصلنا يف حبثنا هذا اىل مجلة من النتائج والتوصيات ميكن االشارة اليها وفق االا-:
أوال :النتائج

-1اتض ـ ـ ــح لنا من خالل البحث ان االدارة تتمتع ابمتيازات وس ـ ـ ــلطات اس ـ ـ ــتثنائية يف مواجهة املتعاقد
معها من اجل ممارسة الرقابة على تنفيذ العقد وتعديله.
 -2إن احلقوق واالمتيازات اليت تتمتع ا االدارة ال يشـ ــرتط ابلضـ ــرورة ان تسـ ــتند اىل نص قانوين جييز
لإلدارة ممارسـ ــة هذا احلق ففي احيان جند وجود نص جييز لإلدارة اسـ ــتخدام هذا احلق ويف احياان اخرى ال
يوجد ولكن ذلك ال يعد عائقاً ملنع االدارة من ممارس ـ ـ ـ ـ ــة حقها يف الرقابة انطالقا من مبدأ ض ـ ـ ـ ـ ــمان انتظام
صـلحة العامة فهو يعد من القواعد العامة إذ يعد هذا االســتثناء من النظام العام
ســري املرفق العام وحتقيق امل ـ
وال جييز لإلدارة خمالفته.

 -45عبد العزيز عبد املنعم خليفة ،مصدر سابق ،ص.60
 -46سليمان الطماوي ،مصدر سابق ،ص.460
 -47عبد العزيز عبد املنعم ،املصدر السابق ،ص.60
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-3إن موقف الفقه ااات ممارسـ ـ ـ ـ ـ ــة االدارة هلذا احلق يوجد فيه اختالف فالبعض يذهب اىل القول ابنه
صـوص عليها يف القوانني ودفاتر
ال جيوز ممارس ـ ـ ـ ـة الرقابة من جانب االدارة اال يف احلاالت والش ـ ـ ـ ــروط املن ـ ـ ـ ـ
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط ،بينمـا يرى اجلـانـب االخر ان خلو العقـد االداري من نص يعطي لإلدارة حقـا يف الرقـابـة على
تنفيذت وال حيرم االدارة من هذا احلق ،ابعتبارت حقا اصــيال مقرراً لإلدارة كســلطة عامة تس ـتمدت من املبادئ
العامة للقانون االداري وليس من نصوص العقد.
-4اتض ـ ـ ــح لنا ان س ـ ـ ــلطة االدارة يف تعديل العقد ليس ـ ـ ــت مطلقة من كل قيد وان االدارة ال لتلك أن
لس املزااي املــاليــة املتفق عليهــا يف العقــد والــذي يتمتع ــا املتعــاقــد معهــا ،فيجــب على االدارة املتعــاقــدة أن
تلتزم حدود املشروعية القانونية وهو ما يستلزم صدور التعديل من السلطة املختصة قانوان إبجرائه.
ثانيا :التوصيات

-1إن املنازعات الناشـ ـ ـ ـ ــئة عن العقود االدارية ما زالت خاضـ ـ ـ ـ ــعة للمحاكم العادية ابلرغم من انشـ ـ ـ ـ ــاء
احملكمة االدارية يف العراق ،ابإلضــافة اىل ذلك عدم وجود قوانني وتشــريعات خاصــة لتنظيم العقود االدارية
بشـ ـ ـ ــكل مسـ ـ ـ ــتقل ومنظم ،مما قد يؤدي اىل حدوب الكثري من املشـ ـ ـ ــاكل من الناحية النظرية وحىت العملية
صـل النزاعات ا اص ــة
لذلك نقرتح على املش ــرع العراقي ان يعطي حملكمة القض ــاء االداري اس ــتقاللية يف ف ـ
ابألمور االدارية بعيدا عن القضاء العادي.
-2نقرتح على املشـ ـ ــرع العراقي معاجلة الكثري من الثغرات املوجودة يف التشـ ـ ـريعات العراقية القائمة فيما
يتعلق بتحديد قواعد وطرق ابرام العقود االدارية وسلطات االدارة وحقوق املتعاقد.
-3ندعو املشـرع ووزارة التخطيط إىل إعادة النظر يف دفاتر الشـروط ا اصـة ابألعمال املدنية واألعمال
صـد بذلك (الش ـ ـ ـ ـ ـ ــروط العامة ملقاوالت أعمال اهلندس ـ ـ ـ ـ ـ ــة املدنية
الكهرابئية وامليكانيكية والكيمياوية ونق ـ ـ ـ ـ ـ ـ
بقســميها األول والثاين لســنة ( ،)1988والشــروط العامة ملقاوالت أعمال اهلندســة الكهرابئية وامليكانيكية
والكيمياوية بقسـ ـ ــميها األول والثاين لسـ ـ ــنة (1988م) من خالل جعلها متوافقة مع املعايري الدولية للعقود
اإلدارية.
-4نوصـي ابسـتبعاد جزاء الفسـ الذي يقع بطلب من املتعاقد بسـبب ااوز اإلدارة القيود الشـكلية أو
املوضـ ـ ــوعية لسـ ـ ــلطة التعديل ،ألن الفسـ ـ ـ يعين انقضـ ـ ــاء الرابطة التعاقدية بني اإلدارة واملتعاقد معها ،وهذا
يؤدي بداهة إىل شل جزء من تنفيذ خطة التنمية -مما يؤدي إىل اإلضرار ابملصلحة العامة.
المصادر
أوال :الكتب

 .1ابراهيم الفيايف ،العقود االدارية ،ط ،1مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،الكويت ،بال سنه طبع.
 .2إبراهيم طـه الفيـايف ،العقود اإلداريـة ،النظريـة العـامـة وتطبيقـا ـا يف القـانون الكوييت واملقـارن مع شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح
قانون املناقصات الكوييت رقم ( )37لسنة (1946م) ،مكتبة الفالح ،ط.1981 ،1
 .3اعاد القيسي ،الوجيز يف القانون االداري ،ط ،1دار وائل للنشر ،عمان.1998 ،
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 .4ألياا انص ـ ـ ـ ـ ـ ــيف ،موس ـ ـ ـ ـ ـ ــوعة العقود املدنية والتجارية ،مفاعيل العقد ،ج ،2ط،2بدون دار نش ـ ـ ـ ـ ـ ــر.
.1998
 .5حسني عثمان ،اصول القانون االداري ،ج ،1ط ،1منشورات احللحم احلقوقية ،بريوت.2006 ،
 .6محدي القبيالت ،القانون االداري ،ج ،2ط ،1دار وائل للنشر ،االردن.2010 ،
 .7رمض ـ ـ ـ ــان أبو الس ـ ـ ـ ــعود ،ش ـ ـ ـ ــرح مقدمة القانون املدين ،النظرية العامة للحق ،دار املطبوعات اجلامعية،
االسكندرية.1999 ،
 .8رمض ـ ـ ـ ــان أبو الس ـ ـ ـ ــعود ،ش ـ ـ ـ ــرح مقدمة القانون املدين ،النظرية العامة للحق ،دار املطبوعات اجلامعية،
االسكندرية.1999 ،
 .9سليمان الطماوي ،االسس العامة للعقود اإلدارية ،ط ،5دار الفكر العريب،القاهرة.2008،
 .10مسري صادق ،العقد االداري يف مبادئ االدارية العليا ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1991 ،
 .11الشـ ـ ـ ــروط العامة ملقاوالت أعمال اهلندسـ ـ ـ ــة املدنية بقسـ ـ ـ ــميها األول والثاين لسـ ـ ـ ــنة (1988م) املعدلة
الصادرة عن وزارة التخطيط.
 .12عبـد العزيز عبـد املنعم خليفـة ،تنفيـذ العقود االداريـة وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـة منـازعـاتـه قضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءً وحتكيمـا ،دار الفكر
اجلامعي ،االسكندرية.2010 ،
 .13عبد اجمليد احلكيم ،املوجز يف شرح القانون املدين ،مصادر االلتزام ،املكتبة القانونية.2007 ،
 .14علي الفحام ،سلطة اإلدارة يف تعديل العقد اإلداري ،دار الفكر العريب ،القاهرة.1976 ،
 .15علي عب ــد االمري قبالن ،اثر الق ــانون ا ــاص على العق ــد اإلداري،ج،1ط ،1مكتب ــة زين احلقوقي ــة،
لبنان.2011 ،
 .16علي عبـد العزيز ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـة االدارة يف تعـديـل العقـد االداري (دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مقـارنـة) ،اطروحـة دكتورات ،كليـة
احلقوق ،جامعة عني الشمس.1975 ،
 .17عمر حلمي ،سـ ـ ــلطة االدارة يف تعديل العقد االداري وضـ ـ ــماانت املتعاقد يف مواجهتها ،دار النهضـ ـ ــة
العربية ،القاهرة.1996 ،
 .18مازن ليلو راضي ،القانون االداري ،ط ،3مطبعة جامعة دهوك ،العراق.2007 ،
 .19حممد مجال ،العقد االداري (دراسة مقارنة) ،مكتبة القانون واالقتصاد ،الراييف ،بال سنه طبع.
 .20حممد حسـ ـ ــن جاسـ ـ ــم ،النظام القانوين إلبرام عقد األشـ ـ ــغال العامة ،رسـ ـ ــالة ماجسـ ـ ــتري ،كلية احلقوق،
جامعة النهرين.2006 ،
 .21حممد رضا جنيح ،القانون االداري ،ط ،2فنون للطباعة والنشر ،القاهرة.2008 ،
 .22حممــد رفعــت عبــد الوهــاب ،النظريــة العــامــة للقــانون االداري ،دار اجلــامعــة اجلــديــد ،االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكنــدريــة،
.2012
 .23مهاب جنار ،القانون االداري العام ،دار الشمال للطباعة والنشر ،مصر.1990 ،
 .24مهنــد خمتــار نوح ،االجيــاب والقبول يف العقــد االداري (دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مقــارنــة) ،ط ،1منشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورات احللحم
احلقوقية ،بريوت.2005 ،
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 .25نصري منصور انبلسي ،العقود االدارية (دراسة مقارنه) ،ط ،1مكتبة زين احلقوقية ،لبنان.2010 ،
.1
.2
.3
.4
.5
.1
.2
.3
.4
.5

ثانيا :االحكام القضائية

حكم حمكمة القضاء االداري املصري الصادر يف  ،1957/6/30السنة  ،11رقم .377
حكم احملكمة االدارية العليا املصرية الصادر يف  ،1957/4/20اجملموعة السنه ،رقم .17
حكم حمكمة القضاء االداري يف مصر ،رقم  ،983ا ،7جلسة .1957/6/30
حكم احملكمة االدارية العليا يف مصر الطعن رقم  1944لسنة 33ق جلسة .1989/4/29
حكم احملكمة االدارية العليا يف مصر الصادر يف  1957/4/20السنه الثانية ،رقم .97

ثالثا :القوانني والتعليمات

القانون املدين العراقي رقم ( )40لسنة (1951م).
القانون املدين الفرنسي ،جمموعة دالوز ،ابريس1987( ،م).
تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم  1لسنه .2008
الشروط العامة ملقاوالت أعمال املهندسة املدنية يف العراق لسنه .2005
تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم  2لسنه  2014والضوابط امللحقة ا.

رابعا :األوامر والقرارات

 -أمر سلطة االئتالف املؤقتة (املنحلة) رقم ( )87لسنة (2004م) قانون العقود احلكومية.
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Criminal Liability of Negligence crime

م.م .مرتجى عبد الجبار مصطفى (Assist. Lect. Murtaja A. Mustafa )1
الملخص
إن جرمية اإلمهال تلك اجلرمية الناشـ ـ ــئة من السـ ـ ــلوك السـ ـ ــلحم ،يكون موضـ ـ ــعه الطبيعي هو الركن املادي
للجرمية وابلتال وض ــعنا حدود فاص ــلة بني ا طأ غري العمدي واإلمهال واجلرمية غري العمدية ،اليت وقع كثري
يف شــبهة ا لط بينهما .فا طأ غري العمدي ال يســاوي اجلرمية غري العمدية بل هو ميثل الركن املعنوي فيها
صـد اجلرمي يف اجلرمية العمدية ،ولذا فان اجلرمية غري العمدية تتض ـ ـ ـ ـ ــمن اىل جانب ركنها
والذي يقابل الق ـ ـ ـ ـ ـ
املعنوي ركنــا مــاداي ،وهــذا يعين أن املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الطبيعي للخطــأ غري العمــدي هو الركن املعنوي يف حني أن
موضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع اإلمهـال هو الركن املـادي .فـاإلمهـال وفقـا هلـذت الرعاي هو سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك مـادي معني ابلرتك او االمتنـاع
االرادي يتمثل ابإلخالل بواجب احليطة واحلذر والذي ترتتب عليه اجلرمية غري العمدية.
Abstract
The crime of negligence is the crime that arises from negative behavior.
Its natural position is the physical element of the crime, and thus we have
established a dividing line between unintentional error and negligence and
unintentional crime, many of which have been confused. Non-intentional
error does not equate to unintentional crime but represents the moral
element in it, which corresponds to the intentional intent of the intentional
crime. Thus, the unintentional crime involves, in addition to its moral corner,
a physical element. This means that the natural location of the unintentional
error is the moral element, Neglect is the physical corner. Neglect in
accordance with this vision is a certain material behavior by voluntary
 -1جامعة كربالء  /كلية الطب البيطري
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abandonment or abstention is a breach of the duty of care and caution
resulting from the crime of intentional.

المقدمة
يف اطـار الورـائف التقليـديـة للـدولـة ،واملتمثلـة يف توفري األمن الـداخلي وا ـارجي والـدفـاع واقـامـة العـدل
وادارة املرافق العــامــة ،قــد يهمــل املورف أو املكلف يــدمـة عــامـة يف أداء أعمــال وريفتــه ممــا يرتتــب عليــه
اضرار جسيمة تلحق الموال ومصايب اجلهة اليت يعمل ا ،فضال عن إن اخالل املورف أو املكلف يدمة
عامة بواجبات وريفته وامهاله يف ادائها مل يعد جمرد جرمية خلديبية كما كانت يف املاض ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،بل أص ـ ـ ـ ـ ـ ــبحت
جرمية جنائية ترتب مسؤولية مرتكبها وتوجب ايقاع العقاب حبقه.
ويف إطار الورائف احلديثة للدولة املعاص ـ ـ ـ ـ ــرة قد تتض ـ ـ ـ ـ ــاعف فرص ا طر ووقوع احلوادب غري العمدية
كأثر للتقدم العلمي والتكنولوجي ،ففي املشروعات الصناعية الكبرية واليت تستخدم فيها اآلالت واملعدات
امليكانيكية وتس ـ ـ ـ ـ ــتعمل يف تدويرها القوى الغازية والكهرابئية ،بل واحياان الطاقة الذرية أو النووية يف الدول
املتطورة ،قد يهمل املهندا أو العامل يف إدارة هذت اآلالت ،مما يرتتب عليه احلاق افدح اإلضـ ـ ـ ـ ـرار الموال
صـايب الدولة انهيك عما يلحقه من أض ـ ـ ـرار فادحة الرواح املواطنني وص ـ ـ ــحتهم ،وقد يرتتب ذلك األثر
وم ـ ـ ـ
عن عدم مراعاة القواعد واألنظمة والتعليمات املنظمة للعمل داخل تلك املشـ ـ ــروعات او نتيجة اسـ ـ ــتخدام
عمال غري قادرين على ممارس ـ ـ ــة أنواع معينة من األعمال وذلك بس ـ ـ ــبب نقص ا ربة الفنية واملهارة املتطلبة
ألدائها ،أو بسبب إرهاق رب العمل هلم ،وعدم توفري الظروف املناسبة للقيام ا.
ولعل اجملال االوسـ ــع للجرائم الناشـ ــئة عن اإلمهال هو جمال املرور ،فمع تنوع وسـ ــائل املواصـ ــالت االلية
املختلفة من طائرات وســفن وقطارات وســيارات ودراجات ،ومع زايدة أعدادها واتســاع نطاق اســتخدامها
تتزايد على و طردي اجلرائم غري العمدية اليت ترتتب على إمهال سائقي هذت اآلالت.
صـاءات تش ــري اىل راهرة غريبة
وفيما يتعلق رائم املرور املرتكبة من قبل س ــائقي املركبات جند أن االح ـ
وهي تزايد عدد جرائم القتل واالصابة غري العمدية تزايدا فاقت به عدد جرائم القتل واإلصابة العمدية.
فالتقدم العلمي والتقين الذي طرق ابواب خمتلف جماالت احلياة والذي هدف به االنسـ ـ ـ ـ ــان اىل التطور
والرقي ،كان له مثن ابهظ ،وهو اتسـ ـ ـ ـ ــاع دائرة األنشـ ـ ـ ـ ــطة اليت يرتتب على مزاولتها تعريض حياة اإلنسـ ـ ـ ـ ــان
وسالمة جسمه وصحته للمخاطر.
المبحث األول :مفهوم جريمة االهمال واركانها
ألجل التعرف على جرمية االمهال البد من بيان ماهية جرمية االمهال وصــورها واســباب حدوثها ضــمن
املطلب االول ويف املطلب الثاين نتعرف على االساا القانوين لإلمهال واركانه.
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املطلب األول :تعريف االهمال وصور :

الفرع االول :تعريف اإلمهال
يعرف اإلمهال يف اللغة هو ترك الشـيء و عدم اسـتعماله اما عن عمد أو نسـيان ،و يقال أمهل الشـيء
أي ترکه و مل يعن به  -و امله َمل  -هو املرتوك بال عناية او رعاية ( ،)2اما يف التشريعات اجلنائية املقارنة مل
تورد تعريفا حمددا لإلمهال و امنا اكتفت ابلنص عليه إبيرادت بوص ـ ـ ـ ــفه ص ـ ـ ـ ــورة من ص ـ ـ ـ ــور ا طأ اتركة مهمة
تعريفه للفقه ،و من هنا اوجد الفقه تعريف اإلمهال ،و حتديد مدلوله مسـ ـ ـ ـ ــألة تسـ ـ ـ ـ ــتحق الوقوف عندها و
البحث فيها ،و على حد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء مع ابقي املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل الفقهية ،والفقه قد عرف االمهال ب" اختاذ الفاعل
سـ ـ ــلوكا منطواي على خطر وقوع امر حيظرت القانون ومخول ارادته يف منع هذا ا طر من االفضـ ـ ــاء اىل ذلك
االمر" ،وجرميـة االمهـال "جرميـة غري عمـديـة تقع نتيجـة ألغفـال اجلـاين او امتنـاعـه عن االلتزام ابختـاذ احليطـة
واحلذر اليت اوجبها القانون على االفراد من اجل منع حدوب ضـ ـ ــرر" ( ،)3وتعرف ايضـ ـ ــا "ابلا اجلرمية اليت
صـد الفاعل وقوعها فالضـ ــرر يف اجلرمية نتيجة لسـ ــوء
تقع من خطأ الفاعل ،واليت تعين الا اجلرمية اليت ال يق ـ ـ
تصرفه يف الوقت الذي كان من امليسور عليه ان يتوقع ابن تصرفه قد يؤدي اىل اوخم العواقب" ( ،)4اال ان
عدة مدارا فقهية قامت بتعريف هذت اجلرمية ،و يف داخل كل مدرسـ ـ ــة رهرت اااهات عديدة ،فظهرت
املـدرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االجنليزيـة ،و رهر فيهـا عـدد من اآلراء و االاـاهـات ،فـاالاـات االول ذهـب اىل أن اإلمهـال هو
حالة ذهنية تتمثل أساسا يف االاات املعنوي اىل الالمباالة املخلة فيما يتعلق بسلوك املرء و نتائجه ،و طبقا
هلذت الرعية فان الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخص املهمل هو الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخص الذي ال يبال( ،)5و ذهب اللورد( )Atkinاىل تعريف
اإلمهـال ابنـه " عـدم اختـاذ العنـايـة او نقص املهـارة اليت هي واجـب على اجلـاين اـات اجملىن عليـه " ( ،)6ويؤخـذ
على هــذا االاــات انــه قــد خلط بني اإلمهــال و عــدم املبــاالة و الــذي هو حمــل خالف الفقهــاء ،أذ يــدخلــه
البعض يف نطاق ا طأ مما جيعل اجلرمية الناش ـ ـ ـ ـ ـ ــئة عنه غري عمدية ،يف حني يدخله البعض االخر يف نطاق
صـد اجلرمي ،عندما يقوم الش ــخص بس ــلوك خطر و يتوقع أن ينتج عنه ض ــرراً اال انه ال يكرتب للنتيجة
الق ـ
و يسـتمر بذلك السـلوك و هو ما يعرف لدينا ابلقصـد االحتمال ،و فيه ال يقبل اجلاين ابلنتيجة االجرامية
املتوقعة و لكن يس ــتوي لديه امر وقوعها او عدمه ،فاجلاين ايا ابلس ــلوك و ليحدب ما حيدب بعد ذلك،
و يف هذت احلالة تكون اجلرمية عمدية(.)7

 -2العالمة اجلوهري ،الصحاح يف اللغة والعلوم اجمللد الثاين ،ص.648
 -3د .وداد عبد الرمحن القيسي ،جرمية االمهال دراسة مقارنة ط ،2الناشر صادق جعفر االنباري ،2015ص.30
 -4د .ابو اليزيد علي املتيت ،جرائم االمهال ط،2منشأة املعارف االسكندرية  ،1965ص.21
 -5د .صفية حممد صفوت ،القصد اجلنائي و املسؤولية املطلقة دراسة مقارنة ط ،1دار ابن زيدون ،بريوت  ،۱۹۸۹ص.163
6- Edward Jenks: The book of English law, fifth edition, 1952.

 -7تنص املادة ( /34ب) من قانون العقوابت العراقي على انه "تكون اجلرمية عمدية اذا توافر القصد اجلرمي الدي فاعلها و تعد
اجلرمية عمدية كذلك .ب -اذا توقع الفاعل نتائج اجرامية لفعله فأقدم عليه قابال املخاطرة حبدوثها" ،و تقابل هذت املادة يف قانون
العقوابت اللبناين املرقم 340لسنة  1943املادة ( ،)۱۸۹و يف قانون العقوابت السوري املرقم  148الصادر عام 1949املادة (،)۱۸۸و
يف قانون العقوابت األردين املرقم  11لسنة  1960املعدل املادة (.)64
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اما االاات الثاين يف املدرس ـ ـ ــة االجنليزية ،فيذهب اىل عد اإلمهال ض ـ ـ ـراب مميزا من ض ـ ـ ــروب الس ـ ـ ــلوك ،و
ابلتــال يعرفــه "ابنــه االخالل بواجبــات احليطــة ،واختــاذ احليطــة يعين االحتيــاط اــات افعــال املرء الض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة و
االمتناع عن انواع السلوك ا طر غري املعقول"(.)8
ومل تكن املدرسـة الفرنسـية بعيدة عن تناول هذت املسـالة البالغة األمهية ،فقد رهرت داخل هذت املدرسـة
صـر ،امـا يف عـدم تقـدير النتـائج
عـدة آراء ،ذهـب الراي الغـالـب فيهـا اىل "ان ا طـأ يف حـالـة اإلمهـال ينح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة للعمـل الـذي يقوم بـه الفـاعـل ،او ابالعتقـاد ابن هـذت النتـائج ال ميكن أن حتـدب ،او بعـدم اختـاذ
االحتيــاطــات الالزمــة ملنع حــدوثهــا"( ،)9ويــذهــب األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــاذ ()Laguierاىل "ان خطــأ اإلمهــال أو عــدم
صـر يف عدم اختاذ
االحتياط ،ال يتض ــمن الرغبة ابلنتيجة ،وهو يفرتيف توقع النتيجة على الا ممكنة ،و ينح ـ
االحتياطات اليت كانت لنع من حدوب الضرر"(.)10
ويف اطـار الفقـه العريب رهرت عـدة ااـاهـات يف تعريف اإلمهـال ،أذ يـذهـب بعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم اىل تعريفـه ابنـه
صـول النتائج الضـ ــارة ،و تتمثل يف
صـر لتفادي ح ـ ـ
"نكول اجلاين عن اختاذ ما يقتضـ ــي واجب احليطة و التب ـ ـ
()11
ص ـ ــورة ما اذا اختذ اجلاين موقفا س ـ ــلبيا فلم يقم مبا من ش ـ ــأنه احليلولة دون وقوع الض ـ ــرر"  ،و يف االاات
ذاته يعرفه آخر ابنه "صـورة ا طأ احلاصـل بسـلوك سـلحم ابلرتك او االمتناع او الغفلة عن اختاذ االحتياطات
اليت يدعو اليها احلذر و اليت من شالا احليلولة دون وقوع النتيجة الضارة".
واملالحظ على هذت التعريفات اغفاهلا حتديد طبيعة العالقة النفسـ ـ ـ ـ ـ ــية بني اإلرادة و النتيجة االجرامية،
وهذت العالقة تتخذ أحد مظهرين ،االول ال يتوقع فيه اجلاين حدوب النتيجة يف حني كان ابستطاعته ومن
واجبه ذلك ،والثاين يتوقع فيه اجلاين النتيجة اإلجرامية ولكن ال تتجه ارادته اليها وال يقبلها.
وذهب ااات اثلث يف تعريف اإلمهال النه"اغفال اجلاين اختاذ ما يقتضـ ـ ـ ـ ـ ــي واجب احليطة واحلذر و ما
لليه قواعد ا ربة االنسـ ـ ــانية العامة توقيا للنتائج الضـ ـ ــارة حيث يتخذ ا طأ مظهرا سـ ـ ــلبيا يتمثل يف ترك او
االمتناع عن اختاذ العناية الالزمة لتجنب حدوب النتيجة اإلجرامية" ،بذات االاات نفس ـ ـ ــه ذهب بعض ـ ـ ــهم
إىل تعريف اإلمهال ،ابنه "سـلوك سـلحم مفادت عدم االلتزام ابحليطة و احلذر الواجبني ،فالشـخص احلذر هو
الذي يتصرف ابالنتبات و احليطة الالزمة لعدم اإلضرار مبصايب و حقوق الغري و على قدر االنتبات و احليطة
تكون درجـة اإلمهـال ،و لـذلـك يـدخـل يف تقـدير اإلمهـال امكـانيـة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخص على تنفيـذ الواجـب املفرويف
بقواعد السلوك العامة وفقا للظروف اليت يباشر فيها سلوكه" (.)12
ويف راينا املتواضع ان التعاريف اليت جاء به االاات الثالث لإلمهال هي االقرب حلقيقة اإلمهال و ماهيته
صـورتيهـا و هو مـا
و مع ذلـك فـألـا تغفـل حتـديـد طبيعـة العالقـة النفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة بني االرادة و النتيجـة اجلرميـة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
جيعلها انقصة.
 -8د .صفية حممد صفوت ،املصدر السابق ،ص.165

 د .صفية حممد صفوت ،املصدر السابق ،ص9.16410- Jean Laguier: droit penal generalet procedure penal toisieme, Dallos paris edition, 1970, p23.

 -11د .مسري عالية ،شرح قانون العقوابت يف القسم العام دراسة مقارنة ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،لبنان
 ،۱۹۹۸ص .255-254
 -12د .مأمون حممد سالمة ،قانون العقوابت القسم العام ط ،۳دار النهضة العربية القاهرة  ،۲۰۰۱ص .344
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املسؤولية اجلنائية عن جرمية االمهال

وطرح الفقه العراقي عدة تعاريف لإلمهال ،منها ما عرفه بعض ـ ـ ـ ـ ـ ــهم ( )13ابنه "ان يغفل اجلاين القيام مبا
يقتضـ ـ ــي واجب احليطة و احلذر ليتفادى حدوب النتائج االجرامية و يعرب اإلمهال عن ا طأ اذا نشـ ـ ـأ عن
موقف س ــلحم يتخذت اجلاين حيال ما ينبغي أن يتخذ من احتياطات يقتض ــيها احلذر و من ش ـألا أن حتول
دون وقوع الضرر".
إن اإلمهال يتخذ يف مجيع األحوال صـ ـ ــورة املوقف االرادي السـ ـ ــلحم الذي يتمثل ابلرتك او االمتناع عن
اختاذ العناية الالزمة لتجنب حدوب النتيجة الضـارة ،و مثال ذلك صـاحب السـيارة الذي يسـري بسـيارته يف
صـدم أحد األش ـ ــخاص على الرغم من رعيته له على مس ـ ــافة ميكنه
ش ـ ــارع مزدحم ابملارة و بس ـ ــرعة كبرية في ـ ـ
الوقوف ا لو كان يسري ابلسرعة املقررة و العادية.
اما القانون العقوابت العراقي املرقم  111لسـ ـ ــنة  1969املعدل اورد االمهال ضـ ـ ــمن صـ ـ ــور اجلرائم غري
العمدية يف املادة 35منه "تكون اجلرمية غري عمدية اذا وقعت النتيجة االجرامية بســبب خطأ الفاعل سـواء
كـان هـذا ا طـأ إمهـاال او رعونـة او عـدم انتبـات او عـدم احتيـاط او عـدم مراعـاة القوانني واالنظمـة واالوامر"،
صـر وهي االمهال والرعونة وعدم االنتبات وعدم
ففي هذت املادة حدد القانون ص ـ ـ ــور ا طأ على س ـ ـ ــبيل احل ـ ـ ـ
احتياط وعدم مراعاة القوانني واالنظمة واالوامر.
الفرع الثاين :اسباب االمهال
االمهال هو ختاذل ارادة ويرجع س ـ ـ ــبب هذا التخاذل فيها من عدة عوامل اثرت على ص ـ ـ ــفة االنتبات يف
صـف يف الغالب انه احد صـ ـ ــور
االنسـ ـ ــان وعدم حتريكها ألجل تفادي االمر ا طري ،فالسـ ـ ــلوك املهمل يت ـ ـ ـ
السـ ــلوك السـ ــلحم ،ومن الناحية السـ ــيكولوجية او التكوينية يف االنسـ ــان يعد االمهال صـ ــفة سـ ـلبية عند الفرد
وهو عكس االهتمام الذي يعد ص ـ ـ ـ ــفة اجيابية.وقد تعود العوامل اليت اثرت يف هذا الس ـ ـ ـ ــلوك اىل النس ـ ـ ـ ــيان
الشخص القيام بواجباته او تقاعسه عن القيام ا ،هذا ما سنوضحه كما يلي (:)14
النس ــيان :اذا كان الفكر يفرتيف قابلية الش ــخص على حفظ معلومات معينة واس ــرتجاعها عند اللزوم،
فان النسـ ـ ـ ــيان هو عدم قدرة العقل على االسـ ـ ـ ــتذكار ما فاته من معلومات سـ ـ ـ ــابقة ،وهذت احلالة ترجع اىل
عوامل نفســية تؤثر يف الشــخص من توقع الضــرر الذي قد حيدب نتيجة ســلوكه ،حث االرادة على تفادي
تلك النتيجة او عدم توقع الض ـ ـ ــرر قبل مباش ـ ـ ــرة الس ـ ـ ــلوك ،يف حني كان إبمكانه او من واجبه توقع ذلك.
فالنسـ ــيان على نوعني نسـ ــيان عادي وهو الذي ينتاب الشـ ــخص يف احلياة اليومية من دون ان يكون ذلك
حلالة مرضـ ــية والسـ ــبب يف ذلك هو اكتسـ ــاب خربات جديدة تؤثر على ا ربات القدمية وتطغى عليها ،او
عدم استخدم اشخص لتلك املعلومات لفرتت طويلة حبيث تنسى تلك املعلومة ،او يكون مصدر النسيان
اىل ا طأ يف التعلم او اىل عوامل داخلية نفس ـ ــية منها االرهاق النعاا القلق الغض ـ ــب ا وف اليت تس ـ ــبب
شـ ـ ــرود ذهين مما تؤدي اىل اغفال ذلك الشـ ـ ــخص االحتياطات الالزمة،او قد يكون النسـ ـ ــيان مرضـ ـ ــي اليت
تتســع دائرة النســيان اىل اوســع نطاق اكثر من النســيان العادي حبيث يفقد الفرد امكانياته الفكرية ا اصــة
 -13د .فخري عبد الرزاق احلديثي ،شرح قانون العقوابت القسم ا اص ،مطبعه الزمان بغداد  ،۱۹۹4ص.۱۸۱
 -14ابراهيم محيد كامل ،جرمية االمهال اجلسيم يف اداء الوريفة العامة ،حبث مقدم اىل هيئة النزاهة ،دائرة التحقيقات حزيران
 ،2008ص.6
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صـيب الش ـ ــخص
وقدرته على اكتس ـ ــاب املعلومات واملهارات والذي يكون ذلك النس ـ ــيان نتيجة حادب ي ـ ـ
فجأة يفقدت الذاكرة.
التقاعس عن اداء الواجب واحليطة :قد يفســر علماء النفس حالة النســيان اىل كولا صــفة من صــفات
اجملتمعات النامية اليت تؤثر على االنتاجية ويرجع السـ ـ ــبب يف ذلك ان الدول املتقدمة تقيم دورات وندوات
تثقيفية توضـح للعامل واجباته اليت يتحملها وتوضـح له وسـائل احليطة واحلذر املناسـبة لكل مفاصـل االنتاج
وتوفر لـه االمكـاانت املـاديـة من ادوات العمـل ،كـل ذلـك ألجـل اإلجراءات الواجبـة اختـاذهـا واحليطـة من كـل
مظاهر السلوك البشري الضار.
املطلب الثاني :عناصر جريمة االهمال واساسها القانوني

بعـد ان بينـا انفـا مـاهيـة جرميـة االمهـال ،حري بنـا هنـا معرفـة االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا القـانوين جلرميـة االمهـال يف الفرع
االول وعناصرها املكونة هلا يف الفرع الثاين عندما تتحقق ،يعاقب عليها القانون.
الفرع االول :االساس القانوين لإلمهال:
يـذهـب الفقـه اجلنـائي إىل أن اإلمهـال ال يقوم مبجرد اخالل اجلـاين بواجبـات احليطـة و احلـذر ،فـالقـانون
ال يعاقب على الســلوك يف ذاته وامنا يعاقب على الســلوك املفضــي اىل نتيجة اجرامية معينة ،وابلتال فالبد
من توافر رابطـة امع االرادة ابلنتيجـة اليت وقعـت ابلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل الـذي جيعـل من هـذت االرادة ابلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة لتلـك
النتيجـة حمـل لوم القـانون ومؤاخـذتـه ،و ابلتـال ميكن وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفهـا ابلـا ارادة إجراميـة ( ،)15هـذا وفق املفهوم
صـر الرئيس من عناصـ ـ ــر
التقليدي للجرمية ،والعالقة النفسـ ـ ــية اليت تربط االرادة ابلنتيجة اإلجرامية هي العن ـ ـ ـ
ا طأ فمىت ما انتفت هذت العالقة انتفى حمل املسؤولية وانتفى االساا القانوين ملساءلة الفاعل عن النتيجة
اليت وقعـت منـه ( .)16امـا املفهوم احلـديـث للجرميـة ان القوانني اجلنـائيـة قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـت اجلرميـة وفق النتيجـة الواقعـة
منها اىل جرمية الضــرر وهي اليت لثل النتيجة االجرامية املرتتبة على النشــاط االجرامي يف احلاق ضــرر فعلي
صـلحة احملمية واملقررة يف القانون مثل جرمية القتل إبزهاق الروح احملرتمة ،وجرمية ا طر اليت لثل النتيجة
ابمل ـ ـ
صـلحة احملمية وفق
الواقعة بناء على النشـ ـ ـ ـ ــاط االجرامي دون حدوب ضـ ـ ـ ـ ــرر فعلي بل هو خطر يهدد امل ـ ـ ـ ـ ـ
القوانني ،فهذت ا طورة هي اليت حياسـ ـ ــب عليها القانون ،فالقوانني اجلنائية وضـ ـ ــعت العقوبة لتفادي ا طر
صـلحة من احتمال التعريف اىل
صـلحة وهذت اجلرائم قد قررها الفقه احلديث ألجل محاية امل ـ ـ
الذي يهدد امل ـ ـ
ا طر دون وقوع الضرر الفعلي عليها مثل احراز السالح بدون ترخيص.
وهذت العالقة النفسية اليت تربط االرادة ابلنتيجة اإلجرامية تتخذ احدى صورتني:
األوىل :ال يتوقع فيهـا اجلـاين حـدوب النتيجـة فال يبـذل أي جهـد للحيلولـة دون حـدوثهـا يف حني كـان
صـر) او
صـورة (ا طأ غري الواعي) او (ا طأ بغري تب ـ ـ ـ
ابسـ ـ ــتطاعته بل ومن واجبه ذلك ويطلق على هذت ال ـ ـ ـ
(ا طأ بدون توقع).
 -15د .عبد الفتاح مراد ،شرح جرائم القتل و االصابة ا طأ ،شركة البهاء للربجميات و الكمبيوتر و النشر االلكرتوين االسكندرية
 ،2004ص .353
 -16د .السعيد مصطفى السعيد ،االحكام العامة يف قانون العقوابت ط ،4دار املعارف مصر  ،۱۹۹۲ص.420
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صـورة الثانية :فيتوقع فيها اجلاين امكانية ترتب النتيجة على س ــلوكه اال انه ال يقبل ذت النتيجة و ال
ال ـ
تتجـه ارادتـه اليهـا بـل انـه يرغـب عنهـا و مـل يف عـدم حـدوثهـا و يتوقع دون اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـاب كـافيـة معتمـدا او غري
صـورة تعبري (ا طأ الواعي) او (ا طأ
معتمدا على احتياط الا لن حتدب ،و يطلق على ا طأ يف هذت ال ـ ـ ـ ـ ـ
مع التوقع) او (ا طأ املدرك) او (ا طأ مع التبصر).
ان ص ــورا العالقة النفس ــية بني اإلرادة والنتيجة توجب أن يكون حتقق النتيجة راجعا اىل خطأ اجلاين،
و حيث أن هذا ا طأ ميكن ان خذ ص ـ ــورة اإلمهال لذا فان اإلمهال يكون اترة مع التوقع و اخری بدون
توقع(.)17
ويف حبث االس ـ ــاا القانون لإلمهال جند انقس ـ ــام الفقه اىل اااهات عديدة ،و يرجع الس ـ ــبب يف ذلك
االنقس ــام اىل االختالف بش ـأن حتديد موض ــع االمهال ابلنس ــبة ألركان اجلرمية ،و يف هذا املوض ــع س ــنحاول
حتديد الطبيعة القانونية لإلمهال يف فرعني ،ندرا يف األول منهما اس ـ ـ ـ ـ ـ ــاا اإلمهال ،و يف الثاين موض ـ ـ ـ ـ ـ ــعه
ابلنسبة ألركان اجلرمية.
تباينت آراء الفقه بشـ ـ ـ ــان حتديد اسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـه القانوين او موقع االمهال من اركان اجلرمية ،و ميكن رد هذا
التباين اىل اختالف الفقهاء يف زاوية نظرهم لإلمهال ،فمنهم من ينظر اليه من منظور نفسي داخلي اذ يعد
"اإلمهال عيبا يف االرادة "( )18فريى بعضـ ـ ــهم "أن اإلمهال هو ارادة لسـ ـ ــلوك خطر مع مخول االرادة يف منع
هذا ا طر من التحول اىل ضرر"(.)19
ويف االاات ذاته يرى بعض ـ ــهم ان اس ـ ــاا اإلمهال يف حالة التوقع يتمثل يف أن اجلاين مل يبذل كل ما يف
وســعه من حيطة و حذر لتجنب ما توقعه من نتائج ضــارة لســلوكه ( ،)20اما اســاا اإلمهال يف حالة عدم
التوقع فيتجس ــد ابالمتناع االختياري للجاين عن بذل احليطة و احلذر و العناية عند اتيانه لس ــلوكه دون ان
يقدر النتائج اليت كان من املمكن توقعها ،و هذا يعين ان اسـ ـ ـ ـ ــاا اإلمهال هو اختالل االرادة يف توجيهها
للس ــلوك الذي لارس ــه بش ــكل ال يتفق مع ما تقتض ــي واجبات احليطة و احلذر ،مما خيلق حالة خطرة تنذر
بتحقق النتيجة الضـ ـ ـ ـ ــارة اليت قد يتوقعها اجلاين او ال يتوقعها مع انه كان مبقدورت أن يتوقعها ،يف حني يعد
صـري اجلاين يف ادراك مدى ما يرتتب على س ـ ــلوكه من
بعض ـ ــهم االخر"اإلمهال عيبا يف االدراك مقتض ـ ــات تق ـ ـ
نتائج ضـارة ابلوقت الذي يتوجب عليه احليطة و احلذر عند مباشـرته لسـلوكه و تصـرفاته ،و اسـاا اإلمهال
هو ختلف الفهم و عدم االنتبات"(.)21
ويالف االا ــات األول ينظر ج ــان ــب من الفق ــه اىل اإلمه ــال من منظور م ــادي اجتم ــاعي ،فريى "ان
اإلمهال س ــلوك س ــلحم مقتض ــات اخالل اجلاين بواجبات احليطة و احلذر مما يرتتب عليه االضـ ـرار ابحلقوق و
صـايب احملمية قانوانً ،و هذا يعين ان اس ـاا اإلمهال هو الســلوك الســلحم املتمثل يف عدم االلتزام بواجبات
امل ـ
 -17د .مسري عالية ،مصدر سابق ،ص.254
 -18د .امحد عبد اللطيف ،ا طأ غري العمدي يف القانون الوضعي والشريعة االسالمية ،مكتبة النهضة العربية القاهرة ،2004
ص.156
 -19د .رمسيس نام ،النظرية العامة للقانون اجلنائي ط ،3منشاة املعارف ،االسكندرية  ،۱۹۹۷ص .۹۲۷
 -20د .وداد عبد الرمحن القيسي ،جرمية االمهال دراسة مقارنة ط ،2مصدر سابق ،ص.45
 -21د .حسن صادق املرصفاوي ،قواعد املسؤولية اجلنائية يف التشريعات العربية ،املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم،۱۹۷۲ ،
ص.423
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العدد27 :

احليطة و احلذر .و من املتفق عليه أن السـ ـ ـ ــلوك املهمل خذ على الدوام صـ ـ ـ ــورة السـ ـ ـ ــلوك السـ ـ ـ ــلحم مهما
تنوعت الكيفية اليت يظهر ا" (.)22
ومن الناحية السيكولوجية هناك مفهومان متناقضان تسبغ على السلوك البشري ،اوهلما ذو مسة اجيابية
يطلق عليه تسـمية االهتمام ،و الثاين ذو مسة سـلبية يسـمى اإلمهال( ،)23ان اإلمهال بوصـفه مسة سـلبية غري
صـرفات بعض األفراد ،يعد وليدا النقص او عدم توافق او صـ ـ ـراعات يف العوامل
مرغوب ا تسـ ـ ــبغ على ت ـ ـ ـ
صـرفات
االجتماعية و هو على نقيض االهتمام الذي يوص ـ ــف بكونه مسة اجيابية مرغواب ا تس ـ ــبغ على ت ـ ـ
بعض األفراد يف اجملتمع و الذي يكون وليد عوامل اجتماعية منشطة ابلدرجة األساا ،مع سبق االفرتايف
ابن الفرد سليم معاىف من الناحيتني الصحية و الفسيولوجية.
ان كال من مفهومي اإلمهال و االهتمام خيضـ ـ ــعان ملعيار موضـ ـ ــوعي نسـ ـ ــحم ،مقتضـ ـ ــات أنه ال يوجد من
صـورة
صـورة مطلقة و جمردة ،واخر مهمل ابلفطرة و ب ـ ـ
الناحية العملية املوضـ ــوعية انسـ ــان مهتم ابلفطرة أو ب ـ ـ
مطلقة و جمردة ،بل ان كل بين البشــر و يف كل اجملتمعات وعلى تباينها ميكن أن خيلع على ســلوكهم صــفة
اإلمهال او االهتمام و بدرجات متفاوتة نســبيا ،فعندما نقول ان زيدا مهمل يف أداء واجباته اكثر من عمر
و أن امحـد اكثرهم امهـاال فهـذا ال يعين ان امحـد مهمـل ابلفطرة او انـه بلغ درجـة عـاليـة من اإلمهـال داخـل
مقياا معني ميكن الركون اليه لقياا درجة اإلمهال او االهتمام على حد س ـ ـ ـ ـ ـ ـواء ،وهذا يعين انه ال يوجد
صـفة مطلقة يف السـ ـ ــلوك البشـ ـ ــري ،اال انه يوجد افراد مهتمون و اخرون مهملون و
اإلمهال او االهتمام ك ـ ـ ـ
بدرجات معينة ،كما ان هذت النسبية يف اإلمهال او االهتمام تنسحب على اطار الفرد نفسه فتتفاوت تبعا
الختالف املواقف و األحداب اليت مير ا الفرد نفسه.
واإلمهال بوصــفه مسة ختلع على ســلوك األشــخاص يف جمال اجتماعي معني ،و يف ضــوء رروف وثقافة
صـية ،تؤدي اىل
معينة ،قد يعود يف حدوثه إىل عوامل نفس ـ ــية داخلية تش ـ ــوب الدائرة الش ـ ــعورية من الش ـ ــخ ـ ـ
نس ـ ـ ــيان ذلك الش ـ ـ ــخص القيام بواجبات احليطة و احلذر الواجبني ،و قد تعود اس ـ ـ ــباب حدوثه إىل عوامل
مادية اجتماعية تؤدي اىل اخالل الفرد او تقاعسه عن القيام بواجبات احليطة و العناية الالزمة (.)24
الفرع الثاين :عناصر جرمية اإلمهال
لقد كان حتديد موضـ ـ ـ ــع اإلمهال ابلنسـ ـ ـ ــبة ألركان اجلرمية حمل خالف وتباين يف اآلراء الفقهية ،لذا أثري
تس ـ ـ ــاعل مفادت أيعد موض ـ ـ ــع اإلمهال هو الركن املعنوي للجرمية ،او انه يدخل ض ـ ـ ــمن الركن املعنوي ،أم أن
موضعه ضمن الركن املادي هلا؟ وهذا ما سنتناوله فيما ا:
االاات األول :ويذهب اصـحاب هذا االاات وهم ان صـار املدرسـة التقليدية (اهم مفكريها سـيزار بكاراي
وجريمي بينتــام) ،وجــانــب كبري من الفقــه الفرنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اىل ان املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الطبيعي لإلمهــال هو الركن املعنوي
للجرميـة ،وليس للركن املـادي أي عالقـة ابلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة لإلمهـال ،ويرون أن العلـة يف ذلـك هي ان الركن املعنوي
يضـم األصـول النفسـية للجرمية ،وهي اما ان تتخذ صـورة القصـد اجلنائي او صـورة ا طأ غري العمدي الذي
 -22د .رمسيس نام ،النظرية العامة للقانون اجلنائي ،مصدر سابق ،ص .۹۲9
 -23د .وداد عبد الرمحن محادي القيسي ،جرمية االمهال دراسة مقارنة ط ،2مصدر سابق ،ص.48
 -24د .سليمان عبد املنعم ،النظرية العامة لقانون العقوابت ،دار اجلامعة اجلديد للنشر االسكندرية  ،۲۰۰0ص .559
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يتمثــل ابإلمهــال ،امــا الركن املــادي فهو واحــد يف اجلرميــة العمــديــة وغري العمــديــة ،فليس هنــاك أي فرق يف
عناصرت ،فهو يتكون من سلوك اجرامي تيه اجلاين ونتيجة اجرامية وعالقة سببية تربط بينهما ،وتقوم هذت
النظرية على اسـاا الرتكيز على عنصـري السـلوك واالرادة ،ووفقا هلا فان السـلوك هو سـبب النتيجة ،ولكن
هذا الس ـ ـ ـ ــلوك له س ـ ـ ـ ــبب هو ارادة اجلاين ،فاإلرادة حس ـ ـ ـ ــب هذت النظرية ال تدخل يف تكوين الفعل ولكن
تشــكل اصــله ،أي أن الســلوك خيضــع لســيطرة االرادة وعلى هذا األســاا ينبغي اال يفهم الســلوك على أن
من بني عناص ـ ـ ـ ـ ــرت االاات االرادي ،أي انه ال يفرتيف البحث يف كيفية ااات اإلرادة وما ااهت اليه ،اذ ان
هذا البحث يتعلق ابلركن املعنوي ،فاإلرادة هي اليت توجه االنسـ ـ ـ ـ ـ ــان اىل القيام ابحلركة العضـ ـ ـ ـ ـ ــوية او اختاذ
املوقف السلحم وال تدخل ابدا يف تركيب الفعل اذا الا تشكل أصله (.)25
ففي جرميـة القتـل ال ميكن التحقق من أن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك قـد حـدب عمـدا أو نتيجـة امهـال اال اذا حبثنـا يف
نطاق الركن املعنوي الذي يتفق فيه نوعا اجلرائم اباات االرادة اىل السـ ـ ــلوك ،ولكن االختالف بينهما يظهر
ابلنسـ ـ ـ ـ ـ ــبة إلرادة النتيجة االجرامية ،ففي اجلرائم العمدية تتجه االرادة اىل السـ ـ ـ ـ ـ ــلوك اإلجرامي اضـ ـ ـ ـ ـ ــافة اىل
اااهها إىل النتيجة االجرامية ،اما يف اجلرائم غري العمدية فان االرادة تتجه اىل حتقيق نتيجة مشروعة ولكن
مع ذلك حتدب النتيجة غري املشـروعة ،فالسـلوك واحد والنتيجة واحدة وذلك ألن السـلوك هو الذي حرك
سـ ـ ــلسـ ـ ــلة السـ ـ ــببية اليت أدت إىل النتيجة ،وابلتال ميكن اجلمع بني اجلرمية العمدية وغري العمدية من حيث
الركن املادي(.)26
وخلسـيسـا على ذلك فان اإلمهال يكون موضـعه الطبيعي وفقا ملنظور هذت النظرية الركن املعنوي للجرمية
فالعناصر النفسية للجرمية ،اتمع يف ركن خيتص ا هو الركن املعنوي.
صـار النظرية الغاية ،اىل
االاات الثاين :يذهب اص ـ ــحاب هذا االاات املدرس ـ ـة التقليدية احلديثة وهم ان ـ ـ
أن اإلمهال خذ له موضعا يف الركن املادي اضافة اىل موضعه يف الركن املعنوي ،فالسلوك يف جانبه املادي
وفقا للنظرية الغاية ال يقف عند احلركة العضــوية واجلســمية وامنا هو ســلوك يهدف لتحقيق غاية ،أي متجه
صـدها الفاعل ،وعلى هذا فإرادة الش ــخص تتجس ــد ماداي يف الس ــلوك لتحقيق غاية معينة
اىل غاية معينة ق ـ
()27
واليت على اساسها جيب فهم احلقيقة االجتماعية والقانونية للسلوك .
صـيا ،ذلك ألنه ااات ارادي اىل غاية معينة
فالس ــلوك يتض ــمن ابإلض ــافة اىل اجلانب املادي جانبا ش ــخ ـ
صـي ميثله االاات االرادي ،وهذا االاات االرادي هو
عرب عنه ص ـ ـ ــاحبه بس ـ ـ ــلوك خارجي ،فاجلانب الش ـ ـ ــخ ـ ـ ـ
الذي مييز سلوك اإلنسان عن الظواهر الطبيعية اليت ال ميكن أن تتضمن شيئا من ذلك االاات (.)28
االاات الثالث :يری انصـار هذا االاات املدرسـة الوضـعية (اهم مفكريها ملربوزو وجارفيلو وفريي) والذي
ميثله جانب كبري من الفقه االجنليزي ،ان اإلمهال سـ ـ ـ ــلوك اجرامي ،وان موضـ ـ ـ ــعه الطبيعي هو الركن املادي
 -25د .سامي النصراوي ،النظرية العامة للقانون اجلنائي املغريب ج  ،1مكتبة املعارف الرابط  ،۱۹۸6ص .۱۱۹
 -26يوسف الياا حسو ،املسؤولية اجلنائية عن ا طأ غري العمدي ،رسالة ماجستري ،كلية القانون جامعة بغداد  ،۱۹۷۱ص

.4۹
 -27د .عادل عازار ،املفهوم احلديث للجرمية غري العمدية ،مقال مقدم اىل مركز القومي للبحوب االجتماعية
واجلنائية.1967،ص.12
 -28د .فوزيه عبد الستار ،املسامهة االصلية يف اجلرمية دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية  ،۱۹۷۹ص66
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صـية بل موض ــوعية ،ومقتض ــى هذا الرأي ال
للجرمية ،ويعللون ذلك ابلقول أن اإلمهال هو ليس واقعة ش ــخ ـ
()29
يعد اإلمهال حالة ذهنية او شكال من اشكال الركن املعنوي بل يعد ضراب مميزا من ضروب السلوك .
ويف معريف التـدليـل على هـذا الرأي يقول الفقـه(بولوك) ان "اإلمهـال هو نقيض الفطنـة وليس هنـاك من
يصـف الفطنة ابلا حالة ذهنية" ،ويستمد هذا الرأي اصوله من قانون املسؤولية التقصريية ،اذ يعين اإلمهال
اإلخفاق يف الوصول اىل املستوى املوضوعي للرجل العادي(.)30
وبعد اس ــتعرايف االااهات واآلراء الفقهية اليت قيلت يف حتديد موض ــع اإلمهال ابلنس ــبة ألركان اجلرمية،
فأننا نذهب اىل عد اإلمهال ســلوكا ســلبيا ابلرتك واالمتناع ،وان موضــعه الطبيعي هو الركن املادي للجرمية،
فيقوم االمهال بقيام الركن املادي وينتفي ابنتفائه.
المبحث الثاني :اركان المسؤولية الجنائية الناشئة عن اإلهمال
تعرف املســؤولية اجلنائية "ابلا التزام بتحمل النتائج القانونية املرتتبة على ارتكاب االنســان الفعل يعتربت
القانون جرمية وموض ـ ـ ـ ـ ـ ــوع هذا االلتزام هو العقوبة او التدبري االحرتازي الذي ينزله القانون ابملس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤول عن
اجلرمية" (.)31
ومل تعد املسـ ـ ــؤولية اجلنائية مسـ ـ ــؤولية مادية حبته كما كانت يف التشـ ـ ـريعات اجلنائية القدمية ،بل تقوم يف
الوقت احلاضـ ــر على اسـ ــاا املسـ ــؤولية األخالقية اواالدبية ،وابلتال مل يعد كافيا لقيام املسـ ــؤولية اجلنائية أن
يرتكــب اجلـاين فعال مـاداي ترتتـب عليــه نتيجــة ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وامنـا البـد من حتقق جرميـة و ـذا عـد الفقــه اجلنــائي
املعاصر ابنه نشاط مادي ونفسي خمالف ألهداف اجلماعة ،وتكسب صفتها غري املشروعة من اصطدامها
مع قاعدة قانونية جمرمة ارم هذا النشـ ـ ــاط و خلسـ ـ ــيسـ ـ ــا على ذلك يسـ ـ ــتلزم لقيام اجلرمية توافر ركنني احدمها
مادي والثاين معنوي(.)32
إن املسؤولية اجلنائية تنهض بقيام اجلرمية وبتوافر ركنيها املادي واملعنوي ،وهذا يعين أن املسؤولية اجلنائية
تقوم على ركنني مها ذا ما اللذان تقوم عليهما اجلرمية وحيث أن املس ـ ــؤولية اجلنائية الناش ـ ــئة عن اإلمهال ال
تنهض اال بقيام اجلرمية الناش ـ ــئة عن اإلمهال واليت هي عبارة عن جرمية غري عمدية ترتكب بس ـ ــلوك س ـ ــلحم،
وتقع نتيجة إلغفال اجلاين او امتناعه عن االلتزام ابختاذ احليطة واحلذر اليت أوجبها القانون على األفراد من
أجل منع حدوب الضرر(.)33
لذا فان اركان هذت اجلرمية هي اركان املس ـ ــؤولية الناش ـ ــئة عنها ،وس ـ ــتكون دراس ـ ــتنا ألركان املس ـ ــؤولية يف
مطلبني نتناول يف األول الركن املادي ونبني يف الثاين الركن املعنوي.

 -29د .صفيه حممد صفوت ،مصدر سابق ،ص.164
 -30د .صفيه حممد صفوت ،مصدر سابق ،ص .۳۷۷
 -31يوسف الياا حسو ،مرجع سابق ،ص .۲
 -32اال ان الرأي الراجح يف الفقه يقول بوجود ركن اثلث للجرمية يطلق عليه تسمية الركن الشرعي وهو الصفة غري املشروعة
للسلوك انظر د .علي حسني ا لف و د .سلطان عبد القادر الشاوي ،املبادئ العامة يف قانون العقوابت ،مطابع الرسالة ،الكويت
 ،۱۹۸۲ص  .152ود .حممود جنيب حسين ،قانون العقوابت القسم العام ،املرجع السابق ،ص.46
 -33وداد عبد الرمحن محادي القيسي ،مصدر سابق ،ص.۲۰
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املطلب األول :الركن املادي

ميثل الركن املادي احدى الدعامتني اللتني ترتكز عليهما اجلرمية ومن مث املسـؤولية اجلنائية الناشـئة عنها،
ويعد ختلفه مانعا من وجود اجلرمية وقيام املسؤولية ابتداء(.)34
والركن املادي للجرمية هو مظهرها ا ارجي او كيالا املادي او هو املادايت احملسوسة يف العامل ا ارجي
كما حدد ا نصـوص التجري فكل جرمية البد هلا من مادايت تتجسـد فيها االرادة االجرامية ملرتكبها(،)35
وهلذا الركن امهية واضـ ـ ــحة فال يعرف القانون جرائم بغري رکن مادي ،ومن املبادئ األسـ ـ ــاسـ ـ ــية يف التشـ ـ ـريع
اجلنائي ،أن املشـرع ليس له سـلطان على ما يف ضـمائر الناا من افكار شـريرة ،او ما يف نفوسـهم من نوااي
اجراميـة ،فال يعـاقـب على تلـك األفكـار او هـذت النوااي حىت ولو عقـد من توافر لـديـه العزم عليهـا وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمم
على تنفيذها ،أللا مازالت جمرد امور نفس ـ ـ ـ ـ ـ ــية ابطنية اال ان دائرة التجري تبدأ منذ اللحظة اليت خترج فيها
هذت األفكار احلبيسة اىل العامل ا ارجي وتتجسد يف مادايت ومظاهر خارجية يتصدى هلا القانون ويعاقب
صـلحة اجتماعية جديرة ابحلماية
صـوص التجري أللا تكون قد أهدرت م ـ ـ ـ ـ ـ
عليها اذا تطابقت مع احد ن ـ ـ ـ ـ ـ
()36
اجلنائية او على االقل عرضت تلك املصلحة طر االعتداء عليها .
ويتكون الركن املادي يف اجلرمية الناشئة عن اإلمهال من ثالثة عناصر هي(-:)37
 -1سلوك اجرامي سلحم صادر من اجلاين.
 -۲نتيجة اجرامية ضـ ـ ــارة أو خطرة هلذا السـ ـ ــلوك ذلك أن الغالب أن يرتك الفعل او االمتناع تغيريا يف
العامل ا ارجي.
 -۳عالقة سـببية بني سـلوك اجلاين والنتيجة االجرامية اليت حتققت فال يرتكب صـاحب السـلوك جرمية
مامل تكن النتيجة الضارة او ا طرة مرتتبة على سلوكه.
الفرع األول :السلوك املهمل
يعد الس ــلوك االجرامي من أهم عناص ــر الركن املادي ،ألنه ميثل القاس ــم املش ــرتك بني مجيع انواع اجلرائم
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء أكـانـت عمـديـة او غري عمـديـة اتمـة ام غري اتمـة ،فال قيـام للركن املـادي وال اجلرميـة اذا ختلف هـذا
السلوك ،فالقاعدة اجلنائية تقضي ان "ال جرمية بغري سلوك مادي"(.)38
صـدد
ولكن تعددت اآلراء الفقهية حول حتديد الوص ـ ــف القانوين للس ـ ــلوك املهمل ،وهناك اربعة اراء ب ـ ـ
هذت املسألة سنعريف هلا تباعا:

 -34د .فخري عبد الرزاق احلديثي ،شرح قانون العقوابت ،القسم العام ،ص .۱۷۷
 -35تعرف املادة ( )۲۸من قانون العقوابت العراقي املرقم  111لسنة  1969املعدل الركن املادي ابنه "سلوك اجرامي ابرتكاب
فعل جرمه القانون او االمتناع عن فعل امر به القانون" ومل تتضمن التشريعات اجلنائية العربية تعريفا للركن املادي حيث تركت امر تعريفه
للفقه الذي عرفه ابنه "واقعة مادية حيقق ارتكا ا العدوان على املصلحة حمل احلماية القانونية".
 -36د .علي عبد القادر القهوجي ،قانون العقوابت القسم العام ،الدار اجلامعية ،بدون سنة طبع ،ص .۱۷۳
 -37د .رعوف عبيد ،مبادى القسم العام من التشريع العقايب املصري ،املرجع السابق ،ص  .۱۸۸ود .ماهر عبد شويش ،النظرية
العامة للخطأ يف القانون اجلنائي ،اطروحة دكتورات ،جامعة بغداد كلية القانون  ،1981ص .۲۰۲
 -38د .محيد السعدي ،شرح قانون العقوابت اجلديد يف االحكام العامة اجلرمية والعقاب واملسؤولية اجلنائية ج  ۱ط ،2دار احلرية
للطباعة ،بغداد ،۱۹۷۹ص.150
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صـار هذا الرأي وهو املذهب القانوين (امحد خليفة) اىل وصــف الســلوك املهمل
الراي االول :يذهب ان ـ
ابنه ســلوك غري مشــروع ،ذلك أن القانون اذ جيرم افعال اإلمهال امنا يعاقب على ارتكاب ســلوك خمالف ملا
صـوص القانون او التعليمات او اللوائح او التنظيمات
يطلبه ويفرضـ ـ ــه القانون ،فقواعد السـ ـ ــلوك حتددها ن ـ ـ ـ
()39
املهنية ،ويعاقب كل من خيالفها الن سلوكه سوف يتصف بعدم املشروعية .
وقد وجهت هلذا الرأي انتقادات عديدة منها ،أن عدم املش ـ ــروعية ال يعد وص ـ ــفا للس ـ ــلوك ذلك انه ال
يعد عنصرا داخال يف تكوين اجلرمية غري العمدية ،كما أن اري السلوك املكون للجرمية غري العمدية ال يعد
صـوص القانون او االوامر او
خاص ـ ـ ـ ـ ــية تتميز ا عن س ـ ـ ـ ـ ـواها من اجلرائم ،ومن البديهي أن جمرد خمالفة ن ـ ـ ـ ـ ـ
التعليمات ال يكفي -يف حد ذاته -لتجري السلوك املكون للجرمية الناشئة عن اإلمهال ،وذلك أللا جرمية
ذات طبيعة مادية تتطلب توافر ســلوك اجرامي ونتيجة وعالقة ســببية من أجل قيام الركن املادي فيها ،واما
وص ـ ــف عدم املش ـ ــروعية فيطلق على جمموع هذت العناص ـ ــر املكونة للواقعة ،هذا فض ـ ــال عن وجوب اس ـ ــناد
ا طأ غري العمدي اىل مرتكب السلوك (.)40
صـار املذهب االجتماعي(جارفيلو وكليف براون ومريتون) اىل وص ــف الس ــلوك
الراي الثاين :ويذهب ان ـ
يف اجلرمية الناش ــئة عن اإلمهال ،ابنه س ــلوك خمالف للقواعد ولتعليمات النظام العام فيرتتب عليه نتيجة غري
صـودة حتدب كاثر طأ غري عمدي يف التقدير ،على اال يكون هذا ا طأ مسـ ـ ـ ـ ـ ــوغا ملنع املسـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية
مق ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اجلنائية ،وان السـلوك يكون خمالفا بصـفة عامة لقواعد وتعليمات الشـرطة او النظام العام اذا ما اختذ شـكل
صـوص تعليمات وقواعد الشــرطة او النظام
اإلمهال او الرعونة او عدم االحتياط ،وهو خيالف على وجه ا ـ
()41
العام اذا ما اختذ صورة عدم مراعاة القوانني او األنظمة او اللوائح .
صـدق بشـ ــكل اوضـ ـح على هذا الراي ،هذا فضـ ــال عن كون
ولعل ما وجه من انتقادات للراي األول ت ـ ـ
الفكرة اليت يقوم عليها هذا الرأي يشو ا الغمويف ،كما أن التحكم يف وصف السلوك املكون للجرمية غري
العمدية بصفات و اوصاف معينة قد ال تصدق على كل صورة.
الراي الثالث :يذهب انصـار املذهب النفسـي(ملربوزو وفرويد) اىل وصـف السـلوك املهمل ابنه خمالفة ال
مربر هلا لواجب االحرتاا وحتدب هذت املخالفة كأثر للغلط يف الشـ ـ ـ ـ ـ ــروط احمليطة ابلسـ ـ ـ ـ ـ ــلوك االجرامي او
االاثر املرتتبة عليه فهو ال يعد جمرد نقص يف التمثيل او التصوير بل هو تقصري يف السلوك االرادي(.)42
ومل يسلم هذا الرأي من النقد ،وذلك لغمويف الفكرة اليت يقوم عليها ،فالقول ابن السلوك املهمل يعد
خمالفة لواجب االحرتاا ال يسـ ـ ـ ــاعد على التعرف على طبيعة السـ ـ ـ ــلوك نفسـ ـ ـ ــه ،هذا فضـ ـ ـ ــال عن أن فكرة
واجب االحرتاا ال تتسم ابلوضوح الكايف ملعرفة كنه هذا الواجب وحدودت (.)43
39- Remo pannain: manual droit penal, art general, 1960, p.390.

اشار اليه د .مسري الشناوي ،املرجع السابق ،ص .263
 -40د .عادل عازر ،املفهوم احلديث للجرمية غري العمدية ،تقرير مقدم اىل املركز القومي للبحوب االجتماعية واجلنائية ،۱۹۹۷
ص.۷
41- Vincenzo manzini: Tractate di droit penal Italian V, 1933, p.636.

اشارة اليه د .عادل عازر ،املفهوم احلديث للجرمية غري العمدية ،مصدر سابق ،ص۷
 -42د .مسري الشناوي ،شرح قانون اجلزاء الكوييت ط ،1الكويت  ،۱۹۸۰ص .264
 -43د .امحد عبد اللطيف ،املرجع السابق ،ص ۳۷1
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الراي الرابع :يذهب الرأي الغالب وهو املذهب االختالط التفاضــلي (ســذرالند وكريســي) يف الفقه اىل
ان السـ ـ ــلوك يف اجلرمية غري العمدية يتميز يف االصـ ـ ــل ابنه سـ ـ ــلوك مشـ ـ ــروع ،غري انه يشـ ـ ــكل خطر حدوب
صـول النتيجة اإلجرامية لذا يعرفه بعض ـ ــهم ابنه "ذلك الس ـ ــلوك الذي يفض ـ ــي-
األمر املعاقب عليه وهو ح ـ ـ
()44
حبسب طبيعته -اىل االضرار ابملصايب القانونية او تعريضها للخطر" .
أي اننا نكون ازاء س ــلوك خطر اذا ترتب على هذا الس ــلوك احتمال حدوب نتيجة ض ــارة مما يقتض ــي
أن ميـارا هـذا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك حبيطـة وحـذر ليحول دون وقوع النتيجـة اليت ميكن أن تتحقق مىت انعـدمـت هـذت
احليطـة ،فمىت مـا حـدب هـذا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك مع اخالل الفـاعـل بواجبـات احليطـة واحلـذر يكون قـد خلق حـالـة
خطرة ميكن أن تؤدي إىل نتيجة اجرامية ،وهذا يعين ان النتيجة تصبح متوقعة او ابإلمكان توقعها.
إن وصـ ـ ــف السـ ـ ــلوك املهمل ابنه "سـ ـ ــلوك خطر مرجعه عالقة بني سـ ـ ــلوك انسـ ـ ــاين ونتيجة ضـ ـ ــارة وهو
خيتلف عن ا طورة االجرامية اليت تعد ص ــفة تتعلق بش ــخص تربط بينه وبني احتمال ارتكابه ال لنش ــاطات
اجرامية مستقبلية" (.)45
وينبغي مالحظة أن بعض التش ـ ـ ـ ـ ـريعات اجلنائية احلديثة قد امتد نطاق ارميها للس ـ ـ ـ ـ ــلوك ا اطئ الذي
صـبها فعال ابلضـ ـ ـ ــرر ،وهوما اخذ به قانون العقوابت
صـايب اليت حيميها القانون للخطر ولو مل ي ـ ـ ـ ـ
يعريف امل ـ ـ ـ ـ
صـت املادة ( )۱- ۲۲۳منه على انه "يعاقب ابحلبس ملدة س ـ ـ ــنة وبغرامة مائة الف
الفرنس ـ ـ ــي اجلديد اذ ن ـ ـ ـ
فرنك على واقعة التعريض املباشـ ـ ــر للغري طر حال ابملوت أو اجلراح اليت من شـ ـ ــألا أن تسـ ـ ــبب اعاقة أو
صـورة واض ــحة ابلتزام خاص ابألمان فرض ــه القانون او فرض ــته الالئحة".
صـود ب ـ
ش ــلل وذلك ابألخالل املق ـ
ويس ــتدل من نص هذت املادة على أن الس ــلوك ا طر الذي تيه اجلاين ينطوي على خمالفة لقواعد القانون
صـد
او القواعد التنظيمية اليت وض ـ ـ ـ ــعت حلماية امن االخرين ،مثل قواعد املرور والعمل او القواعد اليت يق ـ ـ ـ ـ
منها انب احلوادب اليت تنشأ عن التلوب ،كما ينطوي سلوك اجلاين على تعريض مباشر للغري طر حال
ابملوت أو اجلراح اليت من شالا ان تؤدي اىل عاهة أو شلل(.)46
الفرع الثاين :النتيجة جلرمية املهمل-:
صـلحة حيميها القانون سـ ـ ـ ـواء لثل هذا
صـيب حقا او م ـ ـ ـ ـ
اما النتيجة فألا تعرف ب "العدوان الذي ي ـ ـ ـ ـ
()47
صـلحة حمل احلماية او جمرد تعريض هذا احملل للخطر"  ،كما
صـيب احلق او امل ـ
العدوان يف ضــرر فعلي ي ـ
صـلحة اليت حتميها قاعدة التجري مس ــاس ــا يتمثل اما يف
تعرف ابلا "النهاية الض ــارة للفعل أي املس ــاا ابمل ـ
()48
صـوير تعد
صـلحة حمل احلماية للخطر"  ،و وفقا هلذا الت ـ ـ ـ ـ ـ
الض ـ ـ ـ ـ ــرر الفعلي أو جمرد تعريض املال او امل ـ ـ ـ ـ ـ
صـوص قانون العقوابت يقوم دائما على محاية
صرا عاما يف مجيع اجلرائم اذ ان كل نص من ن ـ ـ ـ ـ
النتيجة عن ـ ـ ـ ـ
 -44د .حممود جنيب حسين ،شرح قانون العقوابت القسم العام ط ،6دار النهضة العربية القاهرة  ،1989ص.189
 -45د .رمسيس نام ،نظرية التجري يف القانون اجلنائي ،معيار سلطة العقاب تشريعا وتطبيقا ،منشاة املعارف االسكندرية،
ص1۲1
 -46ال ينصرف اشرتاط القصد الواضح املنصوص عليه يف املادة ( )۱-۲۲۳قانون العقوابت الفرنسي لسنة  1992اىل تعريض
حياة الغري او سالمة جسمه للخطر وامنا ينصرف اىل خمالفة القانون أو الالئحة فالشخص الذي يسري عكس االاات يف شارع مزدحم
ابلسيارات واملارة ال يرغب يف تعريض الغري للخطر وامنا يرغب يف خمالفة القاعدة القانونية او التنظيمية.
 -47د .حممود جنيب حسين ،شرح قانون العقوابت اللبناين القسم العام ،دار النهضة العربية القاهرة دون سنة طبع ،ص .۲۸۱
 -48د .مسري الشناوي ،ا طأ كأساا للتجري والعقاب ،اجمللة العربية للدفاع االسرتاتيجي العدد الثامن اكتوبر  ،1987ص.53
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العدد27 :

م صـلحة معينة وان وسـيلته يف ذلك اري السـلوك الذي ميس تلك امل صـلحة سـواء كان فعال او امتناعا الن
صـلحة هو علة التجري ومن مث فان مجيع اجلرائم حتتوي على نتائج مبا يف ذلك اجلرائم
املسـ ـ ـ ـ ـ ــاا بتلك امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الســلبية فامتناع الشــاهد عن احلضــور لودالء بشــهادته يرتب نتيجة تتمثل يف االعتداء على حق اجملتمع يف
االستعانة ابي فرد من أفراد يف استظهار احلقيقة (.)49
امـا انواع النتيجـة اإلجراميـة فتقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اجلرائم من حيـث نتيجتهـا إىل جرائم ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر وجرائم خطر ،وهـذا
التقسـ ــيم أسـ ــاسـ ــه وصـ ــف النتيجة اليت تتخلف عن السـ ــلوك ،فهي أما أن تكون نتيجة ضـ ــارة أو أن تكون
صـلحـة حمميـة
نتيجـة خطرة و يعتمـد على أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا فكرة النتيجـة القـانوين يف كولـا اعتـداء على حق أو م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـلحة أو جمرد تعريض ـ ــها او ديدها
قانونية ،وهذا االعتداء يتمثل أما ابحلاق الض ـ ــرر الفعلي ابحلق أو ابمل ـ ـ
للخطر ،ذلك أنه جيب فهم النتيجة مبدلوهلا القانوين ال على ألا الضـ ـ ــرر أو ا طر الناجم عن اجلرمية ،وإمنا
ابعتبار الضـرر أو ا طر صـورة أو مظهرا خارجيا للنتيجة ،فجرمية الضـرر تفرتيف سـلوكا اجرامياً ترتتب عليه
آاثر يتمثــل يف العــدوان الفعلي احلــال على احلق الــذي حيميــه القــانون ،أمــا جرميــة ا طر فــأاثر السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك
اإلجرامي فيها لثل عدواان حمتمال على احلق أو ديدا له اب طر(.)50
وينبغي االش ـ ـ ـ ــارة اىل أن املش ـ ـ ـ ــرع العراقي قد عرف العديد من اجلرائم غري العمدية ذات النتيجة ا طرة
وعـاقـب عليهـا ،وهي جرائم ال يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتط لقيـامهـا حتقق ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر فعلي ،وامنـا جمرد قيـام خطر بوقوع مثـل هـذا
صـوص عليهــا يف املــادة
الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ،ومن هــذت اجلرائم يف قــانون العقوابت العراقي جرميــة احلريق إبمهــال املن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
(/343ف )۱اذ تنص على أنـه "يعـاقـب ابحلبس و ابلغرامـة أو إبحـدى هـاتني العقوبتني كـل من تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـب
يطئه يف أحداب حريق يف مال منقول أو غري منقول اذا كان من ش ـ ــأن ذلك تعريض حياة الناا وأمواهلم
للخطر" .وكــذلــك جرميــة احــداب غرق إبمهــال ،اذ تنص املــادة (/350ف )۱على أنــه "يعــاقــب ابحلبس
وابلغرامـة أو إبحـدى هـاتني العقوبتني كـل من تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـب يطئـه يف أحـداب غرق اذا كـان من شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن ذلـك
تعريض حياة الناا او أمواهلم للخطر" وكذلك ما نصت عليه املادة (/351ف )۲وغريها.
ففي هذت اجلرائم ال يعاقب املش ــرع على نتائج ض ــارة ،وإمنا على نتائج خطرة ،فاملش ــرع ال يعاقب على
اش ـ ـ ــتعال النار إبمهال يف مال منقول أو غري منقول ،أو على أحداب غرق ،بوص ـ ـ ــف تلك النتائج ض ـ ـ ــارة،
وإمنا يعاقب عليها مىت ما كانت اآلاثر املادية املتخلفة عن الس ـ ـ ـ ــلوك واملتمثلة يف اش ـ ـ ـ ــعال النار او احداب
الغرق ميكن ان يرتتـب عليهـا تعريض حيـاة النـاا او امواهلم للخطر ،ممـا يعين أن املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع ال يعـاقـب على
اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعـال النـار أو أحـداب الغرق إبمهـال ،مىت مـا أضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحى ذلـك ـديـدا بتعريض حيـاة النـاا أو أمواهلم
للخطر ،وغاية ما ميكن قوله ان النتيجة يف اجلرمية الناش ــئة عن اإلمهال اما ان تكون نتيجة ض ــارة او نتيجة
خطرة ،وما الضرر وا طر اال اوصاف قانونية لتلك النتيجة.
ومما ادر االش ــارة اليه يف املادة ( )35من قانون العقوابت العراقيَ ،عد االمهال والرعونة وعدم االنتبات
وعدم االحتياط وعدم مراعاة القوانني واالنظمة والتعليمات كلها من اجلرائم غري العمدية ،تتس ـ ـ ـ ـ ــاوى عندت
النتيجة اجلرمية الواقعة ويرتتب عليه العقوبة عن تلك اجلرائم.
 -49د .مسري الشناوي ،ا طأ كأساا للتجري والعقاب ،مصدر سابق ،ص.53
 -50د .حممود جنيب حسين ،شرح قانون العقوابت اللبناين القسم العام ،مصدر سابق ،ص .۲۸۱
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اما النتيجة يف اجلرمية الناشـ ــئة عن اإلمهال أختلف الرأي يف الفقه بشـ ــأن مسـ ــألة عد النتيجة عن ـصـرا يف
صـور قيام تلك اجلرمية مبجرد
الركن املادي للجرمية الناشـ ـ ــئة عن اإلمهال على االطالق ،أم أن من املمكن ت ـ ـ ـ
سلوك حمض ال تتخلف عنه أي نتيجة اجرامية ،وأنقسم يف موقفه من ذلك إىل ثالثة اااهات هي:
االاات األول :االاات الشـ ــكلي للجرمية الذي ال يش ـ ـرتط حتقق النتيجة يف اجلرمية الناشـ ــئة عن اإلمهال،
ويعد اجلرمية الناش ــئة عن اإلمهال تكتمل عناص ــرها ابرتكاب اجلاين للس ــلوك اإلرادي ،غري أن العقاب على
صـول النتيجة أو األثر الذي يتضـ ـ ـ ــمنه نص التجري ،وهذا يعين أن
هذت اجلرمية يعلق على شـ ـ ـ ــرط ،وهو ح ـ ـ ـ ـ
النتيجة ال تعد عنصرا من عناصر الركن املادي للجرمية الناشئة عن اإلمهال ،وإمنا هي جمرد شرط للعقاب.
االاات الثاين :االاات املوضـ ـ ـ ـ ــوعي املادي للجرمية الذي يشـ ـ ـ ـ ــرتط حتقق النتيجة يف اجلرمية الناشـ ـ ـ ـ ــئة عن
صـار هذا االاات إىل اشـ ـ ـ ـرتاط توافر نتيجة إجرامية معينة إلمكان مسـ ـ ـ ــاءلة اجلاين عن
اإلمهال ،ويذهب أن ـ ـ ـ ـ
جرمية انشـ ــئة عن إمهال ،وهلذا فال قيام هلذت اجلرمية ما مل تتحقق نتيجتها ،أذ ال يكفي حتقق السـ ــلوك اجملرد
حىت تقوم املس ـ ـ ـ ـ ــؤولية اجلنائية عنها ،لذا يذهب رأي يف الفقه ( ،)51اىل ان املس ـ ـ ـ ـ ــؤولية يف جرائم ا طأ هي
صـرف الفاعل ،كما أنه البد من توافر
مســؤولية عينية أللا مرتبطة ابلنتيجة غري املشــروعة اليت اســفر عنها ت ـ
الضـرر ألنه الشـرط املتكافئ مع العقاب ،واملالحظ أن هذا االاات قد خلط بني مفهومي النتيجة والضـرر،
وجدير ابلذكر أن هذا الراي اذا كان صائبا يف اشرتاطه حتقق نتيجة معينة ابلنسبة ملعظم اجلرائم الناشئة عن
اإلمهال ،اال انه ال ينسـجم مع موقف املشـرع اجلنائي يف اري بعض انواع السـلوك املهمل اليت ال تؤدي اىل
احداب نتيجة اجرامية معينة ،وهذا ما يفعله يف اغلب انواع املخالفات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبية احملضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،واليت ترتكب
بسلوك جمرد يعريف املصايب احملمية قانوان للخطر دون أن يصبها بضرر ما.
االاات الثـالث:االاات احلديث للجرمية الذي ال يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتط حتقق النتيجـة اذا كان السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك ذاته معـاقبـا
صـار هذا االاات اىل ان اغلب اجلرائم غري العمدية ومنها الناش ـ ـ ـ ــئة عن اإلمهال يس ـ ـ ـ ــتلزم
عليه ،ويذهب ان ـ ـ ـ ـ
لقيـامهـا حـدوب نتيجـة اجراميـة معينـة اال ان منهـا ال يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتط فيـه حتقق مثـل هـذت النتيجـة ،وهـذا يتمثـل يف
معظم املخالفات اليت ترتكب بس ـ ــلوك س ـ ــلحم جمرد فمثل هذت املخالفات اليت تقع إبمهال اجلاين ال يش ـ ــرتط
املشرع للمعاقبة عليها حتقق أي نتيجة اجرامية.
صـت املادة ()494
وقد اخذ قانون العقوابت العراقي ذا النوع من املخالفات الس ـ ــلبية احملض ـ ــة ،اذ ن ـ ـ
صـة برتميم او هدم بناء آيل للس ـ ـ ـ ـ ــقوط فامتنع عن ذلك او امهل فيه
على انه "من انذرته الس ـ ـ ـ ـ ــلطة املخت ـ ـ ـ ـ ـ
يعاقب ."....فهذت املخالفات وغريها يعاقب عليها القانون مبجرد السـ ـ ــلوك السـ ـ ــلحم املتمثل ابالمتناع دون
أن تتوافر ايــه نتيجــة اجراميــة ،أي ااــه مع املنظور احلــديــث للجرميــة وهو ااــات حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،فيعــاقــب قــانون
العقوابت العراقي عن تلك اجلرائم ا طرة ابإلضافة اىل اجلرائم الضارة.
وينبغي االش ـ ـ ـ ــارة اىل ان هذت املخالفات ال تقوم املس ـ ـ ـ ــؤولية فيها على جمرد ارتكاب الفعل بغض النظر
صـر اسـ ــاسـ ــي لقيام املسـ ــؤولية اجلنائية ،فاذا مل يكن فاعل أي سـ ــلوك خمطئا يف
عن خطأ اجلاين ،فا طأ عن ـ ـ
صـرفه فال حمل لقيام هذت املس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية ،وخطأ اجلاين هنا يتوافر عندما يكون غلط الفاعل يف
س ـ ـ ـ ـ ـ ــلوكه وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 -51وداد عبد الرمحن محادي القيسي ،مصدر سابق ،ص.34
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الظروف اليت يعمـل فيهـا من املمكن انبـه ببـذل القـدر الواجـب من االنتبـات( ،)52فـا طـأ يف هـذا النوع من
املخالفات يفرتض ـ ـ ـ ـ ــه القانون ،وللمتهم أن يدفع عنه هذا ا طأ املفرويف فرتتفع عنه املس ـ ـ ـ ـ ــؤولية اجلنائية اذا
ثبت مثال أن الفعل املخالف للقانون كان نتيجة قوة قاهرة أو حادب فجائي امل به ،فصاحب احلفرة الذي
صـباحا اطفأت انقطاع التيار الكهرابئي او أطفأته ريح عاصـ ـ ــفة ،ال يكون مسـ ـ ــؤوال مبوجب
وضـ ـ ــع عليها م ـ ـ ـ
املادة (/490ف )1من قانون العقوابت العراقي.
ونذهب مع الرأي الراجح فقها فنقول -:ان حتقق النتيجة اإلجرامية هو أمر ضـ ــروري إلقامة املسـ ــؤولية
صـر من عناصــر الركن املادي يف اجلرمية الناشــئة عن اإلمهال ،وهي اليت تكشــف عن ا طأ
اجلنائية ،فهي عن ـ
صـلحة احملمية قانوان ابلشـ ـ ــكل الذي يوجب املسـ ـ ــؤولية
صـادر عن اجلاين والذي يشـ ـ ــكل اعتداء على امل ـ ـ ـ
ال ـ ـ ـ
والعقاب عليه وهذت النتيجة قد تكون نتيجة ض ــارة عندما يرتتب على الس ــلوك االجرامي حتقق ض ــرر ،كما
الا قد تكون نتيجة خطرة ،عندما يهدد الس ـ ــلوك عند اتيانه يطر حدوب النتيجة احملتملة ،وهذا يتجس ـ ــد
يف اغلب املخالفات اليت ترتكب بسلوك جمرد.
الفرع الثالث :العالقة السببية ف االمهال
ال يكفي لتحقق الركن املادي للجرمية غري العمدية أن ترتتب على السـ ــلوك ا اطئ نتيجة اجرامية ،بل
صـة دفعا
البد أن ترتبط هذت النتيجة ابلسـ ـ ــلوك برابطة السـ ـ ــببية ،فكثريا ما يبدي الدفاع امام احملكمة املخت ـ ـ ـ
يقضـي ابنعدام العالقة السـببية بني فعل الفاعل والنتيجة االجرامية هادفا من وراء ذلك اخالء سـاحة املتهم
صـر ضـ ــروري والزم يف الركن املادي للجرمية بقيامها يقوم
من املسـ ــؤولية على اعتبار أن هذت العالقة هي عن ـ ـ
هذا الركن فتنهض املسؤولية وبعجز اثباته تطلق يد املتهم وينهار هذا الركن ،فتنهار املسؤولية اجلنائية املرتتبة
عليه.
صـلة اليت تربط ما بني الفعل والنتيجة وتثبت أن ارتكاب الفعل
فتعرف العالقة الس ـ ــببية املادية ابلا "ال ـ ـ
هو الــذي ادى اىل حــدوب النتيجــة" ( ،)53كمــا تعرف ابلــا "الرابطـة بني السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك والنتيجــة اليت يكتمــل
بقيامها الركن املادي للجرمية ويتخلف ابنعدامها او ابنقطاعها" ،او هي "العالقة املباش ـ ـ ــرة أو غري املباش ـ ـ ــرة
اليت تشد النتيجة اىل الفعل وتصل ما بينهما" (.)54
وهكذا فان مس ــاءلة ش ــخص عن جرمية معينة تقتض ــي أن يكون األمر املعاقب عليه انشـ ـئا عن عمله،
ابن يرتبط سـ ـ ــلوك اجلاين ابلنتيجة املعاقب عليها ارتباط السـ ـ ــبب ابملسـ ـ ــبب والعلة ابملعلول واال فال يسـ ـ ــأل
عنهـا ومن أجـل ذلـك كـان البحـث يف هـذت السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــببيـة من األمور اجلوهريـة اليت جيـب مواجهتهـا عنـد البحـث
عن مساءلة شخص ماعن جرمية ما(.)55
 -52الفرق بني الغلط وا طأ ،الغلط هو التصرف الفاعل اباات النتيجة معتقدا يف نفسه سلوكه صحيح مؤدي للنتيجة املبتغاة،
اما ا طأ يكون سلوكه خاطئ ال يؤدي ابي حال للنتيجة املطلوبة ،فيكون ا طأ اشد من الغلط يف السلوك والنتيجة والعالقة بينهما
وقت التجري والعقوبة.
 -53د .عويف حممد ،قانون العقوابت القسم العام،دار املطبوعات اجلامعية،االسكندرية ،1998ص.187
 -54القاضي فريد الزغحم ،املوسوعة اجلزائية ،اجمللد األول ،املدخل اىل احلقوق والعلوم اجلزائية ،دار صادر ،بريوت بدون سنة طبع،
ص۲۳۷
 -55د .علي امحد راشد ،حول بعض قضااي املسؤولية اجلنائية يف قانون اجلزاء ،املرجع السابق ،ص .۱۸
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املسؤولية اجلنائية عن جرمية االمهال

اذ ال يكفي لقيام الركن املادي يف جرمية ما أن ا الفاعل بس ـ ـ ــلوك اجيايب او امتناع وال أن تقع نتيجة
صـول هذت النتيجة اىل ذلك السـ ــلوك اإلجيايب او
اجرامية ضـ ــارة عنه فحسـ ــب ،وامنا يسـ ــتلزم أن ينسـ ــب ح ـ ـ
االمتناع يف اجلرائم العمدية وغري العمدية على حد سواء(.)56
وهو مـا عربت عنـه حمكمـة النقض االيطـاليـة يف أحـد أحكـامهـا حني قض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ابنـه " ال يكفي لقيـام
صـادفة بل يش ــرتط ان تنس ــب النتيجة اىل الس ــلوك
الرابطة الس ــببية أن يتوقف حدوب النتيجة على حمض امل ـ
مثلما ينسب األثر اىل السبب"(.)57
وال خيفى صـ ـ ــعوبة االهتداء اىل اثبات عالقة السـ ـ ــببية املادية االمر الذي يؤدي اىل نقضـ ـ ــها هدم الركن
املادي للجرمية ال سـ ـ ــيما يف اجلرائم العمدية ذات ا طورة الواضـ ـ ــحة وخاصـ ـ ــة يف اجلرمية غري العمدية أذ ان
للسـ ــببية فيها دوراً أكثر من مهم خاصـ ــة اذا ما علمنا ألا قد حتل حمل الركن املعنوي فيها ،ويظهر ذلك يف
نص املادة (/411ف )2من قانون العقوابت العراقي وما يقابلها من نصـوص يف سـائر التشـريعات العقابية
األخرى واليت تنص على انه "من قتل شخصا خطأ او تسبب يف قتله من غري عمد"(.)58
ولذلك فعالقة الس ــببية املادية هي جمموعة االاثر املادية احملس ــوس ــة اليت ترتتب على الس ــلوك االجيايب او
صـبح يف النهاية يف صــورة نتيجة اجرامية فتلعب دورا مهما يف ربط
االمتناع احملظور فتتطور وتتالحق حىت ت ـ
()59
السلوك ابلنتيجة فيقوم الركن املادي بقيامها ويتخلف ابنعدامها او انقطاعها .
و ن النبحث هنا عما اذا كان اجلاين مس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوال جنائيا ام ال ،اذ ان املس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية او االدانة ال تؤثر يف
عالقة الس ــببية املادية ألن االدانة متعلقة ابلركن املعنوي للجرمية ،فعلى س ــبيل املثال اذا ترتبت بعض النتائج
عن س ـ ـ ـ ــلوك الفاعل فان عالقة الس ـ ـ ـ ــببية املادية تتوافر ،ولكننا مل نتعريف بعد املعرفة ما اذا كان الفاعل حرا
التصرف ام مكرها ،ام انه فاقد االدراك جلنون او عاهة عقلية ،او معدوم االدراك اثر تناول مسكر او مادة
خمدرة بدون اختيارت وعلمه ،وبناءا على ما تقدم ميكننا القول ابنه ال توجد ادانة مطلقا بدون عالقة ســببية
مادية ،ولكن قد تكون هناك عالقة س ـ ـ ــببية مادية دون أن تتوافر اركان االدانة ااات الفاعل فاذا ما توافرت
عالقة السـببية املادية علينا أن نبحث عما اذا كان الفاعل مسـؤوال جنائيا ام ال ،وهذت املسـؤولية تنهض اذا
ما توافر االدراك وحرية االختيار لدى الفاعل فاإلدانة ختتلف عن الس ـ ـ ـ ــببية املادية ،فبينما تدخل االدانة يف
الركن املعنوي للجرمية فان السببية املادية تدخل يف الركن املادي هلا(.)60
املطلب الثاني :الركن املعنوي (الخطأ غري العمدي):

ليسـت اجلرمية كياان ماداي خال صـا قوامه السـلوك االجرامي وااثرت ،فال يكفي جمرد االسـناد املادي للفعل
او االمتناع املخالف للقانون اىل ش ـ ــخص معني ليكون ذلك الش ـ ــخص مس ـ ــؤوال جنائيا او ان تكون هناك
 -56حسن الفكهاين ،موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ،ج ،2تصدر عن الدار العربية للموسوعات القانونية ،القاهرة ،۱۹۷۸
ص  .۱۰۹ود .فخري احلديثي ،شرح قانون العقوابت ،القسم العام ،مصدر سابق ،ص.۹۲
 -57د .عادل عازر ،رابطة السببية وتنظيم احكامها يف مشروع قانون العقوابت ،جملة احملاماة ،السنة  ،84العدد السابع سبتمرب
،۱۹۹۸ص .35
 -58انظر املادة ( )۲۳۸من قانون العقوابت املصري لسنة  1937املعدل ،واملادة ( )۲۸۸من قانون العقوابت اجلزائري
لسنة.1966
 -59د .حممود جنيب حسين ،عالقة السببية يف قانون العقوابت ،مطبعة جامعة القاهرة  ،1983ص.5
 -60د .حممود جنيب حسين ،عالقة السببية يف قانون العقوابت ،مصدر سابق ،ص.۳
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مثة جرمية ،وامنا جيب ان تكون اىل جانب هذت العالقة املادية عالقة اخرى ذات خصـائص نفسـية ،واتمع
صـلة بني
العناص ــر النفس ــية للجرمية يف ركن خيتص ا وهو الركن املعنوي لذا فان الركن املعنوي يقوم على ال ـ
النش ــاط الذهين والنش ــاط املادي فأول ما يتطلب أن يكون النش ــاط املادي نتيجة ارادة فان مل يكن كذلك
فال يكون جمرمـا ولو أدى اىل توجيههـا ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر كمـا أن توجيـه االرادة اىل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك ال يكفي إلقـامـة الركن
املعنوي ب ــل جي ــب أن تكون ه ــذت االرادة اجرامي ــة ،أي أن تكون آمث ــة ذل ــك ال ــا تربط الف ــاع ــل ابلواقع ــة
االجرامية ،واالمث هو اساا الركن املعنوي وابلتال فهو أساا املسؤولية اجلنائية.
صـد اجلنائي وا طأ غري العمدي فحني يتخذ
و خذ الركن املعنوي للجرمية احدى صـ ـ ــورتني مها -:الق ـ ـ ـ
صـد اجلنائي تكون اجلرمية عمدية اذ تتجه ارادة اجلاين اىل السـ ــلوك االجرامي الذي
الركن املعنوي صـ ــورة الق ـ ـ
ابش ـ ــرت واىل النتيجة املرتتبة عليه مع علمه ا وبكافة العناص ـ ــر اليت يش ـ ـرتطها القانون لقيام اجلرمية أي مبعىن
(تعمد اجلاين احداب النتيجة املعاقب عليها) ،أما حني يتخذ ص ـ ـ ـ ـ ــورة ا طأ غري العمدي فان ارادة اجلاين
تتجه اىل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك االجرامي دون ارادة حتقق النتيجة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء مل يتوقع حدوثها ،او توقع امكانية حدوثها
ولكنه مل يتخذ االحتياط الكايف لتاليف حدوثها(.)61
صـد اجلنـائي وا طـأ غري العمـدي يقوم على ااـات إرادي منحرف و خمـالفـة
وعليـه فـأن كال من الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
القانون ،غري أن هناك فرقا أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــيا بينهما يكمن يف املدى الذي تنسـ ـ ـ ــحب عليه هذت اإلرادة ،فاإلرادة
صـد ،بينما ال تشـ ـ ـ ــمل سـ ـ ـ ــوى الفعل دون النتيجة يف حالة ا طأ غري
تشـ ـ ـ ــمل الفعل والنتيجة يف حالة الق ـ ـ ـ ـ
العمدي(.)62
ولغريف حتديد ركن ا طأ بشكل دقيق ،البد من التعرف على مفهومه وبيان عناصرت وكما ا:
الفرع األول :مفهوم اخلطأ:
إن مســألة وضــع تعريف للخطأ غري العمدي كانت حمال الجتهادات الفقهاء وخاصــة يف الدول اليت مل
تض ـ ـ ـ ــع تعريفا للخطأ يف ص ـ ـ ـ ــلب قوانينها ،لذا ذهب الفقهاء يف تعريف ا طأ غري العمدي مبذاهب ش ـ ـ ـ ــىت
ووضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوا تعريفـات خمتلفـة ،وابلتـال فال جنـد تعريفـا حمـددا للخطـأ غري العمـدي نتيجـة لالجتهـادات الفقهيـة
املتشعبة يف هذا اجملال.
ففي فرنس ــا اختلفت اآلراء الفقهية حول تعريف ا طأ غري العمدي فهناك من يعرفه النه "ا طأ الذي
ال يتفق مع احليطة اليت تطلبها احلياة االجتماعية ويفرضها القانون" يف حني يذهب رأي اخر إىل أن ا طأ
غري العمـدي "عبـارة عن عمـل اختيـاري أنتج أو كـان ميكن أن ينتج نتـائج مل يردهـا الفـاعـل ال مبـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة وال
غري مباشرة وإمنا كان قادرا على منعها وكان جيب عليه ذلك"(.)63
 -61د .حسن حممد ربيع ،شرح قانون العقوابت املصري القسم العام ،الكتاب األول املبادئ العامة للجرمية ط ،1دار النهضة
العربية ،القاهرة  ،۱۹۹۹ص .۲۹۲
 -62يذهب راي يف الفقه اىل استخدام تعبري (ا طأ) للداللة على الركن املعنوي يف اجلرمية غري العمدية بدال من تعبري (ا طأ غري
العمدي) حبجة أن التعبري األخري غري دقيق ،وأن تعبري ا طأ غري العمدي يعين وجود ما يقابله من خطأ عمدي يف حني أن لفظ ا طأ
يتعاريف مع العمد فأما أن يكون هناك عمد يقتضي انصراف نية الفاعل اىل أحداب النتيجة اجلرمية ،وأما أن يكون هناك خطأ اذا
شاب سلوك الفاعل إمهال يف اختاذ احليطة واحلذر الواجبني.
 -63فائز ا وري ،احلقوق اجلزائية ،مطبعة الرتقي ،دمشق  ،۱۹69ص82
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ويف هـذا النطـاق يعرف العالمـة جـارو ا طـأ بقولـه "عـدم توقع نتيجـة كـان جيـب على الفـاعـل أو كـان
ميكنـه أن يتوقعهـا حني إتيـان الفعـل أو االمتنـاع اإلرادي الـذي ترتبـت عليـه هـذت النتيجـة فـإذا مل يكن اجلرم
صـرف
ا طأ عن فعل أرادي فال يعاقب الفاعل" .ويف تعريف آخر له يعرف ا طأ غري العمدي النه " الت ـ ـ ـ ـ
الذي ال يتفق مع احليطة اليت تطلبها احلياة االجتماعية" (.)64
ويعرف الفقــه األملــاين ا طــأ غري العمــدي من جــانــب النــه "إمهــال الفــاعــل لواجــب اختــاذ احليطــة وبــذل
العناية امللزم ا شخصيا ولذلك مل يتفاد الفعل وال النتائج املرتتبة عليه مما حق عليه اللوم".
ويف نطـاق الفقـه العراقي يـذهـب رأي اىل ان القـانون ال يعـاقـب يف جرائم ا طـأ على النتيجـة الن اجلـاين
مل يردها ومل يقصد احداثها ،وامنا مل يتوقع ترتبها على فعله ،يف حني أن ذلك كان ابستطاعته او كان واجبا
عليـه توقعهـا واختاذ احليطـة الالزمة لتفـادي النتيجة اجلرمية ،او توقع حدوثها ومل يعمل على تداركها يف حني
أن ابستطاعته أو من واجبه أن يتداركها قبل وقوعها يف احلالتني فا طأ ينشأ من كون اجلاين مل يوجه أرادته
صـحيح الـذي ال يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ابلغري ،وهنـاك من يـذهـب إىل تعريف ا طـأ غري العمـدي ابنـه "عـدم
التوجيـه ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
()65
االحرتاز من شيء ميكن االحرتاز منه فاذا مل ميكن االحرتاز منه يكون قضاء وقدرا" .
وبعد اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعرايف اهم االااهات الفقهية يف تعريف ا طأ غري العمدي نذهب اىل وض ـ ـ ـ ـ ـ ــع تعريف له
صـرفه اجيابيا ام س ـ ــلبيا بواجبات احليطة واحلذر اليت
فنقول :إن ا طأ غري العمدي هو إخالل اجلاين عند ت ـ ـ
صـرفه اىل احداب النتيجة
تفرضــها قواعد القانون او ا ربة االنســانية العامة وعدم حيلولته دون أن يفضــي ت ـ
اجلرمية الضـارة او ا طرة ،سـواء توقعها أو كان عليه أن يتوقعها ،لكنه مل يقبلها وكان إبمكانه احليلولة دون
حدوثها.
اما االااهات القضــائية يف تعريف ا طأ غري العمدي ،فقد ســاهم القضــاء يف معريف تناوله للقضــااي
واحلـاالت اليت تتخللهـا احليـاة العمليـة املعروض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة امـامـه يف وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع تعريفـات متعـددة ومتبـاينـة للخطـأ غري
العمدي ختتلف ابختالف احلاالت املعروضـ ـ ـ ـ ـ ــة مما أدى إىل رهور عدة تعريفات ميكن نسـ ـ ـ ـ ـ ــبتها اليه ،فقد
وض ـ ـ ـ ـ ــعت احملكمة األملانية العليا تعريفا للخطأ غري العمدي فقالت "يفرتيف ا طأ غري العمدي أن الفاعل
قد أغفل العناية اليت كانت يف اسـتطاعته ومن واجبه ابلنظر إىل رروفه ومعلوماته وامكانياته الشـخ صـية فلم
يتوقع النتيجة اإلجرامية اليت كان يف وس ـ ـ ـ ــعه توقعها لو بذل العناية املفروض ـ ـ ـ ــة عليه او توقع حدوثها ولكن
قدر الا لن حتدب"(.)66
ويالحظ أن هـذا التعريف قـد ليز ابلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــموليـة والـدقـة وتنـاولـه عنـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ا طـأ من حيـث عـدم مطـابقـة
ســلوك اجلاين املســتوى احليطة واحلذر واشــتماله على حتديد طبيعة العالقة النفســية بني ارادة اجلاين والنتيجة
اجلرمية املتمثلة يف صورة عدم توقع اجلاين للنتيجة وعدم ااات أرادته اليها يف حالة ا طأ بدون توقع ،أو يف
صورة توقع اجلاين للنتيجة وعدم ااات أرادته اليها ورغبته يف عدم حدوثها يف حالة ا طأ مع التوقع.
 -64د .رعوف عبيد مبادئ القسم العام من التشريع العقايب املصري ،املرجع السابق ،ص.271
 -65د .ذنون امحد ،شرح قانون العقوابت العراقي دراسة مقارنة االحكام العامة ج ،1ط ،1مطبعة النهضة العربية القاهرة ،1977
ص.290
 -66د .حممود جنيب حسين ،شرح قانون العقوابت القسم العام ،مصدر سابق ،ص .۳۹
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العدد27 :

واحلقيقة أن صـورة ا طأ بدون توقع هي الصـورة الشـائعة للخطأ غري العمدي وهي ليسـت حمل خالف
صـورة صـ ــعوبة يف مسـ ــألة التمييز
اذ الا ال ختتلط مع غريها من حاالت املسـ ــؤولية ،وابلتال فال تثري هذت ال ـ ـ
صـر مشــرتك بني
صـد االحتمال ،الن اجلاين مل يتوقع النتيجة الضــارة ولذلك فال يوجد أي عن ـ
بينها وبني الق ـ
ا طأ بدون توقع والقصد االحتمال والذي من اهم عناصرت.
الفرع الثاين :اما عناصر اخلطأ فهي:
صـر أن ارادة الفاعل جيب ان تتجه اىل
اوال :ااات اإلرادة إىل الس ـ ـ ـ ـ ــلوك دون النتيجة ،ومفاد هذا العن ـ ـ ـ ـ ـ
صـودة واجلرمية
الس ــلوك االجرامي وتقف عندت ،فال تتجاوزت إىل النتيجة اإلجرامية واال اص ــبحت النتيجة مق ـ
عمدية ،وتتمثل االرادة يف نشـ ــاط نفسـ ــي يتجه اىل حتقيق غريف معني عن طريق وسـ ــيلة معينة ،فهي القوة
الدافعة لسلوك االنسان لكي يتصرف على و معني وذلك من اجل اشباع رغباته املتعددة ،ومن مث يتعني
صـدر هذا النش ــاط النفس ــي عن وعي وادراك وحرية اختيار ،مما يفرتيف معه العلم ابلغريف املس ــتهدف
أن ي ـ
()67
والوسيلة املستعملة لتحقيق هذا الغريف .
ان ارادة السـلوك هو عن صـر اسـاسـي والزم يف الركن املعنوي أاي كانت صـورته ،فال يسـأل الشـخص عن
ســلوكه ونتيجته اال اذا كان هذا الســلوك تعبريا عن ارادته ويســتوي يف ذلك أن تكون اجلرمية عمدية او غري
عمـديـة ،غري أن هنـاك فـارقـا جوهراي يكمن يف املـدى الـذي تنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـب عليـه هـذت االرادة ،فهي تتجـه يف
العمد اىل السـلوك والنتيجة معا يف حني الا ال تنصـرف سـوى اىل السـلوك دون النتيجة يف حالة ا طأ غري
العمدي(.)68
وملا كانت االرادة عنصرا الزما يف ا طأ لزومه يف العمد ،لذا فان انتفائها يعين ختلف الركن املعنوي من
أســاســه فالفاعل اذا مل يكن مريدا خمتارا لســلوكه كاملكرت فان املســؤولية اجلنائية تنتفي عنه يف مجيع اشــكاهلا
وهذا ما أش ـ ـ ـ ـ ــارت اليه املادة ( )6۲من قانون العقوابت العراقي بقوهلا "ال يس ـ ـ ـ ـ ــأل جزائيا من أكرهته على
ارتكاب اجلرمية قوة مادية أو معنوية مل يسـ ـ ـ ــتطع دفعها" واذا كان ااات االرادة إىل السـ ـ ـ ــلوك هو شـ ـ ـ ــرط عام
ومشـ ــرتك يف سـ ــائر صـ ــور الركن املعنوي فان ختلف ارادة النتيجة هو من األمور اجلوهرية اليت ليز ا طأ عن
العمد ،فالعمد ال يقوم اال اذا ااهت ارادة اجلاين اىل النتيجة سـواء بطريق مباشـر أو غري مباشـر ،أما ا طأ
فمن شروطه ان تتخلف االرادة عن النتيجة لاما(.)69
صـر موض ـ ــوعي يتمثل ابإلخالل بواجبات احليطة واحلذر ،مما الش ـ ــك أن هناك مثة واجبا يقع
اثنيا :عن ـ ـ
صـايب
صـرفه احليطة واحلذر كي ال يعريف احلقوق وامل ـ
على عاتق كل شــخص يف اجملتمع ،وهو أن يتخذ يف ت ـ
صـر يف العواقب املمكن ترتبها من اجل ان
اليت حيميها القانون للخطر ،فكل ش ــخص مفرويف عليه أن يتب ـ
()70
يتخذ ما يلزم من احليطة واحلذر والتدبر لتاليف تعريض حقوق اآلخرين للخطر والعدوان .
 -67د .حسن حممد ربيع ،شرح قانون العقوابت املصري القسم العام ،مصدر سابق ،ص  .239وهناك من يذهب اىل تعريف
االرادة اللا " النشاط الذهين والنفسي الذي يتجه اىل سلوك معني بغية حتقيق نتيجة ما استنادا اىل دافع وغاية معينة ".
 -68د .حممود جنيب حسين ،شرح قانون العقوابت ،القسم العام ،مصدر سابق ،ص .558
 -69د .عويف حممد ،قانون العقوابت ،القسم العام ،مصدر سابق ،ص .258
 -70د .فخري عبد الرزاق احلديثي ،شرح قانون العقوابت القسم العام ،مصدر سابق ،ص .307
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صـدرين رئيسـ ـ ـ ــني مها -:القواعد القانونية و ا ربة
وتسـ ـ ـ ــتمد واجبات احليطة واحلذر اسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــها من م ـ ـ ـ ـ
االنس ـ ـ ــانية أو الفنية ،وال يثري حتديد ومعرفة اس ـ ـ ــاا واجبات احليطة واحلذر أي ص ـ ـ ــعوبة اذا كانت القواعد
القــانونيــة هي اليت تفريف هــذت الواجبــات ،اذ ال يقوم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك يف االلتزام ــا ،ذلــك أن القواعــد القــانونيــة
واض ـ ـ ـ ـ ــحة املعامل والعلم ا مفرتيف يف حق الكافة ،ويتعني أن يفهم لفظ القانون هنا مبعنات الواس ـ ـ ـ ـ ــع حبيث
يشـمل مجيع فروع القانون وانواعه ،فالقانون ال يقتصـر على ما تصـدرت السـلطة التشريعية من تشريعات وامنا
صـة يف الدولة لذلك تعد اللوائح واألنظمة
صـدرها خمتلف الســلطات املخت ـ
يشــمل كل قواعد الســلوك اليت ت ـ
واألوامر والتعليمات والقرارات اإلدارية مبثابة قوانني ابلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة ملا تفرض ـ ـ ـ ـ ـ ــه على املخاطبني ا من واجبات
يتعني عليهم االلتزام ا وعدم خمالفتها ،والواجبات اليت تسـ ـ ــتمد م ـ ـصــدرها من القانون كثرية ومن قبيلها ما
تنص عليه القوانني والتعليمات والقرارات ا اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ابملرور والعمل وبيع األغذية واألدوية ومحل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح
وغريها .وليس ش ـ ـ ــرطا أن تكون القاعدة مقررت بنص قانوين بل يس ـ ـ ــتوي يف ذلك أن وردت القاعدة يف أاي
من املصادر القانونية املعروفة (.)71
صـدرت القوانني واللوائح
ويطلق على ا طأ الناشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئ من خمالفة التزامات احليطة واحلذر اليت يكون م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
واألنظمة ب (ا طأ ا اص) نظرا ألنه خطأ اثبت حكما او مفرتضا (.)72
والقانون هو ليس املصدر الوحيد لواجبات احليطة واحلذر ،امنا االساا العام هلذت الواجبات هي ا ربة
صـحيح الذي يتعني
االنس ــانية العامة ،اذ تقرر هذت ا ربة جمموعة من القواعد اليت حتدد االاات او النحو ال ـ
أن يباشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وفقا له نوع معني من السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم العلوم والفنون واعتبارات املالئمة يف تكوين هذت
صـدرهـا ومـامل يعرتف بـه منهـا تظـل لـه على الرغم
القواعـد ،فـان اعرتف القـانون ـانـب منهـا قيـل عنـه أنـه م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
()73
من ذلك قيمته وتنسب الواجبات اليت يتضمنها اىل ا ربة االنسانية العامة مباشرة .
صـدر واجبات احليطة واحلذر اتضـ ـ ـ ــحت لنا جمموعة من القواعد العامة
واذا حددان على هذا النحو م ـ ـ ـ ـ
فاذا طبقت على س ــلوك معني تبني لنا مدى التعاريف او التوافق بينهما ،واتض ــح لنا من خالل ذلك مدى
اخالل او التزام هذا السلوك ذت الواجبات.
واذا اردان معرفة كيفية تكوين ا ربة االنس ــانية أي أن هذت ا ربة ممن تتكون؟ جند أن اول ما يدخل يف
تكوينها هو ما تعارف عليه الناا يف سـ ــلوكهم ،والعرف ينشـ ــأ من اطراد الناا على اتباع سـ ــلوك معني يف
رروف معينة مع اعتقادهم بض ـ ـ ـ ـ ــرورة االلتزام ذا الس ـ ـ ـ ـ ــلوك وادانة من يش ـ ـ ـ ـ ــذ منهم عن ذلك ،ويرجع هذا
العرف اىل مـا تعلمـه النـاا ومـا اكتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبوت ابلتجربـة وا ربة من احليـاة يف اجملتمع ،من أن طـائفـة معينـة من
الس ـ ــلوك اذا ما بوش ـ ــرت يف رروف معينه فألا تنذر اب طر ،وانه ال س ـ ــبيل إىل توقي هذا ا طر اال ابختاذ
تدابري خاصـة او ابلكف عن مباشـرة السـلوك نفسـه ،فعامة الناا تدرك أن القاء عقب سـيكارت مشـتعل يف
حمطة بنزين او يف مكان به مواد قابلة لالشـتعال كا شـب او القش ينذر إبشـعال حريق ،ولذلك ففي هذت
األحوال وغريها يقع على عاتق الفرد واجب اتباع امناط معينة من الس ــلوك اذا ما روعي على النحو املالئم
 -71د .عويف حممد،قانون العقوابت القسم العام ،مصدر سابق ،ص.256
 -72د .حممد زكي ابو عامر ،قانون العقوابت اللبناين القسم العام ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر بريوت ،1981ص.169
 -73د .فوزيه عبد الستار ،النظرية العامة للخطأ غري العمدي ،مصدر سابق ،ص .۱۹ود .حممود جنيب حسين ،قانون العقوابت،
القسم العام ،مصدر سابق ،ص.640
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سـلم وسـلمت اجلماعة معه من خماطر أفعاله وهذا ما جيعل األفراد يتعارفون على وجوب التزام احلرص عند
اتيالم السلوك يف هذت األحوال وغريها(.)74
والعرف قد يكون عاما او خاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا والعرف العـام هو ما درج عليـه النـاا كافة على اختالف طوائفهم
صـيادلة و املهندس ـ ـ ــني
ومهنهم ،اما العرف ا اص فهو ما درج عليه اهل مهنة أو حرفة معينة كاألطباء وال ـ ـ ـ
صـناعات املختلفة ،فكل مهنة من هذت ترس ـ ـ ــم ألهلها ص ـ ـ ــور الس ـ ـ ــلوك الواجب االتباع
واحملامني وارابب ال ـ ـ ـ
صـبح من األص ــول املرعية اليت يالم من يفرط أو
صـور تس ــتقر لديهم اب ربة وطول املمارس ــة حىت ت ـ
وهذت ال ـ
()75
يتهاون فيها  ،ونستطيع ان نستنتج من ذلك أن األفراد يدركون ابلتجربة اليت اكتسبوها من احلياة داخل
اجملتمع أن هنــاك قــدرا أد من احليطــة واحلــذر او من األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الفنيــة ينبغي عليهم مراعــا ــا عنــد اتيــالم
صـايب احملمية
لسـ ـ ــلوكهم ،ألن ااهل هذا القدر أو النزول عنه يولد خطرا من شـ ـ ــأنه األضـ ـ ـرار ابحلقوق وامل ـ ـ ـ
قـانوان ولـذلـك فـان على الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخص توقي ا طر وذلـك ابختـاذ القـدر الكـايف من احليطـة والتـدبر ويف حـالـة
عجزت فان عليه أن يعدل عن السلوك الذي ينطوي على خطر اإلضرار ابلغري.
اثلثا :عنصـر نفسـي يتمثل ابلعالقة النفسـية بني اإلرادة والنتيجة ،ال تنهض املسـؤولية اجلنائية عن ا طأ
غري العمــدي مبجرد اخالل اجلــاين بواجبــات احليطــة واحلــذر ،فــالغــالــب أن ال عقــاب على هــذا النوع من
اجلرائم على الس ــلوك وحدت ،وامنا عن الس ــلوك الذي يقرتن بنتيجة جرمية تتخلف عنه ،ويس ــتوي بعد ذلك
أن تكون هذت النتيجة ضـ ــارة أو خطرة .وهذا املنطق القانوين حيتم ابلضـ ــرورة قيام عالقة معنوية نفسـ ــية بني
اإلرادة والنتيجة تكون بسببها هذت االرادة آمثة وابلتال تصبح هذت اإلرادة حمل مؤاخذة القانون(.)76
وال تتماثل هذت الرابطة يف اجلرمية غري العمدية عنها يف اجلرمية العمدية ،وذلك أللا تثري جدال واس ـ ـ ـ ــعا
لدى الفقه اجلنائي ميتد اىل حد انكار وجودها يف رأي بعضهم واىل االختالف يف طبيعتها يف رأي بعضهم
االخر وهذا ما سنبينه فيما ا-:
صـور أية عالقة
صـي ،الفقيه جارو) ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـار هذا االاات (املذهب الش ـ ـ ـ ـ ـ ــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
االاات األول :ينكر أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ
معنوية(نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية) بني اإلرادة والنتيجة اإلجرامية مادام اجلاين يف اجلرمية غري العمدية ال يريد النتيجة اجلرمية
اليت حتققـت كمـا هو احلـال يف اجلرميـة العمـديـة وهلـذا فـان هـذا االاـات يـذهـب اىل القول ابن العالقـة املعنويـة
الوحيدة املت صـورة يف هذا النوع من اجلرائم هي العالقة القائمة بني اإلرادة والسـلوك املنتج للنتيجة يف اجلرمية
غري العمدية واليت ترتبط به سببا.
ويذهب بعضــهم ( )77يف تربيرهم لقيام املســؤولية عن النتيجة يف اجلرمية غري العمدية اىل التمســك اباات
قـانوين حبـت ،ويقول بتوافر ا طـأ مىت تطـابقـت الواقعـة املرتكبـة مع النموذج القـانوين الـذي ينص عليـه نص
التجري دون تطلب ارتباط النتيجة ابي عنصر معنوي.

 -74د .عبد الفتاح مصطفى الصيفي ،قانون العقوابت ،النظرية العامة دار اهلدى للمطبوعات  ،۲۰۰۱ص.351
 -75د .حممود جنيب حسين قانون العقوابت ،القسم ا اص ،مصدر سابق ،ص.145و يوسف الياا حسو ،مصدر سابق،
ص.۲19
 -76د .حممود جنيب حسين ،شرح قانون العقوابت القسم العام ،مصدر سابق ،ص.644
 -77د .امحد صفوت ،شرح القانون اجلنائي ،القسم العام ،مصدر سابق ،ص .168
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االاات الثاين :يعرتف انصار هذا االاات (املذهب املوضوعي) بوجود عالقة معنوية بني اإلرادة والنتيجة
يف اجلرائم غري العمـديـة اال ألم خيتلفون يف تفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري طبيعـة هـذت العالقـة ،فيـذهـب رأي إىل القول ابن هـذت
العالقــة النفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة تتمثــل يف غلط يقع بــه اجلــاين ،فمــا دام اجلــاين يف اجلرائم غري العمــديــة مل يتوقع النتيجــة
اإلجرامية على الا ضـرورية احلدوب ،ألنه لو كان يتوقعها ال احجم عن نشـاطه احملقق هلا ما دام ال يريدها
وخلسيسا على ذلك فال ميكن تصور العالقة النفسية اال يف احدى صورتني مها-:
امـا ان اجلـاين مل يتمثـل النتيجـة االجراميـة ،او انـه لثلهـا على و خمـالف للحقيقـة ،وهنـا يكون اجلـاين قـد
وقع يف غلط متمثل يف حكم خمالف للحقيقة املوضـ ـ ـ ـ ـ ــوعية اصـ ـ ـ ـ ـ ــدرت على هذت الواقعة ،وهذا الغلط اما ان
صـور له
صـب على عالقة السـ ــببية فيعدم يف ذهن اجلاين أي مسـ ــامهة لفعله يف احداب النتيجة ،او انه ي ـ ـ
ين ـ ـ
هذت املسامهة على و خمالف للحقيقة ،أو ينصب هذا الغلط على الظروف اليت يباشر فيها اجلاين نشاطه
فيفسـرها على و خمالف للحقيقة كال صـياد الذي يطلق النار على شـيء متحرك خلف شـجرة رنا منه أنه
طريدة فاذا به انسان فريديه قتيال.
ولقد تعريف هذا االاات إىل انتقادات عديدة ولعل من أبرزها ،انه يعجز عن تفس ــري مجيع ص ــور ا طأ
غري العمدي وخاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف اجلرائم الواقعة بس ـ ـ ـ ـ ـ ــبب جهل اجلاين ببعض الوقائع او الس ـ ـ ـ ـ ـ ــهوة كما أن بعض
صـوصـ ـ ــها بني الغلط وا طأ غري العمدي انهيك عن أن بعضـ ـ ــهم الحظ أن
التشـ ـ ـريعات اجلنائية ليز يف ن ـ ـ ـ
فكرة الغلط ال تصلح كأساا قانوين عادل للعقاب على اجلرمية غري العمدية(.)78
صـويرت
االاـات الثـالـث :ويلقي هـذا االاـات (املـذهـب املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعي احلـديـث) خلييـدا كبريا لـدى الفقـه بت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الرابطـة بني اإلرادة والنتيجـة على ألـا توقع اجلـاين للنتيجـة االجراميـة او امكـان توقعـه هلـا وتقوم هـذت النظريـة
صـر املعنوي فيها ال ميكن أن يكون
يف تفسـ ـ ــريها لتلك الرابطة يف اجلرائم غري العمدية على أسـ ـ ــاا أن العن ـ ـ ـ
اراداي ألنه يفرتيف عدم ااات االرادة اىل احداب النتيجة فيها(.)79
صـر الرئيسـ ـ ــي من عناصـ ـ ــر ا طأ غري
وعلى ذلك فالعالقة النفسـ ـ ــية اليت تربط االرادة ابلنتيجة هي العن ـ ـ ـ
العمدي وحيصر فقهاء القانون هذت العالقة يف صورتني مها (:)80
صـورة إذا مل يكن اجلاين يتوقع أن ســلوكه
صـورة االوىل -:عدم توقع النتيجة االجرامية وتتحقق هذت ال ـ
ال ـ
قـد يؤدي إىل حـدوب النتيجـة االجراميـة بينمـا كـان ابسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتطـاعتـه وواجـب عليـه أن يتوقعهـا وان يعمـل على
تالفيهـا ،فـاجلـاين هنـا مل يتوقع النتيجـة ومل تتجـه ارادتـه اليهـا ،غري أن واقع احلـال يبني أن هـذت النتيجـة متوقعـة
يف ذا ا ومن مث كان إبمكان اجلاين وابستطاعته ان يتوقعها.
ال صـورة الثانية -:توقع النتيجة اإلجرامية وتتحقق هذت ال صـورة يف حالة توقع اجلاين للنتيجة املرتتبة على
س ـ ـ ـ ـ ـ ــلوكه ولكنه ال يقبلها و مل يف عدم حتققها ويعتقد ألا لن تتحقق معتمدا على مهارته وحذقه ،وهذت
الصورة تشمل حالتني مها:
 -78د .عادل عازر ،رابطة السببية وتنظيم احكامها يف مشروع قانون العقوابت ،مصدر سابق ،ص.92
 -79د.حممود حسين جنيب ،عالقة السببية يف قانون العقوابت،مصدر سابق ،ص .646
 -80د .عبد الفتاح مراد ،شرح جرائم القتل واالصابة ا طأ ،مصدر سابق ،ص.289ود .علي حسني خلف ود .سلطان عبد
القادر الشاوي ،املبادئ العامة يف قانون العقوابت ،مطابع الرسالة الكويت،1982ص.324
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األوىل -:حالة توقع النتيجـة ولكن الفـاعل يعتقـد ابسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخفاف ألا لن حتدب أي أن الفاعل مل يتخذ
أي احتياطات للحيلولة دون حدوثها.
الثـانيـة -:حـالـة توقع النتيجـة غري ان الفـاعـل يف هـذت احلـالـة يتخـذ احتيـاطـات ولكنهـا ال تكفي للحيلولـة
دون حدوب النتيجة ،هذا بش ـ ـ ــرط أن يكون يف وس ـ ـ ــع اجلاين اختاذ االحتياطات الكافية ملنع وقوع النتيجة
صـر) او
صـورة تعبري (ا طأ الواعي) او (ا طأ مع التوقع) او (ا طأ مع التب ـ ـ ـ ـ
ويطلق على ا طأ يف هذت ال ـ ـ ـ ـ
صـالحية س ــلوكه
صـورة يقدم على مباش ــرة الس ــلوك االجرامي وهو عامل ب ـ
(ا طأ املدرك) ،والفاعل يف هذت ال ـ
االحداب النتيجة الضـ ـ ـ ـ ــارة ،كما انه على بينة اتمة من ماهية السـ ـ ـ ـ ــلوك الذي صـ ـ ـ ـ ــمم على ارتكابه ويتوقع
صـرف اليها ارادته ،فاإلرادة هنا ايض ــا قد أص ــا ا ا مول يف عدم تفادي نتيجة
نتيجته االجرامية دون أن ي ـ
غري مشروعة تولدت اثرا لسلوكها.
صـورة هو اصـرار املتهم على اتيان ســلوكه على الرغم من اتضــاح خطرت ابلشــكل
ووجه ا طأ يف هذت ال ـ
()81
الذي ال يرتضيه الشخص احلريص املتزن اذا وجد يف الظروف ذا ا اليت أحاطت ابلفاعل .
صـورتيها ا طأ الواعي وغري الواعي جند الما
ومن خالل عرضــنا للعالقة النفســية بني اإلرادة والنتيجة ب ـ
صـورتني غري مرغوبة وال
متفقتان على أن اإلرادة يف كليهما ال تتجه اىل النتيجة االجرامية ،فالنتيجة يف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـورتني ختتلفان عن بعضـ ـ ـ ـ ـ ــهما يف أن
مقبولة من قبل اجلاين ولذلك ال تتجه ارادته اليها اطالقا ولكن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ
التوقع يتوافر يف احدمها دون األخر ،وهناك من يرى أن التشـ ـ ـ ــابه بني صـ ـ ـ ــورا ا طأ أعمق من ذلك فثمة
قدر من عدم التوقيع مشـ ـ ـ ـ ــرتك بينهما وان اختلف نطاقه ،ففي حالة ا طأ غري الواعي فان اجلاين ال يتوقع
النتيجة على االطالق ،اال انه يف حالة ا طأ الواعي ال يتوقع حدوثها يف صـ ـ ـ ـ ــورة واضـ ـ ـ ـ ــحة فيتوقع الا لن
حتدب بفضل القدر الذي اختذت من االحتياطات او بفضل ما مله من حسن سري األحداب(.)82
واحلقيقة أن صـورة ا طأ بدون توقع هي الصـورة الشـائعة للخطأ غري العمدي وهي ليسـت حمل خالف
صـورة صـ ــعوبة يف مسـ ــألة التمييز
اذ الا ال ختتلط مع غريها من حاالت املسـ ــؤولية ،وابلتال فال تثري هذت ال ـ ـ
صـد االحتمال ،الن اجلاين مل يتوقع النتيجة الضــارة ولذلك فال يوجد أي عن صـر مشــرتك بني
بينها وبني الق ـ
صـد االحتمال والذي من أهم عناص ـ ــرت التوقع ،اما ما هو حمل ا الف فهي ص ـ ــورة
ا طأ بدون توقع والق ـ ـ
ا طأ مع التوقع ويرجع هذا ا الف اىل أن بينها وبني القصد االحتمال عنصر مشرتك وهو التوقع.
وهلذا جند أن ا طأ مع التوقع يدخل يف معظم صورت يف القوانني اليت خلخذ ابلقصد االحتمال يف جمال
العمد اذا اخذ صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة عدم املباالة ،فاذا اتى الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخص فعال ينطوي على خطورة دون مباالة ودون أن
صـد اجرامي مباش ،اال انه يعلم وقت اتيانه العمل انه من املرجح أو احملتمل أن ترتتب
صـحواب بق ـ ـ
يكون م ـ ـ
عليه نتائج ض ـ ـ ـ ـ ـ ــارة فاذا وقعت هذت النتائج فان الفعل ال يعد قد حدب خطأ وامنا يعد قد ارتكب عمدا،
وهـذا مـا أخـذ بـه قـانون العقوابت العراقي يف املـادة (/34ب) ،وقـانون العقوابت اللبنـاين يف املـادة (،)۱۸۹
والسوري يف املادة ( )۱۸۸واالردين يف املادة (/64ف.)83()۱
 -81منري راييف حنه ،املسؤولية اجلنائية لوطباء والصيادلة ،دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية  ،1989ص.26
 -82د .حممود جنيب حسين ،شرح قانون العقوابت القسم العام ،مصدر سابق ،ص.647
 -83املادة ( )۱۸۹من قانون العقوابت اللبناين املرقم  340لسنة 1943فتنص على أنه "تعد اجلرمية مقصودة وان ااوزت النتيجة
اجلرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصوهلا فقبل املخاطرة".
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ويتض ـ ــح أمهية الدور القانوين للعالقة النفس ـ ــية بني اإلرادة والنتيجة يف كولا ترس ـ ــم للخطأ غري العمدي
حـدودت ،وتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع لـه النطـاق الـذي يتواجـد فيـه فتكفـل التمييز بينـه وبني احلـاالت اليت تنعـدم فيهـا االرادة
االجرامية يف مجيع صـورها ،كما الا تكفل التمييز بينه وبني الق صـد اجلنائي يف كل صـورة فاذا توافرت تلك
العالقـة على النحو الـذي اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران اليـه اعالت كنـا أمـام حـالـة خطـأ غري عمـدي ،امـا اذا انتفـت تلـك العالقـة
وانتفت كل رابطة نفسـ ــية بني الفاعل والنتيجة كما لو مل يتوقع الفاعل النتيجة ومل يكن ذلك يف اسـ ــتطاعته
ومل يكن من واجبـه ،او اذ توقع النتيجـة ولكن مل يكن مبقـدورت أن حيول دون حـدوثهـا فال يتوافر ا طـأ يف
صـبح من قبيـل القوة القـاهرة أو احلـادب الفجـائي ،وهنـا لتنع املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليـة
احلـالتني ،وذلـك الن احلـادب ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـبح أمام حالة انعدام العالقة
اجلنائية للفاعل حىت ولو حتققت النتيجة اليت يعاقب عليها القانون ألننا ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ
النفسـية بني الفاعل والنتيجة الضـارة ،وابلتال انعدام اسـاا املسـؤولية القانونية ،فإصـابة عامل االشـارات يف
صـول
حمطة السـ ـ ـ ــكة احلديد بشـ ـ ـ ــلل وقيت منعه من حتريك مفاتيح ا طوط احلديدية فتسـ ـ ـ ــبب ذلك يف ح ـ ـ ـ ـ
صـباح
حادب نتج منه اصـ ــابة عدد من األشـ ــخاص ،او الشـ ــخص الذي لنعه الريح الشـ ــديدة من وضـ ــع م ـ ـ
على حفرة للتحذير منها ،ففي هاتني احلالتني ال ميكن نس ـ ـ ـ ـ ــبة ا طأ إىل الفاعل وذلك الس ـ ـ ـ ـ ــتحالة الوفاء
صـد اجلنـائي حبقـه ،كمـا أن
ابلتزامـاتـه( ،)84امـا اذا توقع اجلـاين النتيجـة وااهـت ارادتـه اليهـا وقبلهـا توافر الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
هلذت العالقة دوراً اخر يتمثل يف ألا حتدد النتيجة اليت يسـ ــأل عنها الفاعل ،اذ ال يسـ ــأل الفاعل عن نتيجة
مامل تقم هذت العالقة بينه وبني تلك النتيجة ،وهذا يؤدي إىل انتفاء مس ــؤوليته عن نتيجة ترتبت على فعله،
أي توافرت بينها وبني الفعل عالقة السـ ــببية ولكن مل تتوافر بينها وبني ارادته العالقة النفسـ ــية املطلوبة لقيام
ا طأ(.)85
الخاتمة
أوال :االستنتاجات:

 توصـ ـ ـ ـ ـ ــلنا من خالل حبث جوهر اإلمهال إىل أن هناك عاملني حلدوب اإلمهال ،مها عامل نفسـ ـ ـ ـ ـ ــيوعامل مادي أو اجتماعي.
 من خالل البحث إىل نتيجة غاية يف األمهية وهي أن اإلمهال هو سـلوك سـلحم وان موضـعه الطبيعيهو الركن املادي للجرمية وابلتال اسـتطعنا وضـع حدود فاصـلة بني ا طأ غري العمدي واإلمهال واجلرمية غري
العمدية واليت طاملا وقع كثري يف ش ـ ـ ــبهة ا لط بينهما .فا طأ غري العمدي ال يس ـ ـ ــاوي اجلرمية غري العمدية
صـد اجلرمي يف اجلرميـة العمـديـة ،وهلـذا فـان اجلرميـة غري
بـل هو ميثـل الركن املعنوي فيهـا والـذي يقـابـل الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
العمدية تتض ـ ـ ـ ــمن اىل جانب ركنها املعنوي(ا طأ غري العمدي) ركنا ماداي هو(الس ـ ـ ـ ــلوك الذي ترتتب عليه
النتيجة احملظورة الضـ ـ ــارة او ا طرة وعالقة السـ ـ ــببية بني السـ ـ ــلوك والنتيجة) ،كما أن ا طأ غري العمدي ال
يس ــاوي اإلمهال ايض ــا الن االخري هو ص ــورة للس ــلوك ا اطئ ،وهذا يعين أن املوض ــع الطبيعي للخطأ غري
العمــدي هو الركن املعنوي يف حني أن موضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع اإلمهــال هو الركن املــادي .فــاإلمهــال وفقــا هلــذت الرعاي هو
 -84د .امحد صفوت ،شرح القانون اجلنائي ،القسم العام ،مطبعة حجازي ،القاهرة ،بدون سنة طبع ،ص .۱90
 -85د .حممود جنيب حسين ،شرح قانون العقوابت ،القسم العام ،مصدر سابق ،ص .648
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سـ ـ ـ ــلوك مادي معني ابلرتك او االمتناع االرادي يتمثل ابإلخالل بواجب احليطة واحلذر والذي ترتتب عليه
اجلرمية غري العمدية.
 وتوص ـ ــلنا من خالل حبث نطاق اإلمهال اجلنائي ،واختالف موقف التش ـ ـريع والقض ـ ــاء املقارن حولتبين مبـدأ ازدواج ا طـأ أو وحـدة ا طـأ ،اىل خلييـد الرأي الـذي يـذهـب اىل القول بوحـدة ا طـأ ،وذلـك الن
ا طأ هو إخالل من اجلاين بواجبات احليطة واحلذر ولذلك فاذا ما توافرت عناصــر ا طأ قامت املســؤولية
حبق اجلـاين ،أمـا إذا انتفـت عنـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ا طـأ فال قيـام ألي نوع من انواع املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليـة ،فـا طـأ امـا ان يتوافر
فتنهض حبق فاعله املسؤولية اجلنائية واملدنية معا ،وأما ان ينتفي فتنتفي معه مسؤولية اجلاين بنوعيها.
 ان املش ـ ـ ــرع العراقي قد عاقب على جرمية االمهال كما هو احلال يف اجلرائم غري العمدية ال العتبارهاذات ق صـد جرمي خطري يسـتوجب به العقاب من ألجل حق العام للمجتمع بل اورد العقوبة ابعتبار هذت
صـايب اجملتمع واالفراد املقررة مـا يرتتـب على حتقق النتيجـة هو خطر
اجلرميـة من اجلرائم ا طرة اليت ـدد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
يهدد تلك املصايب يستوجب العقاب من اجملتمع حىت ال يعود اجلاين لتكرار ذلك السلوك املخل.
ثانيا :املقرتحات:

 وض ـ ــع يف التش ـ ـريع العراقي تعريفاً حمدداً جلرمية االمهال ،منعا لظهور آراء واجتهادات فقهية يف تعريفه،بعد ان علمنا اختالف الفقه يف حتديد معنات الفعلي بتحديد اركان اجلرمية.
 بعد حتديد معىن اجلرمية حيدد هلا املش ـ ـ ــرع العقوابت كل حس ـ ـ ــب جس ـ ـ ــامة الفعل املرتكب بعد ان قرراملشرع بعدمها من اجلرائم غري العمدية ،تتناسب مع خطورة النتيجة املرتكبة.
المصادر
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اوال :الكتب القانونية والعربية:

العالمة اجلوهري ،الصحاح يف اللغة والعلوم اجمللد الثاين.
د .ابو اليزيد علي املتيت ،جرائم االمهال ط،2منشأة املعارف االسكندرية .1965
د .أمحد صفوت ،شرح القانون اجلنائي القسم العام ،مطبعة حجازي القاهرة ،بدون سنة طبع.
د .أمحد عبد اللطيف ،ا طأ غري العمدي يف القانون الوض ـ ــعي والش ـ ـريعة اإلس ـ ــالمية مكتبة النهض ـ ــة
املصرية القاهرة .۲۰۰4
د .أكرم نشأت إبراهيم ،السياسة اجلنائية ،دراسة مقارنة ،مكتبة النهضة بغداد .۱۹۹۹
د .السعيد مصطفى السعيد ،االحكام العامة يف قانون العقوابت ط ،4دار املعارف مصر.۱۹۹۲
د .حسـ ــن صـ ــادق املرصـ ــفاوي ،املرصـ ــفاوي يف قانون العقوابت ا اص ،منشـ ــأة املعارف االسـ ــكندرية
.1978
د .حســن صــادق املرصــفاوي ،قواعد املســؤولية اجلنائية يف التشـريعات العربية ،املنظمة العربية للرتبية و
الثقافة و العلوم .۱۹۷۲
صـدرعن الدار العربية للموسـ ــوعات
حسـ ــن الفكهاين ،موسـ ــوعة القضـ ــاء والفقه للدول العربية ج ،۲ت ـ ـ
القانونية ،القاهرة .۱۹۷۸
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 .10د .حسن حممد ربيع ،شرح قانون العقوابت املصري القسم العام الكتاب األول ،املبادئ العامة اجلرمية
ط ،۱دار النهضة العربية القاهرة .۱۹۹۹
 .11د .محيد السعدي ،شرح قانون العقوابت اجلديد ج  ،1يف األحكام العامة اجلرمية والعقاب واملسؤولية
اجلنائية ط  ،۲دار احلرية للطباعة بغداد .۱۹۷۹
 .12د .ذنون أمحد ،شـ ــرح قانون العقوابت العراقي دراسـ ــة مقارنة ،يف األحكام العامة ج  ،۱ط ،۱مطبعة
النهضة العربية القاهرة .۱۹۷۷
 .13د .رمسيس نام ،النظرية العامة للقانون اجلنائي ط ،۳منشأة املعارف االسكندرية .1997
 .14د .رمس ـ ــيس نام ،نظرية التجري يف القانوين اجلنائي ،معيار س ـ ــلطة العقاب تش ـ ـريعا وتطبيقا ،منش ـ ــاة
املعارف االسكندرية ،بدون سنة طبع.
 .15د .رعوف عبيد ،مبادئ القسم العام من التشريع العقايب املصري ط ،۲مكتبة كلية التجارة.1964 ،
 .16د .السعيد مصطفي السعيد ،األحكام العامة يف قانون العقوابت ،دار املعارف مصر.۱۹۹۲
 .17د .سامي النصراوي ،النظرية العامة للقانون اجلنائي املغريب ج  ،1مكتبة املعارف الرابط .۱۹۸6
 .18د .س ـ ـ ـ ــليمان عبد املنعم ،النظرية العامة لقانون العقوابت ،دار اجلامعة اجلديد للنش ـ ـ ـ ــر ،االس ـ ـ ـ ــكندرية
.2000
 .19د .مسري عالية ،شرح قانون العقوابت القسم العام ط  ،1دار النهضة العربية القاهرة .۱۹۹۹
 .20د .مسري عالية ،شـ ــرح قانون العقوابت يف القسـ ــم العام دراسـ ــة مقارنة ،املؤس ـ ـسـ ــة اجلامعية للدراسـ ــات
والنشر والتوزيع ،لبنان .۱۹۹۸
 .21د .مسري الشناوي ،شرح قانون اجلزاء الكوييت ط ،۱الكويت.۱۹۸۰
صـد اجلنائي و املس ـ ــؤولية املطلقة دراس ـ ــة مقارنة ط ،1دار ابن زيدون،
 .22د .ص ـ ــفية حممد ص ـ ــفوت ،الق ـ ـ
بريوت .۱۹۸۹
 .23د .ع ــادل ع ــازار ،املفهوم احل ــدي ــث للجرمي ــة غري العم ــدي ــة ،مق ــال مق ــدم اىل مركز القومي للبحوب
االجتماعية واجلنائية.1967،
 .24د .عبد الفتاح مصطفى الصيفي ،قانون العقوابت النظرية العامة ،دار اهلدى للمطبوعات.۲۰۰۱ ،
 .25د .عبد الفتاح مراد ،شـرح جرائم القتل و االصـابة ا طأ ،شركة البهاء للربجميات و الكمبيوتر و النشر
االلكرتوين االسكندرية .2004
 .26د .علي أمحد راشد ،القانون اجلنائي املدخل وأصول النظرية العامة ط ،۲دار النهضة العربية .۱۹۷4
 .27د .علي حس ــني ا لف ود .س ــلطان عبد القادر الش ــاوي ،املبادئ العامة يف قانون العقوابت ،مطابع
الرسالة الكويت.۱۹۸۲ ،
 .28د .علي عبد القادر القهوجي،قانون العقوابت القسم العام ،الدار اجلامعية ،بدون سنة طبع.
 .29د .عمر الســعيد رمضــان ،شــرح قانون العقوابت القســم العام ،دار النهضــة العربية القاهرة ،بدون ســنة
طبع.
 .30د .عويف حممد ،قانون العقوابت القسم العام ،دار املطبوعات اجلامعية ،االسكندرية .۱۹۹۸
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 .31د .عبد الفتاح مراد ،ش ـ ــرح جرائم القتل واالص ـ ــابة ا طأ ،ش ـ ــركة البهاء للربجميات والكمبيوتر والنش ـ ــر
االلكرتوين االسكندرية .۲۰۰4
 .32د .عبد الفتاح مصطفى الصيفي ،قانون العقوابت ،النظرية العامة دار اهلدى للمطبوعات .۲۰۰۱
 .33د .عـدانن ا طيـب ،موجز القـانون اجلنـائي املبـادئ العـامـة يف قـانون العقوابت الكتـاب األول ،مطبعـة
جامعة دمشق .۱۹۹۳
 .34فائز ا وري ،احلقوق اجلزائية ،مطبعة الرتقي دمشق .۱۹69
 .35د .فخري عبد الرزاق احلديثي ،شرح قانون العقوابت القسم العام ،مطبعة الزمان بغداد.۱۹۹۲ ،
 .36د .فوزيه عبد الستار ،املسامهة االصلية يف اجلرمية دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية .۱۹۷۹
 .37القاضـ ـ ــي فريد الزغحم ،املوسـ ـ ــوعة اجلزائية اجمللد األول املدخل اىل احلقوق والعلوم اجلزائية ،دار صـ ـ ــادر
بريوت.
 .38د .فوزيه عبد الستار ،املسامهة االصلية يف اجلرمية دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة .۱۹۹۷
 .39د .مأمون حممد سالمه ،قانون العقوابت القسم العام ط ،۳دار النهضة العربية القاهرة .۲۰۰۱
 .40د .حممد زكي أبو عامر ،قانون العقوابت اللبناين القسـم العام ،الدار اجلامعية للطباعة والنشـر ،بريوت
.۱۹۸۱
 .41د .حممد ص ـ ـ ـ ــبحي جنم ،قانون العقوابت القس ـ ـ ـ ــم العام النظرية العامة للجرمية ط ،۳مكتبة دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،االردن عمان .۱۹۹۹
 .42منري راييف حنا ،املسؤولية اجلنائية لوطباء والصيادلة ،دار املطبوعات اجلامعية االسكندرية .۱۹۸۹
 .43د .حممود جنيب حسـ ـ ـ ـ ــين ،شـ ـ ـ ـ ــرح قانون العقوابت القسـ ـ ـ ـ ــم العام ط  ،6دار النهضـ ـ ـ ـ ــة العربية القاهرة
.۱۹۸۹
 .44د .حممود جنيب حسـين ،شـرح قانون العقوابت اللبناين القسـم العام ،دار النهضـة العربية القاهرة بدون
سنة طبع.
 .45د .حممود جنيب حسين ،عالقة السببية يف قانون العقوابت ،مطبعة جامعة القاهرة.۱۹۸۳ ،
 .46د .واثبة داود السعدي ،قانون العقوابت القسم ا اص ،بغداد .۱۹88
 .47وداد عبد الرمحن القيس ـ ــي ،جرمية االمهال دراس ـ ــة مقارنة ط،2الناش ـ ــر ص ـ ــباح ص ـ ــادق جعفر االنباري
بغداد .2015
ثانيا :اطاريح الدكتورا والرسائل

 -1ماهر عبد شـ ــويش ،النظرية العامة للخطأ يف القانون اجلنائي ،رسـ ــالة دكتورات كلية القانون ،جامعة
بغداد.۱۹۸۱ -
 -2يوسـ ــف الياا حسـ ــو ،املسـ ــؤولية اجلنائية عن ا طأ غري العمدي ،رسـ ــالة ماجسـ ــتري كلية القانون،
جامعة بغداد.۱۹۷1 ،
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ثالثا :البحوث الجامعية واملقاالت القانونية:

املسؤولية اجلنائية عن جرمية االمهال

 -1ابراهيم محيـد كـامـل ،جرميـة االمهـال اجلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم يف اداء الوريفـة العـامـة ،حبـث مقـدم اىل هيئـة النزاهـة،
دائرة التحقيقات حزيران .2008
 -2د .توفيق الشـاوي ،حماضـرات عن املسـؤولية اجلنائية يف التشـريعات العربية ،معهد الدراسـات العربية
العالية ،القاهرة .۱۹5۸
 -3د .مسري الشناوي ،ا طأ كأساا للتجري والعقاب ،اجمللة العربية للدفاع االجتماعي ،اكتوبر العدد
الثامن.۱۹۸۷ ،
 -4د .عــادل عــازر ،املفهوم احلــديــث للجرميــة غري العمــديــة ،تقرير مقــدم اىل املركز القومي للبحوب
االجتماعية واجلنائية.1967،
 -5د .عادل عازر ،رابطة الســببية و تنظيم أحكامها يف مشــروع قانون العقوابت ،جملة احملاماة ،العدد
السابع ،السنة الثامنة واالربعون سبتمرب.۱۹۹۸ ،
 -6د .علي أمحد راشـ ـ ـ ـ ــد ،حول بعض قضـ ـ ـ ـ ــااي املسـ ـ ـ ـ ــؤولية اجلنائية يف قانون اجلزاء ،جملة ادارة الفتوى
والتشريع ،العدد األول ،الكويت.۱۹۸۱ ،
 -7د .واثبه داود السـ ـ ـ ــعدي ،مالمح السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــة اجلزائية احلديثة يف التشـ ـ ـ ـريع اجلزائي يف العراق ،جملة
القانون املقارن ،تصدرها مجعية القانون املقارن العراقية العدد ا امس عشر السنة العاشرة.۱۹۸۳ ،
رابعا :القوانني العراقية والعربية:

 -1قانون العقوابت املصري رقم ( )58لسنة  ۱۹۳۷املعدل.
 -2قانون العقوابت اللبناين الصادر سنة .1943
 -3قانون العقوابت السوري رقم ( )148لسنة .1949
 -4قانون العقوابت االردين رقم ( )11لسنة  1960املعدل.
 -5قانون العقوابت العراقي رقم ( )۱۱۱لسنة  1969املعدل.
 -6قانون العقوابت اجلزائري لسنة  1966املعدل.
 -7قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم ( )۲۳لسنة .۱۹۷۱
 -8قانون العقوابت يف سلطنة عمان لسنة .1974
خامسا :املصادر األجنبية ()FOREIGN REFRENCES
Edward jenks: The book of English law, 5th edition, London 1953.
Jean Laguier: Droit penal generate procedure penal toilsome
edition,Dallas, Paris, 1970
Remo pannain: manual droit penal, art general, 1960.
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Measuring the efficiency of the operational performance
of Islamic banks in Iraq "National Islamic Bank and
Islamic Bank of Ilaf" Case study for the period (2011)2015
م.م علياء كاظم عيال

( )1

Assistant Lecturer.Alyaa.K.A

المستخلص
صـرف ايالف
صـرف الوطين اإلســالمي و م ـ
تضــمن هذت الدراســة إجراء قياا كفاءة األداء لكل من امل ـ
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــالمي و للمدة من ( )2015-2011وقد ت اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام أسـ ـ ـ ـ ـ ــلوب وطريقة حتليل مغلف البياانت
( )Data Envelopment Analysis( )DEAلقياا كفاءة أداء املصرفني املذكورين ،وقد توصلت النتائج
إىل وجود كفاءة مرتفعة فيما خيص كفاءة األداء الفنية وكفاءة األداء احلجمية ومؤشـ ـ ـ ـرات السـ ـ ـ ــعة إذ حقق
صـرف
صـرف الوطين اإلسـ ــالمي كفاءة أداء بنسـ ــبة ( )%97واليت كانت مقاربة من نسـ ــبة كفاءة األداء مل ـ ـ
امل ـ ـ
ايالف اإلس ــالمي واليت تتمثل بنس ــبة ( .)%98وقد توص ــلت الدراس ــة إىل جمموعة من االس ــتنتاجات واليت
صـرف الوطين اإلس ــالمي مبقدار ( )%3لتحقيق أعلى مس ــتوى من
تتمثل إبمكانية زايدة ورفع كفاءة أداء امل ـ
الكفاءة الفنية ،وكذلك ابلنسـبة مل صـرف ايالف اإلسـالمي والذي إبمكانه زايدة كفاءة األداء بنسـبة ()%2
للوصـ ـ ــول إىل أعلى مسـ ـ ــتوى من الكفاءة يف األداء .ومن خالل االسـ ـ ــتنتاجات اليت توصـ ـ ــل إليها البحث،
خرج البحث مبجموعة من التوصيات وكان من أمهها العمل على حتقيق التوازن بني مدخالت كل مصرف
من املصارف عينة الدراسة و بني خمرجا ا بغية التوصل إىل أعلى كفاءة اداء ممكنة.
 -1املعهد التقين املسيب/جامعة الفرات األوسط التقنية.
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Abstract
This study is included Measure performance efficiency for both National
Islamic Bank and Islamic Bank of the country For the period (2011-2015),
The method and method of data analysis (DEA) To measure the
performance efficiency of these banks, The results showed High efficiency
The efficiency of technical performance and efficiency of volume
performance and capacity indicators. The National Islamic Bank achieved a
performance efficiency of(97%), Which was close to the performance ratio
of the Islamic Bank of Elaf, which is (98%).The study has reached a number
of conclusions, namely, the possibility of increasing and improving the
performance of the National Islamic Bank by (3%) to achieve the highest
level of technical competence, As well as for the Islamic Bank of Elaf, which
can increase the efficiency of performance by (2%) to reach the highest level
of efficiency in performance. Through the findings of the research, The
research came out with a set of recommendations, the most important of
which was to work on balancing the inputs of each sample bank and its
outputs in order to achieve the highest possible performance efficiency.

المقدمة
تعد املصـارف عصـب االقتصـاد ،أللا حتفظ األموال وتنميها وتسـهل تداوهلا وختطط السـتثمارها .و ال
صـريف يف ا دمات و التمويل واالس ـ ـ ــتثمار ،و يف خمتلف
ميكن ااهل الدور االجيايب الذي يلعبه اجلهاز امل ـ ـ ـ
صـارف تنظم و تسـ ــهل عمليات التعامل بني األفراد و
صـادية و االجتماعية ،فامل ـ ـ
النشـ ــاطات املالية و االقت ـ ـ
صـارف اإلس ــالمية تلتزم ميع أعماهلا الحكام الش ـريعة اإلس ــالمية ،و تتميز اللا
مؤس ـس ــات اجملتمع ،و امل ـ
صـة ،إال إلا ختتلف يف كفاءة
صـارف التجارية و املتخ ـصـ ـ ـ
صـارف متعددة الورائف ،فهي تؤدي دور امل ـ ـ
م ــ
األداء التشـغيلية من مصـرف ألخر و حسـب مدخالت و خمرجات كل مصرف ،ولثل كفاءة األداء الدافع
صـرفية أو غري ذلك أي ميثل الركيزة األسـ ــاسـ ــية السـ ــتمرار عمل أية
الرئيسـ ــي ألية مؤسـ ـسـ ــة سـ ـواء أكانت م ـ ـ
مؤسسة.
أهمية البحث
صـادية ويف ضــوء ذلك خلا
صـارف اإلســالمية لدفع عجلة التنمية االقت ـ
صـريف مبا فيه امل ـ
يســعى القطاع امل ـ
صـارف اإلسـ ـ ـ ــالمية العراقية املذكورة يف البحث
أمهية البحث يف حماولة لقياا كفاءة األداء التشـ ـ ـ ــغيلية للم ـ ـ ـ ـ
ابستخدام أسلوب حتليل مغلف البياانت ).(DEA
مشكلة البحث
صـارف اإلس ـ ــالمية إىل حتقيق أكرب قدر من العوائد أو اإليرادات
تس ـ ــعى املؤس ـ ـس ـ ــات مجيعها ومنها امل ـ ـ
وذلك من خالل االسـتغالل األمثل للموارد املتاحة لكن هناك حتدايت كبرية تواجهها على املسـتوى احمللي
والدول و هذا يعود اىل حالة عدم االس ـ ــتقرار يف االس ـ ـواق املالية العاملية فض ـ ــال عن االوض ـ ــاع الس ـ ــياس ـ ــية
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العدد27 :

صـارف ان تقيس كفاءة االداء
واالجتمـاعية املضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطربة يف خمتلف دول العامل .و هذا االمر حيتم على امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
التشغيلية بصورة مستمرة وبذلك تتمثل مشكلة البحث ابلتساعل اآلا.
صـارف اإلس ــالمية عينة البحث هي ذات كفاءة
صـريف للم ـ
هل ان كفاءة األداء التش ــغيلية يف القطاع امل ـ
تنافسية؟
أهداف البحث
صـرف الوطين اإلس ــالمي و
صـارف اإلس ــالمية يف العراق (امل ـ
 -1قياا كفاءة األداء التش ــغيلية (الفنية) للم ـ
صـارف على حتقيق أعظم االرابح يف رل اسـ ــتخدام
صـرف إيالف اإلسـ ــالمي) ملعرفة مدى قدرة امل ـ ـ
م ــ
املوارد املتاحة.
صـرفني املذكورين أعالت للوقوف على معرفة االس ــتغالل االمثل للموارد املتاحة
 -2قياا كفاءة الس ــعة للم ـ
صـرف على حتقيق االرابح اذ ان هذا املؤشـ ـ ــر يعرب عن العالقة بني املدخالت و
لقياا مدى قدرة امل ـ ـ ـ
املخرجات.
فرضية البحث
صـارف اإلسـ ـ ـ ـ ــالمية يف العراق هي كفاءة فنية متميزة
يفرتيف البحث أن كفاءة األداء التشـ ـ ـ ـ ــغيلية للم ـ ـ ـ ـ ـ
وعالية و هذا ما حتاول الدراسة تفنيدت أو إثباته.
منهجية البحث
يسـ ـ ــتخدم البحث التحليل الوصـ ـ ــفي والرايضـ ـ ــي للوصـ ـ ــول إىل النتائج ويركز على إرهار نسـ ـ ــب كفاءة
األداء الفنية و احلجمية واملقارنة بينهما.
حدود البحث
 احلدود الزمنية (.)2015-2011 احلدود املكانية "املصرف الوطين اإلسالمي" و "مصرف ايالف اإلسالمي".الدراسات السابقة
 .1قام الشـهري يف العام ( )2000بدراسـة تقوي األداء املال للم صـارف اإلسـالمية وكانت هذت الدراسـة
دف إىل تقوي األداء املال للمصـارف اإلسـالمية العاملة يف السـوق السـعودية خالل املدة -1988
 ،1992واسـتخدم الباحث التحليل املال واإلحصـائي ،أما املنهج املسـتخدم فهو اسـتخدام املنهجني
املقارن واالسـ ـ ـ ــتنباطي ،وقدمت الدراسـ ـ ـ ــة جمموعة من التوصـ ـ ـ ــيات وكانت أمهها االهتمام ابسـ ـ ـ ــتخدام
صـروفـات الثـابتـة و املتغرية مع زايدة
املوازنـة النقـديـة كـأداة للتخطيط يف جمـال النقـديـة ،و ختفيض امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اإليرادات،وضرورة االستفادة من مجيع األساليب احلديثة يف جمال التخطيط املال.
 .2قدم حطاب يف العام ( )2002دراسـ ـ ـ ــة عن عالقة البنوك اإلسـ ـ ـ ــالمية ابلبنوك املركزية املشـ ـ ـ ــكالت و
صـارف
العقبات وكيفية التغلب عليها حيث اهتمت هذت الدراسـ ـ ـ ـ ــة بتوضـ ـ ـ ـ ــيح طبيعة العالقة بني امل ـ ـ ـ ـ ـ
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالميـة و البنوك املركزيـة حبيـث ال تفقـد البنوك املركزيـة دورهـا يف وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع قوانني و أطر و أحكـام
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.3

.4

.5

.6

خاص ــة تنظم عالقة البنوك اإلس ــالمية ابلبنوك املركزية و توص ــلت الدراس ــة إىل جمموعة من التوص ــيات
كانت من أمهها أن تعمل البنوك اإلسـ ـ ــالمية على تفعيل دور االحتاد الدول للبنوك اإلسـ ـ ــالمية حبيث
يقف فعليا إىل جانبها عند وجود أزمات و كذلك وجود هيئة رقابة شـ ـ ـ ـ ـ ــرعية فنية لدى البنك املركزي
تتخصص يف رقابة البنوك اإلسالمية و دعم مصاحلها.
قــام الطــالــب يف العــام ()2005بــدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تقييم األداء املــال للبنــك اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي األردين للتمويــل و
االس ـ ــتثمار وهدفت الدراس ـ ــة إىل تقييم األداء املال للبنك اإلس ـ ــالمي األردين للتمويل و االس ـ ــتثمار،
حيث ت حتليل الوض ـ ـ ـ ـ ــع املال للبنك اإلس ـ ـ ـ ـ ــالمي املش ـ ـ ـ ـ ــار إليه أعالت لالطالع على أنش ـ ـ ـ ـ ــطته املالية
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـاريـة ،و اجملـاالت اليت يتم توريف األموال فيهـا خالل املـدة  2000-1998و توصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـت
الدراسـ ـ ـ ــة إىل جمموعة توصـ ـ ـ ــيات أمهها (أعادة النظر يف مجيع خطوط البنك االسـ ـ ـ ــتثمارية و املوازانت
املرتبطة ا ،مث البحث عن صـ ـ ــيغ للتوسـ ـ ــع يف العمل البنكي اإلسـ ـ ــالمي على مسـ ـ ــتوى املنطقة العربية
ككل.
درا قريشـ ـ ــي يف العام ( )2006قياا الكفاءة االقت ـ ـصــادية يف املؤسـ ـ ـسـ ـ ــات امل ـ ـصــرفية و كانت هذت
صـادي من خالل حتليل
الدراسـ ـ ــة دف إىل اجلمع بني أدوات التحليل املال و أدوات التحليل االقت ـ ـ ـ
مؤشـر هامش الربح كنسـبة مالية دف قياا كفاءة إدارة التكاليف ،وتقدير وفورات احلجم ووفورات
النطاق للمؤسسات املصرفية اجلزائرية ومن أهم توصيات الدراسة عدم توسع نشاط املصارف اجلزائرية
عن احلجم األمثـل حيـث بلغ احلـد األد الكفء حوال  260مليون دينـار جزائري ،ابالضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـافـة إىل
حمافظة املصارف على التنويع يف منتجا ا للحفاظ على وفورات النطاق.
قام ابدير أيت يف العام ( )2007بدراسـ ـ ـ ـ ـ ــة كفاءة البنوك التقليدية مقابل البنوك اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــالمية :األدلة
الـدوليـة ابسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام النهج العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوائي ) (SFAملقـارنـة كفـاءة التكـاليف و كفـاءة اإليرادات و كفـاءة
صـرف يف  21دولة من منظمة املؤلر اإلسـ ـ ـ ــالمي ) (OICوتشـ ـ ـ ــمل الدراسـ ـ ـ ــة 43
األرابح ل  80م ـ ـ ـ ـ
صـرفا تقليداي ،ابسـ ــتعمال طريقة حتليل مغلف البياانت( )DEAخالل الفرتة
صـرفا إسـ ــالميا و 37م ـ ـ
م ــ
صـارف وأرهرت النتائج أن
( )2005-1990ولت الدراس ــة حس ــب حجم وعمر ومكان تواجد امل ـ
هناك عدم كفاءة يف اسـتخدام املوارد يف مجيع البنوك حمل الدراسة بشكل عام وعدم وجود اختالفات
صـارف اإلس ـ ــالمية ،ابإلض ـ ــافة إىل عدم وجود
صـارف التقليدية و امل ـ ـ
جوهرية بني نتائج الكفاءة يف امل ـ ـ
صـغرية واجلديدة مقابل
صـارف ال ـ ـ
صـارف كبرية احلجم مقابل امل ـ ـ
فرق مهم يف متوس ـ ــط الكفاءة بني امل ـ ـ
صـريف
صـايب النظام امل ـ ـ ـ ـ
صـارف اإلس ـ ـ ـ ــالمية والتقليدية .وعموما كانت النتائج ل ـ ـ ـ ـ
القدمية يف كل من امل ـ ـ ـ ـ
اإلسالمي األكثر حداثة.
صـرفية يف منطقة الش ـ ــرق األوس ـ ــط
قدم أولني وآخرون يف العام ( )2010بدراس ـ ــة الكفاءة والرحبية امل ـ ـ
صـارف يف بعض الدول العربية ومقارنة هذت
ومشال أفريقيا هذت الدراس ـ ـ ـ ـ ــة دف إىل تقدير كفاءة امل ـ ـ ـ ـ ـ
صـارف متمثلة يف العائد على األصـ ـ ـ ــول والعائد على
النتائج مع املؤشـ ـ ـ ـرات احملاسـ ـ ـ ــبية لرحبية هذت امل ـ ـ ـ ـ
حقوق امللكية،وقد اعتمدت هذت الدراسـة طريقة التوزيع احلر  DFAعن طريق تقدير داليت التكلفة و
صـارف
الربح بغريف تقدير مؤش ـرات الكفاءة للمدة  2008-2000ومن مث قياا متوســط كفاءة امل ـ
425

العدد27 :

صـرف
حس ـ ــب البلد ومقارنتها ابملؤش ـ ـرات احملاس ـ ــبية للرحبية ،حيث تكونت عينة الدراس ـ ــة من  38م ـ ـ
موزعة على عشر دول عربية خمتلفة.
صـارف
و أخريا فأن الدراس ـ ـ ـ ــة احلالية تتميز عن س ـ ـ ـ ــابقتها اللا تناولت قياا الكفاءة التش ـ ـ ـ ــغيلية للم ـ ـ ـ ـ
اإلسالمية يف العراق حسب أسلوب أو طريقة مغلف البياانت (.)DEA
المبحث األول:الجانب النظري
صـارف اإلســالمية مع
يتضــمن هذا املبحث عرضــا ملفهوم األداء والكفاءة فضــال عن مفهوم وأســس امل ـ
اشارة اىل طريقة أو أسلوب مغلف البياانت املعتمد يف هذا البحث
أوال :مفهوم الكفاءة:

الكفـاءة هي معـدل فعـاليـة النظـام أو نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة املخرجـات املفيـدة من إمجـال املـدخالت ،ومن أجـل تقييم
كفــاءة عمــل آلــة أو عمــل اــاري،البــد من حتــديــد وقيــاا املــدخالت و املخرجــات و حتــديــد احلــد األد
لنســبة املدخالت إىل املخرجات (.)Tannen wald,1995:p42ويعتمد قياا كفاءة األداء أســس متنوعة
صـادية أو اارية للحكم على كفاءة تنفيذ املشـ ــروع ألهدافه حسـ ــب الظروف
سـ ـواء كانت حماسـ ــبية أو اقت ـ ـ
احمليطة(آل ادم وأللوزي.)201 :2005،
صـادية األخرى ،من حيث
صـرفية عنه يف املؤسـســات االقت ـ
وال خيتلف مفهوم الكفاءة يف املؤسـســات امل ـ
صـرفية أو حتقيق
صـى خمرجات من املوارد املتاحة للمؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ـ
االسـ ـ ـ ــتغالل األمثل للموارد أو حتقيق أق ـ ـ ـ ـ
صـارف أفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل من غريها ،ويرجع ذلك إىل
خمرجات معينة الد كلفة ممكنة.حيث يفرتيف إن هناك م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـارف تكون أكثر
اختالف نوعية تنظيمها ،مما ميكنها حتسـ ــني إدارة التدفقات والتعامالت املالية وهذت امل ـ ـ
صـى من هذت
كفاءة تقنيا بسـ ــبب سـ ــيطر ا على اجلوانب التقنية للوسـ ــاطة املالية،مما خيوهلا تقدي احلد األق ـ ـ
ا دمات اعتمادا على مس ـ ـ ـ ـ ــتوى معني من املوارد،إىل جانب هذت الكفاءة التقنية املتمثلة يف الكيفية املثلى
يف الربط بني املوارد واملخرجـات من ا ـدمـات املـاليـة تتمثـل يف اختيـار تركيبـة املوارد األقـل تكلفـة إلنتـاج احلـد
صـية تتمكن من
صـرفية أو التخ صـ ـ
صـارف ذات الكفاءة امل ـ
صـى من ا دمات املالية.وعليه فأن تلك امل ـ
األق ـ
جما ة القيود واملتغريات املرافقة لتغري األسعار واشتداد املنافسة (عبد موالت.)3 :2011،
وميكن القول إن املؤسـسـات املصـرفية تكون ذات كفاءة إذا اسـتطاعت توجيه املوارد االقتصـادية املتاحة
هلـا و حتقيق أكرب قـدر ممكن من العوائـد القـل قـدر ممكن من اهلـدر،أي التحكم النـاجح يف طـاقتهـا املـاديـة
و البش ـرية،هذا من جهة وحتقيقها للحجم األمثل و عرض ــها لتش ــكيلة واس ــعة من املنتجات املالية من جهة
صـادية يف
أخرى (رايس وفاطمة الزهراء.)61 :2009 ،إذا فالكفاءة تعرب عن مدى جناح الوحدات االقت ـ ـ ـ ـ ـ
أحكـ ــام العالقـ ــة بني املوارد املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـ ــدمـ ــة واإلنتـ ــاج بطريقـ ــة كفوءة ـ ــدف إىل تعظيم النـ ــاتج وختفيض
صـادية ابالهتمام على خمتلف التس ـ ـ ــوايت،س ـ ـ ـواء كان ذلك على
املدخالت،إذ يتمتع مفهوم الكفاءة االقت ـ ـ ـ
املس ـ ــتوى القطاعي أو على املس ـ ــتوى القومي ،وهي لثل ض ـ ــرورة حيوية يف كيفية توجيه وتنس ـ ــيق األنش ـ ــطة
صـطلح يشـ ـ ــري إىل االسـ ـ ــتخدام األمثل للموارد،وذلك دف تعظيم
صـادية لثل م ـ ـ ـ
املختلفة ،فالكفاءة االقت ـ ـ ـ
صـادي يعـد أكثر كفـاءة مقـارنـة مع نظـام
اإلنتـاج من السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلع وا ـدمـات وميكن القول أن أي نظـام اقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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آخر(من الناحية النسـ ـ ــبية) إذا لكن من تقدي املزيد من السـ ـ ــلع وا دمات للمجتمع دون اسـ ـ ــتخدام مزيد
من املوارد.وتتضـ ـ ـ ـ ـ ــمن الكفاءة مبفهومها العام حتقيق أعظم مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى من اإلنتاج عند مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى معني من
صـادر
التكنولوجيا املتاحة ( )Kalu&Mbanasor,2008:313وميكن تعريف الكفاءة اللا اسـ ـ ـ ـ ـ ــتعمال م ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـايف ،الذي يعد املعيار الرئيســي لقياا
صـول على أكرب قدر ممكن من الدخل ال ـ
الثروة بطريقة تســمح ابحل ـ
صـادية اللا
صـادية (الس ـ ــامرائي.)81 :1981،أو من وجهة نظر أخرى تعرف الكفاءة االقت ـ ـ
الكفاءة االقت ـ ـ
اس ـ ــتعمال موارد اإلنتاج ابلش ـ ــكل الذي ميكن معه حتقيق إنتاج أكرب بتكاليف اإلنتاج الس ـ ــابقة نفس ـ ــها أو
حتقيق اإلنتاج الس ــابق نفس ــه بتكاليف إنتاج أقل (احلس ــيين .)71 :1999،ومن خالل اس ــتعرايف مفاهيم
صـرفية ،وتعدد طرق قياا
الكفاءة يف أعالت يتبني لنا إن االختالف و التنوع يف طبيعة نش ــاط املؤس ـس ــة امل ـ
مدخال ا وخمرجا ا ،صاحبه تنوع يف طرق قياا الكفاءة املصرفية وأدوا ا (رايس وفاطمة الزهراء:2009،
 .)62وتعود فكرة قياا الكفاءة املصرفية إىل أعمال  Farrellعام  1957وهو الذي حدد مقياسا بسيطا
صرين الكفاءة
لكفاءة الشــركة اليت تشــكل من مدخالت متعددة ،حيث افرتيف إن الكفاءة تتكون من عن ـ
صـيص (السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعريـة) ،واجلمع بني املقيـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني يوفر قـدرا من الكفـاءة الكليـة
التقنيـة(الفنيـة) وكفـاءة التخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
( ،)Worthington,1998:3وفيمـ ـ ــا يلي توضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيح لكـ ـ ــل من الكفـ ـ ــاءة التقنيـ ـ ــة(الفنيـ ـ ــة) و الكفـ ـ ــاءة
التخصصية(السعرية) و الكفاءة احلجمية.

 -1الكفاءة الفنية(التقنية) (.)Technical Efficiency
تعرف الكفاءة الفنية ( )TEعلى ألا كفاءة اس ـ ــتثمار املوارد من الناحية الفنية ،ودرجة اس ـ ــتخدام هذت
املوارد إىل املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوايت املثلى من النـاحيـة العلميـة للوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول إىل املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوايت املثلى يف جمـال اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـار
املوارد،وحتقيق أهداف وغاايت مرغوب فيها .ويقصد ابلكفاءة الفنية مقدرة املنشأة على حتقيق أعظم انتج
أو خدمة يف رل جمموعة املوارد املتوفرة (Coelliواخرون )2003،ويشـ ـ ـ ـ ــار إليها أيضـ ـ ـ ـ ــا اللا تعكس قدرة
صـول على الطاقة اإلنتاجية العظمى ابس ـ ـ ـ ــتخدام املدخالت املتاحة أي عدم وجود
الوحدة اإلنتاجية للح ـ ـ ـ ـ
صـفر و الواحد .فعندما تكون الكفاءة الفنية مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوية للواحد تكون
هدر يف املوارد وتقع قيمتها بني ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الكفاءة الفنية كاملة ،أما إذا كانت أقل من الواحد هذا يعين انه ابإلمكان للوحدة اإلنتاجية خفض نسـ ــبة
صـول على كمي ــة اإلنت ــاج نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ــا أو أعلى من كمي ــة امل ــدخالتOsborne and (.
امل ــدخالت للح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 )Trueblood,2006: 25ومن خالل التعاريف اليت اش ـ ـ ـران اليها يف مفهوم الكفاءة الفنية ميكننا أن ننظر
اىل مؤشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الكفـاءة الفنيـة من جـانبني االول هو مـا يتعلق ـانـب املـدخالت الـذي ميثـل تعريف الكفـاءة
صـص
الفنية اللا حتقق خمرجات معينة الد مدخالت ممكنة ،ويعرب عنه مبقياا او معيار االدخار أو التخ ـ
يف املــدخالت ،ويتحقق هــذا املقيــاا مبقــارنــة التوليفــة الفعليــة املثلى للمــدخالت و املخرجــات( ،ننظر من
حيث املدخالت) ابملدخالت املطلوبة للمخرجات الفعلية الكفء ،وميكن التعبري عنها ابلعالقة االتية:
املدخالت املطلوبة الفعلية
=TE
(=1 ......)1
املدخالت الفعلية
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وعليــه فــأن الوحــدة الكفء هي اليت تكون لــديهــا املــدخالت الفعليــة تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي املــدخالت املطلوبــة
للمخرجات الفعلية الكفء.وبذلك تتحقق نسـ ـ ـ ـ ــبة تسـ ـ ـ ـ ــاوي الواحد وتكون أكفء تقنيا ،أما الوحدة غري
الكفء ،فتكون ل ــديه ــا م ــدخالت فعلي ــة أكرب من امل ــدخالت املطلوب ــة للمخرج ــات وذل ــك يعين ابمك ــان
املؤسـســة خفض نســبة املدخالت اليت حتقق االنتاج الســابق أو توفر نســبة من تكاليف االنتاج املســتخدمة
للحصول على املستوى السابق لالنتاج.
أمـا اجلـانـب الثـاين من الكفـاءة الفنيـة فيتمثـل ـانـب املخرجـات الـذي يعرف الكفـاءة الفنيـة ابلـا حتقيق
صـى املخرجات من املوارد املتاحة ،و يعرب عنه مبقياا أو معيار زايدة املخرجات و يتحقق هذا املقياا
أق ـ ـ ـ ـ
مبقـارنـة التوليفـة الفعليـة للمـدخالت و املخرجـات (ننظر من حيـث املخرجـات) ابملخرجـات الكفء لنفس
املدخالت ،و بعبارة أخرى هي النسـبة بني املخرجات الفعلية و املخرجات املمكن حتقيقها (الكامنة) عند
مستوى احلد الكفء الستخدام املدخالت الفعلية و تقاا ابلعالقة التالية:
=TE
املخرجات الفعلية
(.........)2
املخرجات الكامنة للمدخالت نفسها
صـحيح و تكون خمرجا ا الفعلية
وعليه فأن الوحدة الكفء تقنيا هي تلك اليت حتقق نسـ ـ ــبة الواحد ال ـ ـ ـ
تس ـ ــاوي املخرجات الكامنة ملدخال ا الفعلية ،أما الوحدة غري الكفء تقنيا فهي اليت حتقق نس ـ ــبة أقل من
صـحيح ،و تكون خمرجـا ـا الفعليـة أقـل من املخرجـات الكـامنـة ملـدخال ـا (ختو ،القريشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي،
الواحـد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
.)2013:140
و أن هناك أمنوذجان رئيس ـ ـ ـ ــيان يتم أس ـ ـ ـ ــتخدامها لقياا الكفاءة الفنية هلا عالقة ابلعائد على الس ـ ـ ـ ــعة
( )RTSاالمنوذج االصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي الذي أفرتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ( )Charnes, 1978يعرف المنوذج (Charnes ( )CCR
 )Cooper Rhodesو االمنوذج الثـاين قـدمـه ( )Banker,1984و يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمى ( )BBCأمنوذج ( Banker
.)Charnes Cooperيفرتيف أمنوذج ( )CCRثبات العائد للسعة ( )CRSو الذي يفرتيف وجود عالقة
طردي ــة بني امل ــدخالت و املخرج ــات ،ومن جه ــة أخرى يفرتيف أمنوذج ( )BBCيف ح ــاالت أخرى تغري
العـائـد للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـة ( )VRSو الـذي يتجـاهـل العالقـة الطرديـة بني املـدخالت و املخرجـات و ميكن أن نطبق
املنهجني ( )CRS,VRSيف الدراسة نفسها (.)Podinorski, 2004:30
 -2الكفاءة السعرية (التخصصية)(.)Allocative Efficiency
تعرف الكفـاءة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعريـة ( )AEعلى ألـا مزيج من املـدخالت الـذي حيقق املقـدار املعني من اإلنتـاج
القل كلفة ممكنة (رمضــان ،)19 :2012،وتعكس التوليفة املوردية املعظمة للربح عند مســاواة قيمة الناتج
احلـدي ( )VMPلكــل مورد من موارد اإلنتــاج من الكلفــة احلـديـة( )MCأي عنــد مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة (،)P=MC
فالوحدة أما حتسـ ـ ــن اختيار تشـ ـ ــكيلة املدخالت اليت تقلل الكلفة أو تعظم املخرجات لغريف زايدة الدخل
أي جيب أخذ األسـ ـ ـ ـ ــعار بنظر االعتبار لذلك يسـ ـ ـ ـ ــمى هذا النوع من الكفاءة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(الكفاءة السـ ـ ـ ـ ــعرية).
صـفر و الواحد كما هو احلال يف
صـية قيمة بني ال ـ ـ ـ
(حممود.)10 :2013،و خذ معامل الكفاءة التخ ـ ـصـ ـ ـ ـ
معــامــل الكفــاءة التقنيــة ( )Chakrabrty,1998وتقــاا هــذت الكفــاءة بــداللــة خط التكــاليف املتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاويــة
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والذي يسـ ـ ــتند يف حتديدت لوحدات اإلنتاج اسـ ـ ــتخدام أسـ ـ ــعار عناصـ ـ ــر اإلنتاج ،وجند إن نقطة التماا بني
منحىن الناتج املتس ـ ـ ــاوي وخط الكلفة املتس ـ ـ ــاوي هي النقطة اليت تتحقق عندها الكفاءة التقنية و الكفاءة
صـادية(.)Hussain,1995ومن اجلدير ابلذكر ان الكفاءة
صـية وبعبارة أخرى تتحقق الكفاءة االقت ـ ـ
التخ ـصـ ـ ـ
الســعرية يف بعض االحيان تقســم اىل كفاءة ســعرية مقيدة ( )Allocative Efficiency Restrictedو اىل
الكفاءة الس ـ ـ ـ ـ ــعرية غري املقيدة ( )Allocative Efficiency Un Restrictedفالكفاءة الس ـ ـ ـ ـ ــعرية املقيدة
صـل عليها من خالل اعادة توزيع املدخالت و عند مســتوى اثبت من الكلفة،يف حني الكفاءة الســعرية
حت ـ
غري املقيدة صل عليها من خالل تغيري العائد احلدي حىت يتساوى مع كلفة رأا املال،وان عدم الكفاءة
السعرية (التخصصية) يف احلالة املقيدة تعكس أوجه القصور يف املعلومات و املهارات،أما يف حالة الكفاءة
صـية) غري املقيدة فأن عدم الكفاءة يعكس عدم كفاءة املهارات و املعلومات أيض ـ ــا ،و
الس ـ ــعرية (التخ ـصـ ـ ـ
لكن قد يكون السـ ـ ـ ــبب هو تناقض السـ ـ ـ ــوق و القيود النقدية و ا وف من املخاطرة.أي ان عدم الكفاءة
صـيص املوارد ،أي اال راف عن النقطة اليت تدين
الس ـ ـ ـ ـ ـ ــعرية بش ـ ـ ـ ـ ـ ــكل عام انتج عن عدم الكفاءة يف خت ـ ـ ـ ـ ـ ـ
التكاليف عند استخدام نسبة معينة من املدخالت(.)Leibenstein, 1966:p.29
صـادية مبكوان ا (الفنية و الس ـ ـ ــعرية) ابالس ـ ـ ــتعانة مبخطط فاريل يف
وبذلك ميكن تعريف الكفاءة االقت ـ ـ ـ
الش ـ ــكل( )1فعندما يكون لدينا موردان إنتاجيان( )X1,X2يس ـ ــتعمالن يف إنتاج انتج واحد( ،)Yوعندما
يكون هنالك عائد اثبت للسـ ـ ـ ــعة عندئذ ميكن وضـ ـ ـ ــع دالة اإلنتاج كما يف الشـ ـ ـ ــكل رقم( )1مبنحىن الناتج
املتسـ ـ ـ ــاوي( )IIوليكن ( )DDميثل خط السـ ـ ـ ــعر وعليه فأن( )Qلثل املزيج األمثل من املوردين()X1,X2
ولكن املنش ـ ــأة رمبا التنتج عند( )Qوإمنا عند( ،)Qفاملس ـ ــافة( )OQإىل ( )OPتقيس مدى إمكانية إنتاج
مسـتوى من الناتج والذي ميكن إنتاجه بكمية أقل من املوارد إذ ألا تعد مقياسـا للكفاءة الفنية،أما املسـافة
( )ORإىل ( )OQفهي تقيس جزءا من التكــاليف اليت عنــدهــا ميكن إنتــاج احلجم املعني من النــاتج إذا
كان االس ــتعمال النس ــحم للمورد متبادال ،فأن فاريل( )Farrellمسى هذت النس ــبة ابلكفاءة الس ــعرية ،وبذلك
صـادية(الكلية)( )EEعبارة عن حاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الكفاءة الفنية( )TEيف الكفاءة
تكون الكفاءة االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
السعرية( )Farrell.j,1957: 10-20()AEوكما يف املعادلة الرايضية التالية:
EE=TE * AE

حيث إن:
 =EEالكفاءة االقتصادية (الكلية)
 =TEالكفاءة التقنية(الفنية)
 =AEالكفاءة السعرية(التخصصية)
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العدد27 :

شكل( )1تعريف فاريل للكفاءة االقتصادية ومكوان ا
X

p

D

Q
R

I
X

Q

o
D

املصدر( :السامرائي.)26 :2003،
ومن خالل ذلك نشـ ـ ــأت طرق و أسـ ـ ــاليب عديدة اسـ ـ ــتخدمت يف دراسـ ـ ــات و احباب قياا الكفاءة
صـرفية و أمهها أسـ ـ ـ ـ ـ ــلوب حتليل مغلف البياانت (()DEAمعراج )5 :2011،وتعرف هذت الطريقة أو
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
األس ـ ـ ـ ـ ــلوب اللا تقنية غري معلميه ( )Non-Parametricتس ـ ـ ـ ـ ــتخدم مبادئ نظرية الربجمة ا طية الختبار
نشـاط أو اسـتغالل مصـرف مقارنة بنشـاط مصـارف أخرى ضـمن عينة من املصـارف ،مبعىن إن هذت التقنية
صـارف ،وليس ابلضــرورة
تقدم لنا مؤشـرا ألفضــل تطبيق ملســتوى تكنولوجي،يعتمد على خربات عينة من امل ـ
أن تقدم لنا مؤش ـراً يقابل املســتوى التكنولوجي األكثر كفاءة املتاح (قريشــي .)105 :2006،أي إن هذا
صـاد املختلفة
املؤشــر ميثل مقياســا للمؤس ـســات اإلنتاجية أو ا دمية وت اســتخدامه يف مجيع قطاعات االقت ـ
(معراج.)5 :2011،
 -3الكفاءة احلجمية (كفاءة السعة)
صـادية
فهي تعرب عن االس ـ ـ ــتغالل األمثل للموارد إذ يقيس مدى قدرة املنش ـ ـ ــأة على حتقيق وفورات اقت ـ ـ ـ
نتيجة اس ـ ـ ــتغالل قدراته وإمكانياته التوس ـ ـ ــعية يرتبط مؤش ـ ـ ــر كفاءة الس ـ ـ ــعة مببدأ غلة احلجم الذي يعرب عن
العالقة بني املدخالت واملخرجات يف العملية اإلنتاجية للمنشأة ،وغلة احلجم هي مقياا للتغري النسحم يف
صـحيح فتكون
خمرجات الناتج عن التغري النس ـ ــحم يف املدخالت فإذا كانت هذت النس ـ ــبة أقل من الواحد ال ـ ـ
صـحيح فهذا يدل على ثبات كفاءة الس ــعة ويرتبط
صـة أما إذا كانت تس ــاوي الواحد ال ـ
كفاءة الس ــعة متناق ـ
صـل عندت التكاليف املتوســطة
هذا املؤشــر مببدأ احلد األد الكفء و هو املســتوى األمثل لإلنتاج الذي ي ـ
حدت األد يف املدى البعيد وعند هذا املسـ ـ ــتوى يكون التغري النسـ ـ ــحم يف الناتج يسـ ـ ــاوي التغري النسـ ـ ــحم يف
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عناصـر اإلنتاج ،أي إن غلة احلجم اثبتة وابلتال وفورات احلجم تسـاوي صـفرا أو تكون معدومة وعند هذا
املسـ ــتوى من اإلنتاج يتسـ ــاوى مؤشـ ــر كفاءة السـ ــعة و مؤشـ ــر الكفاءة الفنية و حيقق درجة الواحد وعندها
يتحقق مبدأ االســتغالل األمثل للموارد (.)Roger,1993: 261ومما الشــك فيه إن حالة العملية اإلنتاجية
قبل املســتوى األمثل من اإلنتاج يكون فيها التغري النســحم يف الناتج أكرب من التغري النســحم يف عناصــرت ،أي
إن غلة احلجم متزايدة ووفورات احلجم موجبة ،أما بعد املستوى األمثل من اإلنتاج فيكون التغري النسحم يف
الناتج أقل من التغري النس ـ ــحم يف عناص ـ ــر اإلنتاج وابلتال تكون وفورات احلجم س ـ ــالبة .وبناءا على ماس ـ ــبق
ميكن صـياغة معادلة قياا مؤشـر كفاءة السـعة من خالل قسـمة الكفاءة التقنية يف رل ثبات العائد للسـعة
على الكف ــاءة التقني ــة يف ر ــل تغري الع ــائ ــد للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ــة (قرملي )30 :2008،ابسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخ ــدام نظ ــام مغلف
صـول عليها من خالل اعتماد أسـ ـ ـ ـ ـ ــلوب
البياانت( )DEAومن مث فأن درجة الكفاءة التقنية اليت يتم احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حتليل مغلف البياانت( )DEAبثبات وتغري العوائد للس ـ ــعة تقس ـ ــم إىل قس ـ ــمني أحدمها ميكن إرجاعه لعدم
كفــاءة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــة واآلخر لعــدم الكفــاءة التقنيــة فــإذا كــان هنــاك فرق بني درجــة الكفــاءة التقنيــة يف الوحــدة
االقتصادية فان هذت الوحدة تعاين من عدم كفاءة السعة (.)Ahuja,2009: 444
ثانيا :مفهوم األداء:

صـوص ــا من أكثر املفاهيم اإلدارية س ــعة ومشوال إذ انه ينض ــوي
يعد مفهوم األداء عموما واألداء املال خ ـ
على العديد من املواضـ ــيع اجلوهرية املتعلقة بنجاح أو فشـ ــل أي منظمة ،لذا فأنه ليس ديد على السـ ــاحة
اإلدارية والدراس ـ ــات احملاس ـ ــبية الرتباطه الوثيق يكل الرقابة (املاض ـ ــي .)161 :2006،وعرف األداء النه
الفرق بني القيمة املقدمة للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق و جمموع القيم املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهلكة وهي تكاليف خمتلف األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة ،فبعض
الوحـ ــدات (مراكز تكلفـ ــة) تعـ ــد مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهلكـ ــة للموارد ،وتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبيـ ــا يف األداء الكلي عن طريق
تكاليفها،واألخرى تعد مراكز ربح ،وهي يف الوقت نفسـه مسـتهلكة للموارد وم صـدر عوائد،وتسـهم امش
يف األداء الكلي للمؤسـ ـ ـسـ ـ ــة (الداوي .)218 :2010،فاألداء هو عبارة عن دالة لتمثيل النجاح إذ تتغري
هذت الدالة بتغيري املنظمات أو العاملني فيها(بلمقدمو بوشـ ـ ـ ــعور .)77 :2004 ،وعرف أيضـ ـ ـ ــا"النه مجلة
من األبعاد املتداخلة و اليت تتضــمن كيفية االجناز و الطرق املتبعة يف تنفيذ توجيهات اإلدارة ومدى تطابق
ما ت اجنازت من املعايري و املقاييس احملددة" (خالص.)387 :2004 ،
أما مفهوم األداء املال هو"املعرب عن اســتخدام مؤش ـرات مالية لقياا مدى اجناز األهداف ،واملســامهة
صـاديـة
يف إاتحـة املوارد املـاليـة وتزويـد البنـك بفرص االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـار ،ويتـأثر األداء املـال للبنـك ابلعوامـل االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وهيكل الصناعة والقدرات التنظيمية واإلدارية (عبادة.)161 :2008 ،
ثالثا :مفهوم املصارف اإلسالمية:

صـرفية ال
صـارف اإلس ــالمية ،إذ عرف النه "مؤس ـس ــة م ـ
لقد وردت العديد من املفاهيم لبلورة مفهوم امل ـ
تتعامل ابلفائدة ،أي يتلقى النقود من اإلفراد وال يعطي فوائد ،ويقوم ابسـ ــتخدامها أو منحها للمسـ ــتثمرين
ورجال األعمال على مبدأ املشاركة يف الربح وا سارة ال على أساا الفائدة (أمحد .)28 :1995،وهناك
صـرفية مع التزامها انب التعامل
صـرف اإلسـ ــالمي وهو" املؤسـ ـسـ ــة اليت لارا األعمال امل ـ ـ
تعريف أخر للم ـ ـ
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ابلفوائد أخذا أو عطاءا وابالبتعاد عن أي عمل أخر خمالف إلحكام الشـريعة اإلســالمية (ا ول:2005،
.)175وميكن تعريف املصـارف اإلسـالمية ابلتال (أي مؤسـسـة تقوم بتقدي ا دمات املصـرفية على أسـاا
غري ربوي وتزاول فتح احلســاابت اجلارية ،وقبول الودائع االســتثمارية الســتخدامها يف نطاق أنظمة الســيولة
صـرف املالية يف لويل املش ـ ــروعات التجارية وفقا للمبادئ اإلس ـ ــالمية) أو هو
الس ـ ــائدة إىل جانب موارد امل ـ ـ
"ذلـك البنـك الـذي ال يتعـامـل ابلفـائـدة فيقوم على قـاعـدة املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـة ويهـدف إىل منح قرويف حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة
للمحتاجني" وهذا التعريف ليس جامعا إذ ليس منح القرويف احلس ـ ـ ـ ـ ــنة للمحتاجني هدفا أس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــيا من
أهداف البنوك اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية،بل هو هدف اثنوي من أهداف البنوك اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية ض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن حتقيق التكافل
االجتماعي.وأخريا ميكن تعريف البنوك اإلسـالمية اللا تلك البنوك أو املؤسـسـات اليت ينص قانون إنشـائها
ونظامها األسـ ـ ــاسـ ـ ــي ص ـ ـ ـرامة على االلتزام مببادئ الش ـ ـ ـريعة اإلس ـ ـ ـالمية وعلى عدم التعامل ابلفائدة أخذا"
صـارف اإلس ـ ـ ـ ـ ــالمية ابلا
وعطاء(عبادة .)28 :2008،وبذلك ميكن التوص ـ ـ ـ ـ ــل اىل مفهوم واض ـ ـ ـ ـ ــح للم ـ ـ ـ ـ ـ
صـرفية واملالية كما تباشـ ـ ــر أعمال التمويل و االسـ ـ ــتثمار يف
مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات اسـ ـ ــالمية تقوم ابداء ا دمات امل ـ ـ ـ
اجملاالت املختلفة على ض ـ ــوء قواعد وأحكام الش ـ ـريعة اإلس ـ ــالمية دف املس ـ ــامهة يف غرا القيم و املثل و
االخــالق اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمـي ـ ـ ــة يف جم ـ ـ ــال املـع ـ ـ ــامــالت واملس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامه ـ ـ ــة يف حتـقـيــق الـتـنـمـي ـ ـ ــة االجـتـم ـ ـ ــاعـي ـ ـ ــة و
االقتصادية(الطاهر،البشري.)2003:8
رابعا:أسس املصارف اإلسالمية يف التعامل:

صـارف اإلس ـ ــالمية لتكون الركيزة األس ـ ــاس ـ ــية هلا يف التعامل
هناك جمموعة من األس ـ ــس تس ـ ــتند إليها امل ـ ـ
املصريف وهي تتمثل ابلتال (عبادة.)34-30 :2008 ،
أ .األساس العقدي:
أي تسـتمد مدخلها العقائدي من الشـريعة اإلسـالمية ،مما يعين املراعاة الدائمة للحالل واحلرام وااللتزام
ابلضوابط الشرعية املتعلقة ابملال.
ب .أساس املشاركة واستبعاد التعامل ابلفائدة:
تقوم املصـارف اإلسـالمية ابسـتقبال األموال على أسـاا املضـاربة من خالل حسـاابت االسـتثمار ،ومن
صـيغ واألدوات التمويلية القائمة على املشــاركة ابألرابح لتأمني عائد
مث اســتثمار تلك األموال ابســتخدام ال ـ
اجيايب على استثمارا ا.
ج .أساس احملافظة على املال وتنميته:
إضــافة إىل ما أعطات اإلســالم للفرد املســلم من حق التملك ،التزامه أداء ما عليه من واجبات فال جييز
له حبس املال وتعطيله عن احلركة داخل اجملتمع.
د .األساس االجتماعي:
صـارف اإلس ـ ـ ــالمية من خالل اإلش ـ ـ ـراف على أداء الزكاة املفروض ـ ـ ــة
يعد هذا األس ـ ـ ــاا أهم ما مييز امل ـ ـ ـ
شرعا،والقرويف احلسنة،ومنع لويل األنشطة الضارة،وغريها لتحقيق التكافل االجتماعي.
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خامسا :مميزات املصارف اإلسالمية( :العجلوني)111 :2008،

هناك جمموعة من املميزات جيب أن تتصف ا املصارف اإلسالمية وهي كالتال:
 .1االلتزام الحكام الشـ ـ ـ ـ ـريعة اإلسـ ـ ـ ـ ــالمية من حيث عدم التعامل ابلراب وااللتزام ابحلالل واالبتعاد عن
احلرام.
 .2حس ـ ـ ــن اختيار القائمني على إدارة األموال دف ض ـ ـ ــمان تنفيذ األحكام الش ـ ـ ــرعية يف املعامالت
املصرفية.
صـدق والش ــفافية يف املعامالت حىت يتبني لعمالء البنك اإلس ــالمي كيفية حتقيق الربح
صراحة وال ـ
 .3ال ـ
ومعدل العائد على أمواهلم املستثمرة يف البنك.
صـادية
 .4تنمية الوعي االدخاري وعدم حبس املال واكتنازت والبحث عن مشــروعات ذات جدوى اقت ـ
لالستثمار فيها.
 .5حتقيق التوازن يف جمـاالت االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـار املختلفـة على وفق األولوايت اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالميـة ،الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورايت
فاحلاجات فالكماليات.
 .6أداء الزكاة املفروضة شرعا على أموال ومعامالت ونتائج أعمال املصارف اإلسالمية كافة.
ويف هذا البحث سـ ــيتم الرتكيز على قياا كفاءة االداء التشـ ــغيلية للبنوك اإلسـ ــالمية العراقية املتمثلة ب
صـرف ايالف اإلسـ ــالمي) ابسـ ــتخدام أسـ ــلوب حتليل مغلف البياانت و
صـرف الوطين اإلسـ ــالمي)و(م ـ ـ
(امل ـ ـ
الذي يعتمد على طريقة رايض ـ ـ ــية تس ـ ـ ــتخدم الربجمة ا طية لقياا الكفاءة النس ـ ـ ــبية لعدد من املنش ـ ـ ــعت أو
مقارنة نشاط مصريف مبصرف آخر وفيما يلي توضيح لنشأة املصارف اإلسالمية عينة البحث:
أ -املصرف الوطين اإلسالمي:
صـرف (كشــركة مســامهة خاصــة) مبوجب إجازة التأســيس املرقمة م.ش  26073واملؤرخة يف
خلســس امل ـ
صـلت موافقة البنك املركزي العراقي على
 2005/5/5برأمسال قدرت  25مليار دينار مدفوع ابلكامل وح ـ ـ ـ ـ
ممارسـة أعمال ال صـريفة الشـاملة كما ت السـماح للم صـرف ابلتوسـط ببيع وشـراء العمالت األجنبية وحسـب
صـادرة برقم  2641/3/9يف  2005/9/26لكن الظروف األمنيــة يف حينهــا حــالــت دون
اإلجــازة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
استطاعته من ممارسة النشاط املصريف الفعلي إال يف بداية عام  2010وبعد تغيري مسامهي املصرف .ولت
صـرف من ( )25مليار دينار إىل ( )50مليار دينار يف .2010/3/14واجلدول رقم ()1
زايدة رأمسال امل ـ ـ ـ
يوضح تطور املؤشرات املالية يف املصرف الوطين اإلسالمي للمدة (.)2015-2011
ب -مصرف ايالف اإلسالمي:
أسس املصرف السم (مصرف الربكة لالستثمار و التمويل) مبوجب شهادة التأسيس الصادرة عن دائرة
تسـ ـ ـ ـ ـ ــجيل الشـ ـ ـ ـ ـ ــركات رقم ( )7788يف /18اذار 2001/برأا مال قدرت ملياران دينار مدفوع منه مليار
دينار وبعد صدور اجازة ممارسة الصريفة من البنك املركزي العراقي املرقمة  884/3/9يف /30ااير2001/
صـرف العماله من خالل الفرع الرئيســي بتاري /23حزيران.2001/بتاري  2007/6/28صــدر
ابشــر امل ـ
قرار دائرة تسجيل الشركات املتضمن التعديالت التالية على شهادة التأسيس.
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*تعديل أسم الشركة من (مصرف الربكة لالستثمار و التمويل) إىل (شركة مصرف إيالف االسالمي)-
مسامهة خاصة.
صـريفة الش ــاملة ض ــمن االطار
*تعديل املادة الثالثة من عقد الش ــركة وجعل نش ــاطها (ممارس ــة أعمال ال ـ
اإلسالمي -مسامهة خاصة).
سادسا :أسلوب تحليل مغلف البيانات(:)Data Envelopment Analysis

يعد هذا االس ـ ــلوب اداة فعالة لقياا الكفاءة يف خمتلف القطاعات العامة وا اص ـ ــة حيث جند انه من
الصـعب حتسـني عملياته عن طريق ضـغط التكاليف دون التضـحية بنوعية ا دمة.وذلك بسـبب وجود عدة
عوامل موضوعية تؤثر يف نوعية ا دمة واإلنتاجية.
ولعل اهم ص ـ ــفة ليز أس ـ ــلوب حتليل مغلف البياانت هي عدم احلاجة اىل وض ـ ــع اية فرض ـ ــيات (ص ـ ــيغة
صـاد مثل
رايض ــية) للدالة اليت تربط بني املتغريات التابعة و املس ــتقلة.كما هو احلال يف دالة االنتاج يف االقت ـ
دالة كوب .و يرى س ــتوب ان حتليل مغلف البياانت جيعل البياانت تتحدب لنفس ــها بدال من أن تتحدب
يف اطار صيغة دالة مفروضة عليها(.الدليمي .)2008:17،وتعرف هذت الطريقة ابلا غري معلمية(Non-
صـرف مقارنة بنشــاط
 )Parametricتســتخدم مباديء نظرية الربجمة ا طية الختبار نشــاط أو اســتغالل م ـ
مصرف أخر ضمن عينة من املصارف (قريشي.)2006:105،
المبحث الثاني:الجانب التطبيقي
صـادي ومدى تطورت وتنظيمه يف أي جمتمع
إن فكرة قياا كفاءة األداء التشـ ــغيلية مرتبطة ابألداء االقت ـ ـ
أو منظمة ،حيث يش ــكل الركائز األس ــاس ــية هلا وحيدد درجة رفاهيتها وتقدمها من خالل الرتاكمات املادية
هلــا ،وهــذت احلقيقــة أثبتتهــا اــارب املنظمــات يف الــدول املتقــدمــة يف هــذا اجملــال (آل ادم وأللوزي:2005،
.)199
صـاد
و تنبع أمهيـة قيـاا الكفـاءة يف القطـاع املـال من أاثرهـا الكبرية على النظـام املـال الفعـال يف االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـيص املوارد املالية ،مما يسـ ـ ـ ــاعد على إجياد أفضـ ـ ـ ــل توريف
اجلزئي و الكلي،ملا له من خلثري قوي على خت ـ ـ ـ ـ
لإلنتاجية يف الطرق األكثر فعالية )Zuzana,2009: 1(.وفيما يلي توضـ ـ ــيح ملؤشـ ـ ـرات الكفاءة التشـ ـ ــغيلية
للمصارف عينة البحث.
أوال:املصرف الوطني االسالمي

واجلدول ( )1يوضح تطور املؤشرات املالية يف املصرف الوطين اإلسالمي للمدة (.)2015-2011
جدول ( )1املؤشرات املالية للمصرف الوطين اإلسالمي للمدة(.)2015-2011
2015
2014
2013
2012
2011
السنة
البيان
221,886 203,311
201,592
امل ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــودات 229,974 128,126
النقدية
ابملاليني
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490,515

624,678

جم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع 239,869
املوجودات
ابملاليني
419,043 277,460
338,857
جم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع 313,314 132,863
املطلوابت
ابملاليني
35,386
37,171
39,634
32,116
7,797
األرابح
ابملاليني
املصدر :التقرير السنوي للمصرف الوطين اإلسالمي سنوات خمتلفة.
من خالل اجلـدول ( )1فيمـا خيص حجم األرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة النقـديـة يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح إن هنـاك منواً متفـاواتً يف حجم
صـرف كان( )%22,9يف سـ ـ ــنة
املوجودات النقدية على مدى السـ ـ ــنوات ا مس إذ أعلى ما وصـ ـ ــل إليه امل ـ ـ ـ
 2012وابملقارنة مع نس ـ ـ ـ ـ ــبة املوجودات النقدية واليت لثل ( )%12,8يف س ـ ـ ـ ـ ــنة  2011جند إن هناك منواً
كبرياً يف حجم األرص ــدة النقدية والس ــبب يف ذلك هو ارتفاع حجم األرص ــدة النقدية لدى البنك املركزي،
اذ ان ارتفـاع هـذت األموال لـدى البنـك املركزي اذا مل تكن لإليفـاء مبتطلبـات االحتيـاطي القـانوين وااللتزامـات
صـرف ان يسـ ــعى اىل توريف فائض
األخرى ينشـ ــأ عنه سـ ــيولة غري مسـ ــتغلة معطلة وابلتال يتطلب من امل ـ ـ
السـ ـ ـ ــيولة النقدية يف جماالت اسـ ـ ـ ــتثمارية خمتلفة مبا حيقق له املكاسـ ـ ـ ــب املالية ،وكما ان السـ ـ ـ ــنة نفسـ ـ ـ ــها قد
صـل اىل ( )150مليار بعد ما كان ( )100يف س ــنة  2011واقل ما
صـرف لي ـ
ش ــهدت زايدة راا مال امل ـ
حصل علية املصرف كان يف سنة .2011
واما جمموع املوجودات فقد ش ـ ـ ــهدت أيض ـ ـ ــا منوا متواص ـ ـ ـالً على مدى الس ـ ـ ــنوات الثالب األوىل مبعدل
( )%62,1( )%49,1()%23,98على التوال ويعزى هـ ـ ــذا االرتفـ ـ ــاع يف املوجودات اىل ارتفـ ـ ــاع حجم
صـرف يس ــعى اىل اس ــتثمار
صـورة واض ــحة ان امل ـ
االئتمان النقدي اىل مس ــتوايت جيدة جدا وهذا يعكس ب ـ
مواردت املـاليـة وتوريفهـا يف جمـاالت ائتمـانيـة خمتلفـة وابلتـال ينعكس على حجم املكـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب املـاليـة ممـا يؤدي
صـرف وفق هذا املؤش ـ ـ ــر هو( )%70,8يف س ـ ـ ــنة
صـل عليه امل ـ ـ ـ
اىل تعظيم حقوق مس ـ ـ ــامهيه ،اذ أعلى ما ح ـ ـ ـ
 2015وللسـ ــبب ذاته واقل ما وصـ ــل اليه يف سـ ــنة  ،2011وهذا النمو يف حجم املوجودات يعكس جناح
املصرف يف استثمار وتعظيم مواردت.
فيما خيص مؤشر جمموع املطلوابت فقد شهد هذا املؤشر منواً متواصالً للسنوات الثالب األوىل ومبعدل
( )%33,8()%31,3( )%13,2على التوال ابس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثناء س ـ ـ ـ ـ ـ ــنة  2014وس ـ ـ ـ ـ ـ ــبب هذا االرتفاع والنمو يف
مطلوابت املصـرف انتج عن االرتفاع يف حجم اإليداع املصـريف وهذا حبد ذاته هو انعكاا لنجاح املصـرف
صـرف يف عمله يسـ ــتند إىل ما حيققه من مسعة يف جمال عمله وابلتال فان السـ ــمعة
اذ ان جناح واسـ ــتمرار امل ـ ـ
صـرف مما يس ـ ــهم يف زايدة ودائعه ولكن يف الوقت ذاته فان
اجليدة تقود الزابئن اىل إيداع أمواهلم يف هذا امل ـ ـ
صـرف وهو اس ـ ـ ـ ـ ــتثمار هذت األموال الن بقائها بدون اس ـ ـ ـ ـ ــتغالل يرتب
زايدة الودائع تفريف التزام على امل ـ ـ ـ ـ ـ
435

562,921

707,709

العدد27 :

صـرف ان يورف أموال مودعيه
صـرف ااات الزابئن وابلتال فان هذا االمر يتطلب من امل ـ ـ
التزامات على امل ـ ـ
يف جماالت استثمارية خمتلفة.
صـرف من صـ ــايف أرابح فقد كان متفاواتً على مدى السـ ــنوات ا مس اذ ان اعلى ما
واما ما حققه امل ـ ـ
صـرف كان يف س ــنة 2013وبنس ــبة ( )%39,6واقلها يف س ـنة  2011و بنس ــبة ()%7,79
صـل علية امل ـ
ح ـ
اال انـه من املالحظ ان نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايف االرابح السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنويـة عـاودت اىل االافـايف مرة أخرى يف العـامني
()2014و( )2015على التوال وبنســبة ()%37,1و ( )%35,38وهذا يعود لعدة أســباب منها الظروف
صـعبـة اليت مرت يف البلـد و اليت تتميز بعـدم أقرار املوازنـة العـامو لعـام ( )2014مع االافـايف احلـاد و
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـف ذلك العام اىل مادون ا مسـ ـ ــني دوالر بدال من املسـ ـ ــتوى الذي
املفاجيء يف أسـ ـ ــعار النفط منذ منت ـ ـ ـ
كان عليه طيلة السـ ـ ــنوات االربع املاضـ ـ ــية و اليت تراوحت ما بني ( )115-100دوالر للربميل ،اذ خيسـ ـ ــر
العراق أكثر من مليار دوالر سـنواي ،و ال سـيما ان تلك الواردات النفطية تشـكل العمود الفقري لالقت صـاد
صـاد أحادي اجلانب ،و اليت
العراقي و تس ـ ــهم يف لويل ما يوازي ( )%95من موازنته الس ـ ــنوية العتبارت أقت ـ ـ
صـادية واض ــحة لتوريف
صـدمات النفطية املفاجئة ،خاص ــة مع عدم وجود خطة أقت ـ
جعلت العراق أس ــري ال ـ
املوارد وحتويل االقتصـاد من ريعي اىل منتج ابإلضـافة اىل ضـعف السـياسـة املالية و الضـريبية بغية اجياد موارد
صـوصـ ــا بعد التوجه
مالية ملواجهة االزمات املالية الطارئة ،فضـ ــال عن الظروف الداخلية االخرى للبلد و خ ـ ـ
صـيص موارد هائلة لتمويلها مع حتمل أعباء تكاليف أكثر من مليوين
صـاد احلرب و اليت تتطلب خت ـ ـ ـ ـ ـ
القت ـ ـ ـ ـ ـ
صـاب
صـاد العراقي ي ـ
انزح داخل البلد و أعادة أعمار املدن احملررة ،تلك الظروف و املعطيات جعلت االقت ـ
ابلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــل و التعثر و يــدفع و االجراء الوحيــد وهو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغط النفقــات العــامــة للــدولــة و يكون االنفــاق
صـادي و شــحة يف الســيولة النقدية
االســتثماري هو الضــحية االوىل و ابلتال انعكاا حالة من الركود االقت ـ
صـريف
صـرف مس ــتحقات املقاولني و املدنيني و اليت انعكس ــت بدورها على العمل امل ـ
نتيجة ايقاف الدولة ل ـ
صـورة عامة
صـرف مبزاولة أعماله و احلفاظ على مكانته ،و ب ـ
بش ــكل خاص.وبرغم تلك الظروف اس ــتمر امل ـ
صـرف.واجلدول ( )2يوضـ ـ ـ ــح كفاءة األداء التشـ ـ ـ ــغيلية
حتقيق أرابح ذا املسـ ـ ـ ــتوى بعد جناح حيسـ ـ ـ ــب للم ـ ـ ـ ـ
للمصرف الوطين اإلسالمي للمدة.2015-2011
جدول ( )2كفاءة األداء التشغيلية للمصرف الوطين اإلسالمي للمدة2015-2011
املتوسط
2015
2014
2013
2012 2011
السنوات
ك ـف ـ ـ ــاءة األداء
املصريف
97
86
100
100
100
كفاءة أداء فنية 100
()%
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة 49
أداءحـ ـجـ ـمـ ـي ـ ـ ــه
()%

99

100

436

100

94

88
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املصدر :من عمل الباحثة ابالعتماد على نتائج حتليل برانمج(.)DEA
صـرف الوطين
من خالل اســتعرايف النتائج املبينة يف اجلدول أعالت يتضــح لنا إن متوســط كفاءة أداء امل ـ
اإلسـ ـ ــالمي كانت ( )%97وهذا يدل على إن هناك إمكانية لزايدة معدل كفاءة هذا األداء بنسـ ـ ــبة(،)%3
إض ـ ـ ـ ــافة إىل ذلك كانت كفاءة األداء احلجمية ( )%88وكان هنالك تزايد يف العوائد احلجمية (مؤش ـ ـ ـ ـرات
السعة) يف السنوات األوىل والثانية وا امسة للبحث يف حني كان هنالك ثبات حلالتني فقط ومها السنوات
2013و.2014واجلدول ( )3يوضـح السـنوات املرجعية اي النموذجية اليت توضـح كفاءة األداء التشـغيلية
لعمل املصرف الوطين اإلسالمي.
جدول()3السنوات املرجعية لكفاءة األداء للمصرف الوطين اإلسالمي
السنوات املرجعية
سنوات عمل املصرف
2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2011،2013

املصدر :من عمل الباحثة ابالعتماد على نتائج حتليل برانمج(.)DEA
صـرف كانت مثالية ومتش ـ ــا ة من حيث كفاءة األداء
من اجلدول ( )3يتض ـ ــح لنا إن س ـ ــنوات أداء امل ـ ـ
صـرف أن خذ أو
املتحققة للس ـ ــنوات األربع األوىل ماعدا الس ـ ــنة األخرية ( )2015كان من املفرتيف للم ـ ـ
يقتدي الداء السـ ـ ــنتني األوىل والثالثة أي ( )2011،2013لكي يتحقق أكرب قدر ممكن من كفاءة األداء
للمصرف أعالت.
ثانيا:مصرف أيالف االسالمي.

واجلدول ( )4يوضح تطور املؤشرات املالية يف مصرف ايالف اإلسالمي للمدة (.)2015-2011
جدول ( )4املؤشرات املالية ملصرف إيالف اإلسالمي للمدة()2015-2011
2015
2014
2013
2012
2011
السنة
البيان
امل ـ ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـ ــودات
الـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــة 220,291
ابملاليني

239,408

138,086
437

137,732

296,503

العدد27 :

جم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
امل ـ ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـ ــودات 514,465 323,739 313,154 380,653 351,793
ابملاليني
جم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
259,842 144,764 139,906 247,270 229,103
املطلوابت
ابملاليني
األرابح
314
5,366
7,377
10,209
19,191
ابملاليني
املصدر:التقرير السنوي ملصرف إيالف اإلسالمي سنوات خمتلفة.
من خالل اجلدول ( )4يتض ـ ـ ــح إن هناك تذبذابً يف منو حجم األرص ـ ـ ــدة النقدية على مدى الس ـ ـ ــنوات
صـل علية
صـرف والبنك املركزي إذ إن أعلى ما ح ـ ـ ـ ـ
ا مس بسـ ـ ـ ــبب التفاوت يف حجم األرصـ ـ ـ ــدة لدى امل ـ ـ ـ ـ
صـرف يف ســنة 2015وبنســبة ( )%29,6بســبب ارتفاع رصــيد البنك املركزي واقل ما وصــل اليه كان يف
امل ـ
ســنة 2014و بنســبة ( )%13,7فعند الرجوع اىل التقارير املالية يتضــح ان هناك اافاضـاً يف حجم اإليداع
صـرف وابلتال فان زايدة األرص ـ ـ ـ ـ ـ ــدة النقدية لدى البنك املركزي جيب ان تقابلها زايدة يف حجم
لدى امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـرف يف
اإليداع لإليفاء مبتطلبات االحتياطي اال ان سـ ــبب ارتفاع حجم األرصـ ــدة هو زايدة راا مال امل ـ ـ
السنة األخرية.
صـرف يف سـ ـ ــنة
صـل علية امل ـ ـ ـ
واما ما خيص جمموع املوجودات فقد كانت أيضـ ـ ــا متفاوتة اذ اعلى ما ح ـ ـ ـ
صـرف كان يف
صـل علية امل ـ ـ
2015و بنس ـ ــبة( )%51,4بس ـ ــبب ارتفاع حجم األرص ـ ــدة النقدية واقل ما ح ـ ـ
صـرف الوطين كان
صـرف االخر فان امل ـ
ســنة 2013و بنســبة( )%31,3للســبب نفســه ،وعند املقارنة مع امل ـ
أفضل من جانب املوجودات بسبب ارتفاع حجم االئتمان النقدي لديه ،وهذا االمر يدعو مصرف ايالف
اإلسالمي اىل السعي اىل زايدة حجم االئتمان النقدي لديه مبا ينعكس على تعظيم أرابحه ومواردت.
صـرف أيضــا كانت متفاوتة يف النمو بســبب التفاوت
وفيما خيص املطلوابت وااللتزامات املرتتبة على امل ـ
يف حجم اإليداع كما بينا فأعلى ما حصـل علية املصـرف يف سـنة 2015و بنسـبة( )%25,9بسـبب ارتفاع
حجم الودائع لدى املصرف واقل ما حصل علية املصرف كان يف سنة  2014و بنسبة(.)%14,4
واما ص ـ ـ ـ ــايف ما حتقق من أرابح فألا مل تش ـ ـ ـ ــهد أي معدالت منو فقد اافض ـ ـ ـ ــت بش ـ ـ ـ ــكل كبري خالل
صـرف يف س ـ ــنة  2011واقلها يف س ـ ــنة  ،2015وابلتال فان
صـل علية امل ـ ـ
الس ـ ــنوات ا مس فأعلى ما ح ـ ـ
صـرف
صـرف اذ ان جناح امل ـ ـ
اافايف صـ ــايف األرابح يعد مؤشـ ــر غري جيد وينعكس ابآلاثر السـ ــلبية على امل ـ ـ
واستمرارت يف عمله هو مبا حيقق من أرابح اذ ان على املصرف التزامات البد من الوفاء ا فضال عن ذلك
صـرف هي تعظيم موارد مس ــامهيه من خالل تعظيم ص ــايف األرابح املتحققة واجلدول
ان من اهم ورائف امل ـ
( )5يوضح كفاءة األداء التشغيلية ملصرف إيالف اإلسالمي للمدة .2015-2011
جدول ( )5كفاءة األداء التشغيلية ملصرف ايالف اإلسالمي للمدة 2015-2011
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السـ ـ ــنوات كفاءة 2011
األداء املصريف

2012

2013

2014

2015

املتوسط

كفــاءة أداء فنيــة 100
()%

92

100

100

100

98

كـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــاءة أداء 30
حجميه ()%

12

14

9

100

33
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املصدر :من عمل الباحثة ابالعتماد على نتائج حتليل برانمج(.)DEA
صـرف إيالف اإلسـ ــالمي كانت ( )%98و هذا
من اجلدول ( )5يتضـ ــح لنا أن متوسـ ــط كفاءة أداء م ـ ـ
يدل على انه كانت هناك إمكانية لزايدة معدل كفاءة هذا األداء بنسـبة ( )%2إضـافة إىل ذلك جند كفاءة
األداء احلجمية تتمثل بنسبة ( )%33و كان هناك تزايد يف العوائد احلجمية (مؤشرات السعة) يف السنوات
االوىل الثانية والثالثة و الرابعة و اليت يستند يف تفسريها اىل أمنوذج ( )BCCالذي يفسر تغري العائد للسعة
و الـذي يتجــاهـل العالقـة الطرديـة بني املـدخالت و املخرجـات .يف حني كـان هنــالـك ثبــات حلـالـة واحـدة
فقط وهي السنة ا امسة ( )2015أي حسب تفسري منوذج ( )CCRوجود عالقة طردية بني املدخالت
و املخرجات .واجلدول ( )6يوض ـ ــح الس ـ ــنوات املرجعية أي النموذجية اليت توض ـ ــح كفاءة األداء التش ـ ــغيلية
عمل مصرف إيالف اإلسالمي.
جدول( )6السنوات املرجعية لكفاءة األداء ملصرف إيالف اإلسالمي
السنوات املرجعية
سنوات عمل املصرف
2011

2011

2012

2011,2014

2013

2013

2014

2014

2015

2015

املصدر :من عمل الباحثة ابالعتماد على نتائج حتليل برانمج(.)DEA
صـرف ك ــان ــت مث ــالي ــة ومتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ــة لوعوام
من اجل ــدول ( )6يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح لن ــا أن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات أداء امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـرف أن يقتدي ابلسـ ـ ــنة
( )2011،2013،2014،2015أما السـ ـ ــنة( )2012فكان من املفرتيف ابمل ـ ـ ـ
األوىل و الرابعة ( )2011،2014لكي يتحقق أكرب قدر ممكن من كفاءة األداء للمصرف املذكور.
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االستنتاجات والتوصيات:
النتائج و االستنتاجات:

صـرف الوطين اإلســالمي نســبة مقدارها  %97وهذا يدل على أن
 -1بلغ متوســط كفاءة األداء الفنية للم ـ
صـرف مبقـدار  %3أمـا متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط كفـاءة األداء الفنيـة
هنـالـك إمكـانيـة لزايدة ورفع كفـاءة أداء هـذا امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـرف إيالف اإلسـ ــالمي فبلغ نسـ ــبة مقدارها  %98وهذا يدل على أن هنالك إمكانية لزايدة ورفع
مل ـ ـ
صـرف مبقدار .%2و بذلك يتم قبول فرضـ ـ ــية الدراسـ ـ ــة اليت تقر بوجود كفاءة أداء
كفاءة أداء هذا امل ـ ـ ـ
تشغيلية فنية متميزة و عالية يف املصارف العراقية اإلسالمية.
صـرف الوطين اإلسـ ـ ـ ــالمي جند إلا كانت
 -2من خالل اسـ ـ ـ ــتعرايف نتائج كفاءة السـ ـ ـ ــعة (احلجمية) للم ـ ـ ـ ـ
متباينة،إذ تراوحت بني ()%94-%49ومبتوس ـ ـ ـ ــط بلغ ( )%88وهذا يدل على إمكانية زايدة الكفاءة
صـرفية املســتخدمة مما يرتتب عليه زايدة الكلفة
احلجمية بنســبة( )%12أو إن هناك فقداانً يف املوارد امل ـ
بنسبة (.)%12
صـرف إيالف اإلس ــالمي جند إلا أيض ــا كانت
 -3من خالل اس ــتعرايف نتائج كفاءة الس ــعة (احلجمية) مل ـ
متباينة،إذ تراوحت بني( )%100-%9ومبتوس ـ ـ ـ ــط بلغ ( )%33وهذا يدل على إمكانية زايدة الكفاءة
احلجمية بنسبة ( )%67أو إن هناك فقداانً يف املوارد املصرفية املستخدمة مما يرتتب عليه زايدة الكلفة
بنسبة (.)%67
التوصيات:

صـارف عينة الدراس ـ ــة وبني خمرجا ا
صـرف من امل ـ ـ
 -1العمل على حتقيق التوازن بني مدخالت كل م ـ ـ
بغية التوصل إىل أعلى كفاءة أداء ممكنة.
صـرف الوطين اإلس ـ ــالمي خطة العمل نفس ـ ــها اليت كانت تس ـ ــتخدم ابألعوام
 -2ض ـ ــرورة أن يطبق امل ـ ـ
2011و  2013أو مشا ة هلا لغريف حتقيق أعلى مستوى كفاءة أداء.
صـرف إيالف اإلسـ ـ ـ ـ ــالمي أن يقتدي ابألعوام 2011و2013و 2014و2015
 -3جيب على م ـ ـ ـ ـ ـ
لكي حيقق أكرب قدر من كفاءة األداء.

المصادر
املصادر العربية:

 -1ابراهيم عبد الرزاق ا ول ،مشـكلة املتاخرات يف البنوك االسـالمية دراسـة فقهية مقارنة ،من حبوب
املؤلر العلمي السنوي الرابع عشر للمؤسسات املالية االسالمية ،ديب ،االمارات ،جملد .2005
 -2د.ابراهيم عبـد احلليم عبـادة ،مؤشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات االداء يف البنوك االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالميـة ،دار النفـائس للنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر و
التوزيع،االردن.2008 ،
 -3الشي الداوي ،حتليل االسس النظرية ملفهوم االداء ،جملة الباحث ،جامعة اجلزائر.2010 ،
 -4خاشع حممود الراوي ،املدخل اىل اإلحصاء،كلية الزراعة والغاابت ،جامعة املوصل 1979م.
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قياس التفاوت في توزيع الدخل والتعليم في العراق

Measurement of Difference between Income and
Education in Iraq
()1

م.م صبا عالء سلمان

Assist. Lect. Saba Alaa Salman

المستخلص
صـورة خاص ــة من املواض ــيع املهمة وذلك الرتباطه
صـورة عامة والتعليم ب ـ
يعد التفاوت يف توزيع الدخل ب ـ
صـادية ،و ذلك بسـ ــبب وجود عالقة عكسـ ــية بني التفاوت يف
صـادية و من مث ابلرفاهية االقت ـ ـ
ابلتنمية االقت ـ ـ
التعليم والرفاهية االقت ـ ـ ـ ـصــادية .مما يس ـ ـ ـ ـ ــتوجب وض ـ ـ ـ ـ ــع خطط ومتابعه وتقييم للربامج املتعلقة بقطاع التعليم
صـادية بش ــكل عام بغية الوص ــول اىل تنس ــيق بني خمرجات التعليم و متطلبات
بش ــكل خاص والتنمية االقت ـ
السـوق مما ينعكس اجيابيا على دخول االفراد و يدفع عجلة التنمية .وانطالقا ملا ذكر آنفا ،قامت الدراسـة
احلـاليـة بقيـاا و حتليـل درجـات التفـاوت يف توزيع الـدخـل وقطـاع التعليم من خالل اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام مقـاييس
التفاوت ما بني إمجال الناتج احمللي االمجال وعدد السـ ـ ــكان من جانب وبني عدد الطلبة املقبولني و عدد
األساتذة من جانب اخر وبني عدد املقبولني وعدد السكان ،وكانت قيمه معامل جيين لقياا التفاوت ما
بني عدد الطلبة املقبولني وعدد األسـ ـ ــاتذة هو ( )% 0.86و هو مايشـ ـ ــري اىل وجود تفاوت كبري يف قطاع
التعليم .أما فيما خيص الدخل فقد كانت نس ـ ـ ـ ــبة التفاوت قليلة حيث ش ـ ـ ـ ــكلت ( .)%0,22و ابلرغم من
كــل اجلهود اليت بــذلــت من اجــل االرتقــاء بقطــاع التعليم اال ان الفجوة الزالــت كبرية نتيجــة لتزايــد اعــداد
السكان اليت ابقت نسبة التفاوت مرتفعة والذي سيكون له أثرت السلحم مستقبح على الوضع االقتصادي.
Abstract
The disparity in the distribution of income in general and education in
particular is important because it is linked to economic development and
 -1كلية الطف اجلامعة.
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thus to economic well-being, because of the inverse relationship between
disparities in education, income distribution and economic well-being. Which
requires the development of plans and follow-up and evaluation of programs
related to the education sector in particular and economic development in
general in order to reach a coordination between the outputs of education
and market requirements, which will positively affect the incomes of
individuals and drive the development. According to the study, the current
study measured and analyzed the disparities in the distribution of income
and the education sector through the use of the measures of inequality
between the gross domestic product and the one hand and the number of
students accepted and the number of professors on the number of
professors on the other hand and the number of admissions and population.
Gini to measures the number of students and the number of professors
is (0,86)%, which indicates a large disparity in the education sector.As for
income, the percentage of inequality was low, where it was 0,22%).
Despite all the efforts made to improve the education sector, the gap is
still large as a result of the increasing population, which has maintained high
inequality and which will have a negative impact on the economic situation
in the future.

المقدمة :Introduction
صـادية والبش ـرية اذ
حيظى التعليم المهية كبرية يف أي بلد ملا هلذا القطاع من أثر أجيايب على التنمية االقت ـ
صـادية حتتاج اىل كوادر بش ـ ـرية متطورة للقيام مبهمة التنمية والس ـ ــيما ما يوفرت التعليم
ان عملية التنمية االقت ـ ـ
صـادي يف مجيع القطاعات واالعتماد على الكفاءات
من عمالة ماهرة يسـ ــتفاد منها يف رفع املسـ ــتوى االقت ـ ـ
الوطنية مما ينعكس اجيا على رفاهية ( )skill labourالبلد .وقد سـ ـ ـ ــعت الدول ومن ضـ ـ ـ ــمنها العراق اىل
رفع املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى التعليمي يف البلـد من خالل زايدة االنفـاق على هـذا القطـاع من جـانـب وحتـديـث وتطوير
املنـاهج وفق املنـاهج العـامليـة وحمـاولـة رفع املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى العلمي للحـاق ابجلـامعـات العربيـة والعـامليـة ،ان العراق
تعريف اىل تلكؤ يف هذا القطاع يف فرتة التسـعينات بسـبب احل صـار االقت صـادي ممادفع احلكومة العراقية اىل
حتس ـ ــني وض ـ ــع التعليم العال من خالل زايدة االنفاق العام وفتح اجلامعات احلكومية والتش ـ ــجيع على فتح
اجلامعات والكليات االهلية ،فض ـ ـ ـ ـ ـ ــح عن زايدة اعداد خرجيني الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــات العليا من اجل زايدة الكوادر
التدريسـ ــية لتلبية متطلبات الكليات واجلامعات املسـ ــتحدثه واالهلية .ورغم من كل ذلك نالحظ ان العراق
صـل اىل املســتوى املطلوب من اجل اللحاق ابجلامعات العاملية ،لذا فقد حاولت هذت الدراســة تســليط
مل ي ـ
الض ـ ـ ــوء على املش ـ ـ ــاكل اليت يعاين منها هذا القطاع من خالل دراس ـ ـ ــة واقع التعليم العال يف العراق وقياا
التفاوت فيه ابسـ ــتخدام منحىن لورنز ومعامل جيين ،وخلسـ ــيسـ ــا على ما سـ ــبق فقد ت دراسـ ــة البحث على
النحو األا:
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( )1-1مشكلة البحثstudy problem :

يعاجل البحث املشكلة اآلتية:
ان زايدة التفـاوت يف مؤشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات التعليم هو خلـل ابرز يف آليـة عمـل ) (mechanismقطـاع التعليم ممـا
صـادي بشـ ــكل عام وزايدة
صـادية ابملسـ ــتقبل وضـ ــعف األداء االقت ـ ـ
لذلك من آاثر سـ ــلبية على التنمية االقت ـ ـ
االختالالت اهليكلية يف االقتصاد الوطين.
( )2-1أهمية البحثstudy important :

يكتسب البحث أمهيته من االنعكاسات االجيابية اليت ختطى ا االقتصادايت الوطنية لدول العامل عند
صـادية
تاليف حدوب تفاوت يف مؤش ـ ــري التعليم وتوزيع الدخل ،مما يتوجب على ص ـ ــانعي الس ـ ــياس ـ ــة االقت ـ ـ
صـادية من
صـادية عند رسـ ــم السـ ــياسـ ــة االقت ـ ـ
االخذ بنظر االعتبار الرتابط بني خمرجات التعليم والتنمية االقت ـ ـ
صـادية اهلامة والفاعلة
اجل تقليل هذت اآلاثر السـ ــلبية واالسـ ــتفادة من مثرات الدراسـ ــات اإلسـ ـرتاتيجية االقت ـ ـ
للحد منها ،فضح عن اعتماد آلية عادلة يف توزيع الدخل بني فئات اجملتمع.
()3-1هدف البحثstudy objective :

يهدف البحث اىل التعرف على التفاوت يف مؤش ـ ـ ـ ـ ــري التعليم وتوزيع الدخل يف العراق واقع التعليم يف
أقطار عربية خمتارة مع أشارة خاصة للعراق ومن مث الوقوف على مدى التفاوت يف القطاعني املذكورين.
( )4-1فرضية البحثstudy hypothesis :

ينطلق البحث من فرضية مفادها:
صـادية يف
"ان ارتفاع درجة التفاوت يف مؤشـ ـ ـرات التعليم من شـ ـ ــأنه ان يؤثر على مسـ ـ ــرية التنمية االقت ـ ـ ـ
البلد ،نتيجة وجود عالقة مباشــرة بني خمرجات التعليم وســوق العمل .فاافايف اعداد ا رجيني اجلامعني له
صـاد وحتد من
خلثري سـ ـ ـ ـ ـ ــلحم على نوعية العمالة واليت من شـ ـ ـ ـ ـ ــألا ان تعمق االختالالت اهليكلية يف االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ
القاعدة اإلنتاجية وان عدم وجود سياسة عادلة يف توزيع الدخول يزيد اهلوة بني فئات اجملتمع املختلفة.
( )5-1منهجية البحث:

اسـ ـ ـ ــلوب اجلمع بني األسـ ـ ـ ــلوبني األسـ ـ ـ ــلوب الوصـ ـ ـ ــفي يف دراسـ ـ ـ ــة األفكار واالطر النظرية يف ما يتعلق
صـيغ
مبقايســس التفاوت يف مؤشــري التعليم والدخل .واألســلوب الكمي الرايضــي املعتمد على بعض من ال ـ
الرايضية واالحصائية املعروفة لقياا وحتليل درجة التفاوت يف املؤشرين املذكورين.
()6-1هيكلية البحثstudy structure :

وللوصول اىل هدف البحث واثبات الفرضية فقد قسم البحث على ثالب مطالب و كاالا:
احملور االول :اإلطار أملفاهيمي والنظري للمقاييس التفاوت (منحىن لورنز ،معامل جيين).
احملور الثاين :حتليل واقع التعليم وعدالة توزيع الدخل يف العراق.
احملور الثالث :قياا التفاوت يف قطاع التعليم وعدالة توزيع الدخل يف العراق.

445

العدد27 :

المحور األول :اإلطار ألمفاهيمي و النظري لمقاييس التفاوت االقتصثثادي
))the concept of disparity of income distribution
أوآل -:مفهوم تفاوت توزيع الدخل

تعمل الدول النامية يف خططها اإلمنائية اىل حتقيق مستوى معيشة مرتفع ،وأن االرتفاع مبستوى املعيشة
صـادية ليس ــت جمرد وس ــيلة لزايدة الدخل القومي
للس ــكان يعد من الض ــرورايت املادية للحياة فالتنمية االقت ـ
السـ ــنوي فحسـ ــب وامنا هو أيضـ ــا وسـ ــيلة لرفع مسـ ــتوى معيشـ ــة سـ ــكان تلك الدولة ،ففي معظم دول العامل
صـادية يف
الثالث هنالك فئة من السـ ــكان مسـ ــيطرة ابلكامل على املوارد املالية وعلى معظم األنشـ ــطة االقت ـ ـ
الـدول ممـايـدل على ان الـدخـل غري موزع توزيعـا عـادآل بني فئـات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـان ويعـد تقليـل التفـاوت يف توزيع
الدخل والثروات هدف من األهداف االجتماعية.
تعـاين العـديـد من الـدول املتقـدمـة والنـاميـة من مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكلـة عـدم توزيع الـدخول والثروات حيـث مـازالـت
صـر العوملة خلثرياً س ــلبياً على اختالف
صـة وتتعمق ابس ــتمرار مع تتابع الفرتات الزمنية املختلفة وان لع ـ
ش ــاخ ـ
الدخول املتوس ـ ـ ـ ـ ـ ــعة الذي ينعكس على الدخول العائلية وكيفية توزيع هذا الدخل.وبدا االهتمام بدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة
صـاديني بعـد احلرب
الـدخـل القومي وعـدالـة توزيع الـدخـل وقيـاا تفـاوت الـدخـل من قبـل املفكرين االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـاديني
العاملية الثانية ،والشــك ان دراســة عدالة وتوزيع الدخل وطرق قياســة أمهية خاصــة للســياســني واالقت ـ
صـاد القومي
صـادية ورسـ ــم االاات العام لنمو االقت ـ ـ
واالجتماعني والباحثني واملخططني رسـ ــم السـ ــاسـ ــة االقت ـ ـ
على املدى املتوسط البعيد ،فالدخل القومي هو جمموع القيم التقديرية للسلع وا دمات النهائية املنتجة يف
()2
االقتصاد الوطين خالل العام ويعترب الدخل القومي تدفق او تيار.
ثانيآ -:أسباب التفاوت ()Disparity reasons

إن أتسـاع فجوة توزيع الدخل من أخطر اإلمرايف االقتصـادية واالجتماعية على حد سـواء لذا يعد من
أهم املواض ـ ـ ـ ـ ــيع اليت حظيت الهتمام االقت ـ ـ ـ ـصــاديني الرتباطها مبس ـ ـ ـ ـ ــتوايت االفراد وحيا م اليومية من جهة
()3
وهدف من اهداف التنمية االقتصادية من جهة أخرى ومن هذت االسباب
 -1ا صائص الوراثية كاملوهبة والذكاء
-2عدد أفراد العائلة
 -3تفاوت توزيع املكاسب الشخصية
 -4عدم فعالية السياسات املالية
 -5التفـاوت يف توزيع الثروة ووسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل اإلنتـاج ،تعـد الثروة ووسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل اإلنتـاج مهمـة للـدخـل عليـه فـان
التفاوت يف توزيعهما يؤدي اىل التفاوت يف توزيع الدخل.

 -2أشرف بن خليل سكيك ،حمددات تفاوت توزيع الدخل يف االقتصاد الفلسطيين للفرتة من  ،2013-1995رسالة مقدمة
اىل كلية التجارة يف اجلامعة االسالمية ،فلسطني،2015،ص.16
 -3يونس علي أمحد ،حتليل وقياا الرفاهية وعالقا ا بعدالة توزيع الدخل يف مدينة كركوك لسنة  ،2009جملة االدارة واالقتصاد،
العدد الثالث والثمانون .2009،2010،ص .20
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ثالثآ -:اآلثار املرتتبة على التفاوت()the effects of inequality

صـادي للتفاوت يف توزيع الدخول يف التغري احلاص ـ ــل يف حجم الطلب واالنفاق على
يتمثل االثر االقت ـ ـ
الس ـ ـ ـ ـ ــلع وا دمات وذلك عندما يتغري النمط االس ـ ـ ـ ـ ــتهالكي املعتاد حني يفقد املس ـ ـ ـ ـ ــتهلكون العقالنية يف
صـرفا م.أما ابلنسـ ـ ــبة لالاثر االجتماعية لتفاوت الدخل فألا تتجسـ ـ ــد يف التأثري السـ ـ ــلحم على املسـ ـ ــتوى
ت ـــ
صـوصـ ــع اصـ ــحاب الدخول الثابتة وكذلك
املعيشـ ــة الذي ينعكس اجتماعيع على معظم شـ ـرائح اجملتمع وخ ـ ـ
يؤدي التفاوت اىل ارابك يف التوازن االجتماعي واثراء بعض الفئات على حس ـ ـ ــاب فئات اخرى .وس ـ ـ ــتقود
ذلك اىل انتش ـ ـ ــار كثري من اعمال احملظورة أو غري القانونية املتمثلة ابلرش ـ ـ ــوة واالختالا إلش ـ ـ ــباع احلاجات
()4
الضرورية واألساسية.
رابعآ -:مقايس التشتت ()Disparity measures

صـف التوزيعات وتقار ا مع بعضــها حيث ان قياا املتوســط
تعد مقاييس التشــتت من املقاييس اليت ت ـ
التكفي هلذا الغريف ،اذ ميكن ان يتسـ ـ ــاوى الوسـ ـ ــط احلسـ ـ ــايب جملموعتني من القيم مثح بينما خيتلف مدى
انتشار قيم اجملموعة االوىل عن انتشار قيم اجملموعة الثانية.
صـد ابلتش ـ ـ ــتت او التغري هو الدرجة اليت تتجه ا البياانت الرقمية لالنتش ـ ـ ــار حول قيمة وس ـ ـ ــطى
ويق ـ ـ ـ
صـد به درجة تفاوت او االختالف بني قيم
تس ـ ـ ــمى تش ـ ـ ــتت او تغري البياانت ،او مبعىن اخر التش ـ ـ ــتت يق ـ ـ ـ
جمموعة فاذا كانت هذت القيم متقاربة مع بعض ـ ـ ــها البعض يكون التش ـ ـ ــتت ص ـ ـ ــغريآ واذ كانت متباعدة عن
صـد به ايضـ ــع التباعد او التفاوت املوجود بني قيم
بعضـ ــها البعض أي متباينة يكون التشـ ــتت كبريآ.كما يق ـ ـ
املشـ ـ ـ ــاهدات للعينة التابعة ملتغري ما ،وكلما كان مقاييس التشـ ـ ـ ــتت كبريآ دل ذلك على عدم التجانس بني
القيم ،بينما يكون مقايس التشــتت صــغريآ عندما تكون االختالفات بني قيم املشــاهدات قليلة وأن اهلدف
من دراس ــة التش ــتت هو تكوين فكرة عن مدى اانس قيم املفردات )5(.إن مقايس التوس ــط (املتوس ــطات)
تعطينا فكرة عن مكان لركز قيم املشـ ـ ــاهدات أما مقايس التشـ ـ ــتت تعطينا فكرة عن مدى اانس او تباين
هذت القيم حول مركزها أي درجة انتشارت .وهناك عدة انواع ملقيس التشتت اال أننا يف هذت الدراسة سوف
نركز على نوعني مها-:
أ -منحىن لورنز )(Lorenz's Curve
يعـد منحىن لورنز من اكثر اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـال العريف البيـاين اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدامـا للتعبري عن درجـة التفـاوت يف توزيع
الدخل ،فقد ت تطويرت من قبل Max O.Lorenzعام  1905لتمثيل عدم املس ـ ـ ـ ـ ــاواة يف توزيع الثروة (.)6
ويعرب هــذا املنحىن عن العالقــة القــائمــة بني التكرارات النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيــة الرتاكميــة لعــدد االفراد او العوائــل وبني
(1993-

 -4مهام مهدي يسرى ،احتساب التفاوت يف توزيع الدخول يف العراق من خالل الساسة املالية وتصحيحه للمدة
 )1970جملة دراسات اقتصادية -بغداد -العدد (1999 )3ص.284
 -5كمال علوان خلف املشهداين ،د.نذير عباا الشمري (إحصاء املال واالعمال) اجلزيرة للطباعة والنشر ،بغداد الوزيرية،2011،
ص .89

6- Almas Heshmati, Inequalities and their Measurment, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit
Institute for the Study of Labor, Discussion Paper No. 1219, Germany, July 2004,p1.
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صـلون عليها ( .)7ومنحىن لورنز هو رسـ ــم بياين يوضـ ــح نسـ ــبة
التكرارات النسـ ــبية الرتاكمية للدخول اليت حي ـ ـ
الدخل الكلي او الثروة اليت يفرتضـ ــها  % Xللناا ،وكثريا ما يسـ ــتخدم لتمثيل توزيع الدخل ،اذ يظهر X
 %من االس ـ ــر وماهي النس ـ ــبة املئوية من  % Yمن امجال الدخل لديهم ،وت رس ـ ــم النس ـ ــبة املئوية لالس ـ ــر
صـة الرتاكمية من
صـادي ) .(Yوحيدد منحىن لورنز احل ـ
على احملور الســيين ) ،(Xونســبة الدخل على احملور ال ـ
صـة الرتاكمية للوحدات املتلقية للدخل ،ويس ـ ـ ـ ــتخدم لتحليل توزيع حجم الدخل
امجال الدخل مقابل احل ـ ـ ـ ـ
()8
والثروة ،لتقدير مؤشر جيين وغريت من مقاييس عدم املساواة والفقر .
يتم عادة رسـ ـ ـ ـ ــم هذا املنحىن على شـ ـ ـ ـ ــكل مربع طول ضـ ـ ـ ـ ــلعه ميثل ) ،(% 100ومنحىن لورنز مقعر من
صـول عليه من
االعلى مرس ــوم من الزاوية اليس ــرى الس ــفلية اىل الزاوية اليمىن العلوية من املربع ،اذ ميكن احل ـ
ترتيب العائالت من اد املسـ ـ ـ ـ ـ ــتوايت الدخلية اىل اعالها ،مقابل النسـ ـ ـ ـ ـ ــب املئوية الرتاكمية لدخول تلك
العوائل .والشـكل ( )1يبني منحىن لورنز حيث احملور االفقي ميثل النسـب املئوية الرتاكمية للسـكان ،واحملور
الرأسـ ــي ميثل النسـ ــب املئوية الرتاكمية لالنفاق ،كما يبني خط املسـ ــاواة للدخل بزاوية  45درجة وميثل هذا
ا ط حالة التس ـ ــاوي التام للدخل جلميع االس ـ ــر واالفراد ،ويبني الش ـ ــكل كذلك منحىن لورنز الذي الميس
خط املس ـ ــاوة اال يف بداية ولاية املنحىن .ويش ـ ــري ابتعاد منحىن لورنز عن خط املس ـ ــاوة اىل فجوة التفاوت،
فكلمــا كــان هــذا االبتعــاد كبريا كــانــت فجوة التفــاوت يف توزيع الــدخــل كبرية وابلعكس يف حــالــة اقرتاب
منحىن لورنز من خط املساواة (.)9
()10
شكل ( )1منحىن لورنز )(Lorenz Curve
%100

1

Y1
Y2

 -7سعد طه حممد ،قياا وحتليل التفاوت يف االنفاق على اساا التوزيع اجلغرايف يف العراق للعام  ،2011حبث مقدم اىل املؤلر
العلمي الدول جيوتونس يف دورته السابعة ،تونس ،2013 ،ص .4
8- Almas Heshmati, opcit, p2.

 -9أفريت هاجن ،اقتصادايت التنمية ،ترمجة جورج خوري ،مركز الكتب االردين ،1988 ،ص .462

10- Source: S.Subramanian, Indicators of Inequality and Poverty, Research paper No. 25, wider,
April 2004, p3.
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X2 X1

وابلرغم من ذلك هناك عيب هام يف النماذج التقليدية ملنحىن لورنز هو عدم وجود تناسـ ـ ـ ـ ــب مرضـ ـ ـ ـ ــي
جملموعــة كــاملــة من توزيع دخــل معني .هنــاك لجــان ابرا مرتاين لتقــدير منحىن لورنز .يفرتيف النهج االول
صـائي افرتاض ـ ــي لتوزيع الدخل يس ـ ــتند اليه تقدير منحىن لورنز ،يف النهج الثاين ش ـ ــكل دال حمدد
توزيع اح ـ ـ
يصلح للتقدير املباشر ملنحنيات لورنز التجريبية.
صـائص مقاييس شــدة عدم املســاواة والفقر
منحىن لورنز املقدر حســاا لوخطاء يف بياانت املســح ،خ ـ
على افرتايف ان البيــاانت غري نظيفــة .ومثــة عيــب اخر للنمــاذج التقليــديــة ملنحىن لورنز هو الــا تفتقر على
م ــدى ك ــام ــل لتوزيع دخ ــل معني .ويقرتح ك ــل من  Rao, Ogwangمنحىن لورنز اهلجني ومه ــا النم ــاذج
املضافة ومناذج مضاعفة من خالل اجلمع بني النماذج التقليدية املكتوبة على النحو التال:
)Y = f (p) = f1(p) + (1-)f2 (p)……(1
)Y= f(p) = f1(p) f2(p)……(2

حيث    1 ،  1 ،0≤  ≤ 1واالرقام  2 ،1تدل على املض ـ ــافتني ،والوص ـ ــف املض ـ ــاعف ملنحىن
لورنز .ومقارنة بني اداء املنحنيات اهلجينة والتقليدية وتبني ان النماذج اهلجينة مرنة واداء افضـ ـ ــل يف تركيب
جزء خمتلف من توزيع الدخل لوحظ بشكل جيد(.)11
ب -معامل جيين ()Gini Coefficient
يعد معامل جيين من املقايس اهلامة األكثر شـ ـ ـ ــيوعع يف قياا عدالة التوزيع ،وترجع تسـ ـ ـ ــميته اىل العامل
(كورادو جيين) ويعتمـد على منحىن لورنز ،وميتـاز معـامـل جيين ابنـه يعطي قيـاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع رقميـع لعـدالـة التوزيع،
صـورة بني منحىن لورنز وبني خط املسـ ــاواة (ا ط القطري) الواصـ ــل
وتتلخص فكرته حبسـ ــاب املسـ ــاحة احمل ـ ـ
بني نقطة االصــل والنقطة ( )1.1يف الرســم البياين وضــرب هذت املســاحة يف ( (2وذلك الن مســاحة املثلث
صـر
صـورة بني خط التسـ ــاوي واالحداثيني االفقي والعمودي تسـ ــاوي ( )0.5لذا فان معامل جيين ينح ـ ـ
احمل ـ ـ
صـفر والواحد حيث يكون صـ ـ ــفرآ عندما ينطبق منحىن لورنز على خط التسـ ـ ــاوي وتكون املسـ ـ ــاحة
بني ال ـ ـ ـ
صـفر ويكون عندها ينطبق منحىن لورنز على ا ط االفقي وا ط العمودي وتكون املســاحة بني
مســاوية لل ـ
خط التسـاوي ومنحىن لورنز تسـاوي ( )0.5وتكون عندها قيمة معامل جيين مسـاوية للواحد الصـحيح ويف
هذت احلالة يكون التوزيع الدخل يف أسـ ـوأ أحواله اي انه كلما كانت قيمة معامل جيين صـ ــغرية كلما كانت
()12
عدالة التوزيع افضل.
على الرغم من وجود تعاريف عدة ملعامل جيين اال انه يسـاوي متوسـط الفروقات النسـبية حيث يعرف
متوســط الفروقات النســبية على الا متوســط الفروقات املطلقة بني كل زوج من مســتوايت االنفاق ،وميكن
حساب معامل جيين للمعلومات اجملمعة على شكل توزيع تكراري على النحو التال (-:)13
)G = ∑𝑛𝑖=1 = (Pi-Pi-1)(Li+Li-1)…..)3

11- Almas Heshmati, opcit, p2.
12- GINI,C,1909 "concentration and dependency rations" (in Italian).English translation in Rivista
diploidic Economic a, 87 (1997),769.789

 -13راييف بن جليلي،موشراتى قياا عدم املساواة يف توزيع االنفاق ،املعهد العريب للتخطيط ،الكويت،ص.16
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العدد27 :

حيث  :piهي توزيع التكراري املرتاكم للسكان.
 :Pi-1هي توزيع التكراري املرتاكم للسكان للسنة السابقة.
 :Liهي التوزيع التكراري لالنفاق على الدخل حيث (.)pn= Ln=1,p0=Lo=0
 :Li-1هي التوزيع التكراري لالنفاق على الدخل حيث ( )pn= Ln=1,p0=Lo=0للسنة السابقة.
المحور الثاني :تحليل واقع التعليم وعدالة توزيع الدخل في العراق
يف هذا احملور سـ ـ ـ ــوف نتطرق اىل حتليل واقع التعليم وعدالة توزيع الدخل يف العراق للوقوف على ابعاد
هذين املتغريين وعلى النحو االا:
أوآل :واقع التعليم يف العراق

إن اهلدف االسـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــي ملنظومة الرتبية والتعليم يف اي جمتمع هو رفع تعظيم دور االنسـ ـ ـ ـ ــان يف التنمية
صـف القرن العشـ ـ ـ ـرين تقريبع عندما
الش ـ ـ ــاملة جملتمعه .وقد ش ـ ـ ــهد العراق اول اربة للتعليم اجلامعي يف منت ـ ـ ـ
أسـســت أول جامعة عراقية ســنة  1959وهي جامعة بغداد حتت ادارة ماكان يعرف ســابقع بوزارة املعارف،
وقد ت خلسيس وزارة التعليم العال بعد ربع قرن من خلسيس اول جامعة أي يف سبعينات القرن املاضي.وقد
صـورة متس ـ ــارعه رغم االمكانيات املادية احملددة
اس ـ ــتطاع التعليم اجلامعي يف العراق مواكبة التطور العاملي ب ـ ـ
لقـد كـانـت اجلـامعـات العراقيـة يف ذلـك الوقـت املتمثلـة ـامعـة بغـداد تتمتع ابحلريـة االكـادمييـة واعتمـاد معـايري
صـرح علمي
دولية يف نظامها وان مرحلة التأسـ ــيس كانت مرحلة متميزة عرف العامل خالهلا جامعة بغداد ك ـ ـ
ابرز ونتيجه لذلك يعد التعليم اجلامعي اداة مهمة يف التنمية وتطوير القدرات البش ـ ـ ـ ـ ـ ـرية وله الدور يف يئة
()14
تلك القدرات املتخصصة يف اجملاالت العلمية االنسانية املختلفة.
وتشـ ـ ـ ـ ـ ــري تقارير اليونسـ ـ ـ ـ ـ ــكو ان العراق امتلك قبل حرب ا ليج االوىل نظاما تعليميع يعد من افضـ ـ ـ ـ ـ ــل
صـادي جمتمع الس ـ ــلطات
صـار االقت ـ ـ
األنظمة يف املنطقة ،ولكن التعليم عا الكثري بس ـ ــبب (احلروب) واحل ـ ـ
حيث اص ــبحت نس ــبة القادرين على القراءة والكتابة عام ( )2003هي ( )55%بني الذكور و( )23%بني
االانب .ولقــد بلغ عــدد املعــاهــد واجلــامعــات اليت طــاهلــا التــدمري الكلي او اجلزئي حوال ( (16معهــد فين و
( )6يف اجلـامعـات واملراكز الثقـافيـة ،أمـا بعـد عـام  2003فقـد تعرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت  80%من مؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتـه للتـدمري
والتخريب والنهب منذ بدء االحتالل ودخول قوات التحالف ،ليزداد الوض ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـ ــوءاً يف معظم اجلامعات
العراقيـة بعـد ان هـاجر بعـد حرب ا ليج الثـانيـة حوال  40%من االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتـذة فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال عن اغتيـال اكثر من
( )190أسـ ـ ــتاذ جامعي حسـ ـ ــب تقارير وزارة التعليم العال العراقية وبلغ عدد املهاجرين منهم حىت أواسـ ـ ــط
 )3000( 2006أسـ ـ ــتاذ ،فضـ ـ ــح عن التهديدات اليت انلت معظم االسـ ـ ــاتذة من قبل اجملموعات املسـ ـ ــلحة
املختلفة للمليشـ ــيات اليت تعود اىل هذت اجلهة او تلك ،هذا ابالضـ ــافة اىل هجرة اكثر من ( )1000طبيب
()15
معظمهم من االكادمييني.
 -14مسارع الراوي ،أهداف التعليم العال يف العراق،املؤلر االول للتعليم العال يف العراق ،مطبعة االدارة احمللية ،بغداد،
،1971ص.10
 -15رافر محيد حسون،دور التعليم يف مأزق التنمية البشرية املستدامة يف العراق ،جماة كلية الرتاب اجلامعة ،العدد السادا ،ص.8
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وميكن مالحظة واقع التعليم يف العراق من خالل االا(.)16
 -1عــدم ارتبــاط التعليم اجلــامعي يف العراق ابحتيــاجــات سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق العمــل ولتلحم متطلبــات التنميــة ،إذ
التوجد اي خطة واضحة للتنمية على مستوى الدولة.
 -2التوسـع الكبري ابلتعليم اجلامعي والذي مل يواكبه حتسـن يف توفري مسـتلزماته من اجهزت علمية ولوازم
خمتربية وكتب دراسـية ومصـادر علمية ،بل شـهدت ايضـا اجلامعات مجيعها نقصـع حادآ ابملسـتلزمات وذلك
بسبب عدم تزويدها ابالجهزت احلديثة من جهة وانداثر املوجودات منها لعدم توفري قطع الغيار الالزمة.
 -3النقص احلــاد يف املالكــات التعليميــة املؤهلــة للتــدريسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني اجلــامعيني كمــع ونوعــع والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمــا يف
صـل نســبة احلاصــلني على شــهادة املاجســتري يف بعض اجلامعات اىل ( )80%من
صـات العلمية اذ ت ـ
التخ صـ ـ
جمموع أعضاء اهليئة ونسبة ( )%50يف أحسن االحوال.
 -4فتح دراس ــات مهنية تفتقر اىل العديد من ش ــروط الرص ــانه العلمية على الرغم خض ــوعها لتعليمات
ومناهج الدراسـات الصـباحية واداء االمتحاانت النهائية بصـورة مشـرتكة مع الدراسـة الصـباحية لضـمان قدر
من الرصانة بصورة او الخرى.
 -5عـدم تفرغ الطلبـة التـام للـدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اذ اجربت رروف معينـة الكثري منهم للعمـل وتوفري لقمـة العيش
على حساب التعليم.
ثانيآ -:مشاكل التعليم الجامعي

يواجه التعليم العال يف مطلع األلفية الثالثة مش ـ ـ ـ ـ ــاكل تفرض ـ ـ ـ ـ ــها عليه جمموعة من التحوالت والتغريات
العاملية ،ومن ترسـ ـ ــي ملفهوم العوملة ،التجارة احلرة التكتالت االقليمية ،وسـ ـ ــرعة التواصـ ـ ــل التقين املعلوماا.
صـل ابلزايدات
صـل مثل هذت التحوالت ع ّما تواجهه مؤسـ ـ ـس ـ ــات التعليم العال من حتدايت تت ـ ـ
والميكن ف ـ ـ
صـة واافايف الدور احلكومي ،فضـ ـ ـ ـ ــح عن تدين قطاع
صـخ ـ ـ ـ ـ ـ
املتحققة يف بطالة ا رجيني والتوجه و ا ـ ـ ـ ـ ـ
االنتاج يف شؤون التعليم العال (.)17
لذلك فريف احلال الراهن على املؤسـسـات التعليمية اعادة صـيانة اسـاليب التعليم والتطوير نظم تعليمية
مالئمـة ،ومبـا ان التعليم اجلـامعي يف العراق قـد مر مبرحلـة حتول عميقـة بعـد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة من االزمـات اليت
تعرضــت هلا مؤسـســات التعليم اجلامعي خالل الســنوات املاضــية مما ادى ذلك اىل عدم قدر ا على مواكبة
التطورات والتغريات اليت حـدثـت على مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى احتيـاجـات اجملتمع والتنميـة .وقـد كـانـت من اخطر تلـك
االزمات اعتماد مؤسـ ـسـ ــات التعليم العال يف العراق صـ ــورة منطية عرب منظومة واحدة من االنظمة واللوائح
صـيتها االعتيادية ومرونتها
واالجراءات واملمارس ـ ــات مما ادى اىل فقدان اجلامعة بنيتها واس ـ ــتقالليتها وش ـ ــخ ـ ـ
االداريـة واملـاليـة وقـدر ـا على مواجهـة التحـدايت واالزمـات .وقـد لثلـت املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكـل اليت واجههـا التعليم يف
العراق ابالا (:)18
 -16فارا كري بريهي ،واخرون ،واقع التعليم اجلامعي يف العراق بني التحدايت وعملية االصالح ،جملة كلية بغداد للعلوم
االقتصادية اجلامعة ،العدد التاسع واالربعون ،2016،ص.6
 -17عبد بوطانة ،تفعيل التعاون بني التعليم العال وقطاع االعمال ،مطبعة مكتبة الرتبية العريب لدول ا ليج ،الراييف،
السعودية ،2001 ،ص.61
 -18فارا كري بريهي ،واخرون ،مصدر سابق ،ص.14
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العدد27 :

 -1التدهور االمين املسـتقر ملؤسـسـات التعليم العال ممايضـع طريف العملية التعليمية (الطالب االسـتاذ)
والعملية التعليمية ابلكامل يف دوامة عدم االسـ ـ ــتقرار وا وف من املسـ ـ ــتقبل وترك اثرت الواضـ ـ ــح يف تسـ ـ ــرب
الطالب وتركهم ملقاعد الدراسة وهجرة الكادر التدريسي.
 -2اإلجراءات التحكمية يف أحالة االس ـ ـ ـ ـ ــتاذ اجلامعي من درجات علمية متقدمة (اس ـ ـ ـ ـ ــتاذ ،اس ـ ـ ـ ـ ــتاذ
مساعد) على التقاعد السباب خمتلفة منها كرب السن او عدم الكفاءة.
 -3تـدهور البنيـة التحتيـة الالزمـة لتطوير التعليم العـال من مكتبـات علميـة وخمتربات وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكـة انرتنيـت
ومصادر املعلومات املختلفة وغلق اقسامها للدراسات العليا برمتها حتت درجة عدم توفر الكادر التدريسي
هلا.
 -4ض ـ ـ ـ ــعف التنس ـ ـ ـ ــيق بني اجلامعات والكليات األهلية من جهة والكليات احلكومية من جهة اخرى
صـاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات املتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابــه يف كال الطرفني وعــدم انتهــاج مبــدأ التكــامــل يف
حيــث االرابك يف تكرار االخت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
التخصاصات بني املؤسسات التعليمية العالية االمر الذي الخيدم عملية التنمية.
 -5عدم السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـاح وعرقلـة جهود املنظمـات الدوليـة كاألمم املتحـدة واجهز ا املعنيـة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون التعليم
العال على االشراف والتأكد من رروف هذت املؤسسات مبا يتوافق وشروط اجلودة العاملية.
 -6يف رروف العراق احلالية وتوقف التنمية االقتصـادية واالجتماعية والثقافية الشـاملة ادى اىل ضعف
قدرة ودور اجلامعات واملؤسـسـات البحثية يف اجملتمع وابلتال ضـعف روابط التعليم العال ودورت االسـاا يف
االستجابة لظروف التنمية البشرية الشاملة.
 -7ضــعف االنفاق على التعليم العال والبحث العلمي ابعتبارت دعامة اســاســية العادة بناء بنية حتتية
واقامة املشاريع البحثية التعليمية املتقدمة.
صـادية واالجتماعية والثقافية اليت
 -8ض ـ ـ ـ ــعف دور البحث العلمي يف اجياد حل للمش ـ ـ ـ ــكالت االقت ـ ـ ـ ـ
تواجه اجملتمع.
المحور الثثالثث :قيثاس التفثاوت في التعليم وعثدالثة توزيع الثدخثل في
العراق
بعد اس ــتعرايف مقاييس التفاوت املس ــتخدمة يف الدراس ــة وتوض ــيحها س ــابقا س ــيتم عريف وحتليل نتائج
قيـاا التفـاوت يف التعليم وعـدالـة توزيع الـدخـل يف العراق حيـث شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـد النـاتج احمللي االمجـال يف العراق
صـادية غري
صـادية الكلية االخرى نتيجة الظروف السـ ــياسـ ــية واالقت ـ ـ
تغريات شـ ــأنه شـ ــأن بقية املتغريات االقت ـ ـ
املسـ ـ ـ ـ ــتقرة اليت شـ ـ ـ ـ ــهدها البلد ،أذ ان درجة التفاوت يف توزيع الدخل واالنفاق تظهر ان االرتفاع يف درجة
التفاوت يف توزيع الدخل واالنفاق تعزى اىل مجلة من العوامل واالس ـ ـ ــباب منها اس ـ ـ ــتفادة بعض االفراد من
صـول على مكاس ــب غري طبيعية كما وقد يعزي ذلك اىل
الوض ــع غري الطبيعي ،خاص ــة بعد االحتالل للح ـ
صـوهلم على رواتب عالية وش ـ ـ ـ ــكل غري
اس ـ ـ ـ ــتفادة ش ـ ـ ـ ــرحية من املورفني للتمتع بدرجات وريفية عالية وح ـ ـ ـ ـ
اعتيادي كاملدراء العاملني واملس ـ ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ــارون ا رباء وغريها من العناوين وااللقاب اليت لتع مبزااي مادية غري
متاحة للغالبية العظمى من منتسـ ـ ـ ــحم دوائر الدولة كما ان الكثري من التجار قد اسـ ـ ـ ــتفادوا بدرجة كبرية من
452

قياس التفاوت ف توزيع الدخل والتعليم ف العراق

الزايدات احلاصـ ـ ـ ـ ــلة من ريب النفط لذا ارتفعت أرابحهم التجارية وارتفعت دخوهلم ككل من االسـ ـ ـ ـ ــباب
()19
وغريها أدت اىل ارتفاع درجات التفاوت يف توزيع الدخل واالنفاق العائلي يف العراق.
أوآل -:قياس التفاوت يف توزيع الدخل.

بعد اسـتعرايف الواقع االقتصـادي يف العراق وتسـليط الضـوء على عدالة توزيع الدخل نالحظ ان الناتج
احمللي االمجال شـهد إافاضـع يف السـنوات ( )2005-2000نتيجة االحداب السـياسـية اليت شـهدها العراق
صـاديــة مث عــاود االرتفــاع حىت عــام ( )2010-2009اافــايف يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجــل
وتوقف مجيع القطــاعــات االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
( )13064218.7مليون دينار بعد أن كان ( )157026061.6مليون مليار دينار ابالسـ ـ ـ ــعار اجلارية نتيجة
االزمة املالية العاملية  2008مث عاود اىل االرتفاع واسـ ــتمر ابالرتفاع حىت عام ( )2015-2014اليت شـ ــهدها
العراق رروف امنية وسياسية قاسية لثل ابحتالل عصاابت داعش املوصل واحملافظات اجملاورة.
يف ما خيص الناتج احمللي االمجال ابالسـ ـ ــعار الثابتة فقد شـ ـ ــهدت هي االخرى اافاضـ ـ ـاً يف السـ ـ ــنوات
 2001حىت  2005مث أرتفعت يف عامني ( )2006-2005مث أافض ليسـ ـ ــجل ( )34580مليون دينار بعد
أن كان ( )36772مليون دينار.
أما متوسط نصيب الفرد من الناتج نالحظ انه اافض عام 2001واستمر ابالافايف حىت عام 2004
مث عاود يف  2004والسـ ـ ــنوات الالحقة حىت عام  2009نتيجة الرتفاع امللحوظ الذي شـ ـ ــهدت الناتج احمللي
صـحوب ابافايف الســكان يف
االمجال ابالســعار اجلارية نتيجة الافايف يف الناتج نتيجة لالزمة العاملية امل ـ
تلك الس ـ ـ ــنة .واس ـ ـ ــتمر االرتفاع حىت عام  2014اذ اافض يف هذت الس ـ ـ ــنه نتيجة اافايف الناتج بس ـ ـ ــبب
االوضاع االمنية اليت شهد ا البالد ابلرغم من ارتفاع السكان.
جدول ( )1بعض املتغريات االقتصادية الكلية يف العراق للمدة ()2015-2000
ال ـن ـ ـ ـاتــج احملـلــي اإلمج ـ ـ ــال متوسط نصيب الفرد من
السنوات النـاتج حملي اإلمجـال عدد
اباالسعار الثابتة(مليون) انتج حملي أمجال
اباالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــار اجلـاريــة السكان
(مليون)
200150213699.9 2000

24086000

200241314568.5 2001

24814000

200341022927.4 2002

25565000

200429585788.6 2003

26340000

50985
36047
29998
16319

2.08476708
1.664970118
1.604651962
1.123226598
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200553235358.7 2004

27139000

200673533598.6 2005

27963000

200795587954.8 2006

28810000

2008111455813.4 2007

29682000

2009157026061.6 2008

31895000

201013064218.7 2009

31664000

2011162064565.5 2010

31664000

2012217327107.4 2011

33238000

2013251907661.7 2012

34208000

2014267395614 2013

35095772

2015223500000 2014

36004548

23127
23325
19787
17635
24199
20713
25079
31849
35129
36772
34580

1.96158144
2.629674878
3.317874169
3.754996746
4.923218736
0.412589019
5.118259396
6.53851337
7.36399853
7.619026417
6.207549113

املصدر -:اجلهاز املركزي لالحصاء والتخطيط ،البياانت السنوية جملموعات إحصائية خمتلفة.
أمــا مــاخيص معــامــل جيين كمقيــاا لتفــاوت يف توزيع الــدخــل نالحظ انــه قــد بلغ ( )% 0.22أي انــه
صـفر وتعد نس ــبة منخفض ــة .ونس ــتنتج من ذلك ان هنالك عدالة نوعا ما يف توزيع الدخل يف
يقرتب من ال ـ
العراق واليشهد العراق فجوة كبرية يف توزيع الدخل أرتفاع نسبة شرحية متوسط الدخل.
جدول ( )2التوزيع التكراري يف توزيع الدخل
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عدد السكان

االمجايل اباالس ااعار

الفرد من

نسيب

نسيب

نسيب

اجلارية (مليون)

انتج حملي

للناتج

للسكان

تراكمي
للناتج

أمجايل (مليون)

2.8

2001

50213699.9

24086000

2.08476708

2002

41314568.5

24814000

1.664970118

2003

41022927.4

25565000

1.604651962

2004

29585788.6

26340000

1.123226598

2005

53235358.7

27139000

1.96158144

2006

73533598.6

27963000

2.629674878

2007

95587954.8

28810000

3.317874169

2008

111455813.4

29682000

3.754996746

2009

157026061.6

31895000

4.923218736

2.3

2.3

1.7

3.0

4.1

5.3

6.2

8.8
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5.4

5.5

5.7

5.9

6.1

6.2

6.4

6.6

7.1

2.8

5.1

10.8

12.5

15.5

19.6

24.9

31.1

39.9

LI+LI-1

ال ا انا ا ااات ا ااج احمل ا ال ا ااي
السنوات

متوسط نصيب

تكرار

تكرار

تكرار

2.8

7.9

15.9

23.3

28

35.1

44.5

56

71

)𝟏 𝒑𝒊 − 𝒑𝒊 − 𝟏)(𝒍𝒊 + 𝒍𝒊 −
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15.12

43.45

90.63

134.47

170.8

217.62

284.8

369.6

504.1
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0.7
2010

13064218.7

31664000

0.412589019

2011

162064565.5

31664000

5.118259396

2012

217327107.4

33238000

6.53851337

2013

251907661.7

34208000

7.36399853

2014

267395614

35095772

7.619026417

2015

223500000

36004548

6.207549113

9.1

12.2

14.1

7.1

7.1

7.4

7.6

40.6

49.7

61.9

7.6

80.5

90.3

111.6

137.9

571.55

641.13

815.84

1048.0
4

15.0

12.5

100

7.8

8.0

100

91

103.5

167

194.5

1302.6

1556

100

اجملموع

املصدر -*:اجلهاز املركزي لالحصاء وزارة التخطيط
** -أعداد الباحثة
)𝟏 Ԍ = 𝟏 − ∑(𝒑𝟏 − 𝒑𝟐)(𝑳𝟏 + 𝒍𝟐 −
= 1- 0.778 = 0.222
= 22.2%
حيث  :piهي توزيع التكراري املرتاكم للسكان.
 :Pi-1هي توزيع التكراري املرتاكم للسكان للسنة السابقة.
 :Liهي التوزيع التكراري لالنفاق على الدخل حيث (.)pn= Ln=1,p0=Lo=0
 :Li-1هي التوزيع التكراري لالنفاق على الدخل حيث ( )pn= Ln=1,p0=Lo=0للسنة السابقة.
ثانيآ -:قياس التفاوت يف التعليم.

نتطرق يف هــذت الفقرة اىل قيــاا التفــاوت يف متغري أخر يف العراق وهو التعليم ( )Learningابعتبــار
صـادي داخل العراق وملا يضـ ـ ــيفه من
متغري مهم يف احداب التغريات اجلوهرية يف النظام االجتماعي واالقت ـ ـ ـ
صـادي ،وكما يش ــري يف جدول ( )3س ــجل عدد الطلبة املقبولني يف اجلامعات
انعكاس ــات على الواقع االقت ـ
العراقية تذبذ بني االرتفاع واالافايف خالل مدة الدراس ـ ــة ( )2015-2000اذ نالحظ ان عدد الطلبة
املقبولني قد اس ـ ــتمر ابالرتفاع منذ العام الدراس ـ ــي ( )2001-2000حىت عام ( )2004-2003اال أنه
اافض ( )2005-2004وكـان سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـب االافـايف تردي االوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع االمنيـة ،وعـاود االرتفـاع يف العـام
الـ ــدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ( )2006-2005ومن مث اافض يف ( )2007-2006اذ بلغ  99822بعـ ــد ان كـ ــان
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 109044يف العام السـابق ،وعاود اىل االرتفاع  2008-2007وقد شـهد هذا العام حتسـناً يف االوضـاع
االمنية وارجاع املرقنة قيودهم ،واافض مرة أخرى يف العام الدراس ـ ــي  2009-2008مث اس ـ ــتمر ابالرتفاع
يف العامني  2010-2009ويف  ،)2011-2010واافض يف  2012-2011ورجع لريتفع يف العامني
 2013-2012و ،2014-2013اال ان عام  2015-2014شـهد اافاضـع شـديدآ يف اعداد الطلبة
املقبولني بسبب دخول داعش وغلق اجلامعات يف احملافظات احملتلة من قبله.
اما فيما خيص أعداد الطلبة املقبولني على عدد االس ــاتذة ش ــهد تذبذ هو االخر خالل مدة الدراس ــة
حيث انه كان مستقراً تقريباً من عام  2001-2000لغاية  2004-2003مث اافضت النسبة اىل غاية
 2007-2006بس ـ ــبب هجرة الكفاءات نتيجة لرتدي االوض ـ ــاع االمنية وقد ارتفعت يف س ـ ــنه -2007
 2008حيث بلغت  4,10بعد أن كانت  3,43يف العام الس ـ ـ ـ ـ ــابق واافض ـ ـ ـ ـ ــت مرة أخرى يف -2008
 2009نتيجة ارتفاع اعداد الطلبة املقبولني ،واستمر االرتفاع منذ.
عام 2009- 2008حىت  2012-2011وشـهد هذا العام اافاضـع يف نسـبة اعداد الطلبة املقبولني
على عدد االســاتذة وعاود اىل االرتفاع حىت عام  2015-2014نتيجة أحتالل داعش حمافظات املنطقة
الغربية مما ادى اىل غلق اجلامعات فيها.
بينما سجل اعداد ا رجيني كنسبة اىل اعداد السكان استقرارآ خالل مدة الدراسة ترتاوح مابني(%0,2
  )%0,3وهذا يدل على وجود حتســن يف اعداد ا رجيني اال ان عدد الســكان كان يف ازدايد ايضــع مما ملينعكس يف النس ـ ــب وحيتاج اىل وض ـ ــع خطة لزايدة اعداد ا رجيني ابلقياا ابلزايدة احلاص ـ ــلة يف الس ـ ــكان،
ويرجع سـ ـ ــبب زايدة اعداد ا رجيني اىل اسـ ـ ــتحداب جامعات جديدة والتشـ ـ ــجيع على افتتاح كليات اهلية
صـادية بس ـ ــبب عدم وجود تناس ـ ــق
صـورة جيدة يف التنمية االقت ـ ـ
وابلرغم من هذا الزايدة اال الا مل تنعكس ب ـ ـ
صـاص ــا م
بني خمرجات التعليم وس ــوق العمل مما أدى اىل بروز راهرة بطالة ا رجيني او عملهم يف غري اخت ـ
صـاد كان االثر االكرب
فضـ ـ ــال على اعتماد البلد على القطاع النفطي وجعله القطاع الرائد والرئيس يف االقت ـ ـ ـ
كون هـذا القطـاع هو قطـاع رأمسـال يف طبيعتـه ومل يكن لـه اثر يف معـدالت البطـالـة ابالضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـة اىل اافـايف
مسامهة القطاعات االقتصادية االخرى.
جـدول ( )3مقـدار التفـاوت بني عـدد التـدريسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني وعـدد الطلبـة املقبولني يف العراق للمـدة (-2015
.)20( )2000

 -20املصدر -:اجلهاز املركزي لالحصاء والتخطيط ،البياانت السنوية جملموعات إحصائية خمتلفة.
* -من عمل الباحثة

457

العدد27 :

يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري اجلدول ( )3اىل ارتفاع التفاوت يف قطاع التعليم العال بعد قياا معامل جيين نالحظ انه قد
صـحيح .نس ـ ـ ــتنتج من ذلك ان وزارة التعليم
بلغ ( )%0.86وهي نس ـ ـ ــبة مرتفعة جدآ تقرتب من الواحد ال ـ ـ ـ
العال ابلرغم من ا طة اليت وضــعتها لزايدة عدد التدريســني لنســبة الزايدة احلاصــلة يف عدد الطلبة املقبولني
صـاصـ ــات التدريسـ ــيني مما الينسـ ــجم
اال ألا مل حتقق النتائج املرغوبة وذلك لوجود اختالالت يف نوعية اخت ـ ـ
مع عدد الطلبة املقبولني.
جدول رقم ( )4التوزيع التكراري للطالب واالساتذة

السنوات

عدد
الطلبة
املقبولني

عدد
الـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ـ ــة
املقبولني/
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
عددا رجيني عدد االساتذة االساتذة* عدد السكان

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ـق ـ ـ ــدار
ا ــرجي ــني التفاوت
/عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد *
الس ـ ــكان
*%

2001-2000

80872

49935

12402

6.52

24086000

0.2

68470

2002-2001

92467

53260

13240

6.98

24814000

0.2

79227

2003-2002

95994

68826

15523

6.18

25565000

0.3

80471

2004-2003

116308

74676

17003

6.84

26340000

0.3

99305

2005-2004

95305

74518

21046

4.53

27139000

0.3

74259

2006-2005

109044

74669

24459

4.46

27963000

0.3

84585

2007-2006

99822

75529

29109

3.43

28810000

0.3

70713

2008-2007

123339

67053

30109

4.10

29682000

0.2

93230

2009-2008

102581

69020

31981

3.21

31895000

0.2

70600

2010-2009

123339

73988

34008

3.63

31664000

0.2

89331

2011-2010

157560

93357

35735

4.14

31664000

0.3

121825

2012-2011

133219

98673

37404

3.56

33238000

0.3

95815

2013-2012

186134

99772

39445

4.72

34208000

0.3

146689

2014-2013

199064

100190

40993

4.86

35095772

0.3

158071

2015-2014

12339

100848

30109

0.41

36004548

0.2

-17770

السنوات ع ــدد املقبولني عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ت ـ ـ ـك ـ ـ ـرار ت ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـرار تكرارنس ــحم
االساتذة * نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحم نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحم تـ ـ ـراكـ ـ ـمـ ـ ــي
*
لـلـطـالب لالساتذة لالسـ ـ ـ ــاتذة
**
**
**

L1+L2

2001

80872

12402

5.02

3.01

9.94

2002

92467

13240

5.74

3.21

9.56
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𝑖𝑝 𝑝𝑖 −
𝑖𝑙()− 1
+ 𝑙𝑖 − 1

19.5

97.89

106.94 18.63
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2003

95994

15523

5.96

3.76

9.07

105.67 17.73

2004

116308

17003

7.22

4.12

8.66

16.9

122.02

2005

95308

21046

5. 92

5.10

8.24

94.66 15.99

2006

102581

24459

6.37

5.93

7.75

95.87 15.05

2007

99822

29159

6.20

7.06

7.30

14.6

90.52

2008

123559

30109

7.67

7.30

7.30

110.14 14.36

2009

102581

31981

6.37

7.75

7.06

82.75 12.99

2010

123339

34008

7.66

8.24

5.93

84.49 11.03

2011

157560

35735

9.79

8.66

5.10

9.22

90.26

2012

133219

37404

8.27

9.07

4.12

7.88

65.17

2013

186134

39445

11.56

9.56

3.76

6.97

80.57

2014

199064

40993

12.36

9.94

3.21

6.21

76.76

2015

12339

30109

0.77

7.30

3.01

103

79.31

اجملموع

412,566 1,610,147

100

1383.02

املصدر-*:اجلهاز املركزي لالحصاء والتخطيط ،البياانت السنوية جملموعات إحصائية خمتلفة.
**-أعداد الباحثة
)𝟏 Ԍ = 𝟏 − ∑(𝒑𝟏 − 𝒑𝟐)(𝑳𝟏 + 𝒍𝟐 −
=1-0.1383=0.86

االستنتاجات:
 -1يعد موضــوع التفاوت من املواضــيع املهمة اليت تؤثر على مســتوى التنمية يف الدخل اذ كلما ارتفع
التفاوت ادى ذلك اىل بروز مشاكل إقتصادية واجتماعية يف اجملتمع.
 -2تســعى أغلب دول العامل ومن ضــمنها العراق اىل رفع مســتوى التعليم ملا هلذا القطاع من اثر اجيايب
صـادية
صـادية والبشـرية .اذا انه يوفر العمالة املاهرة اليت يســتفاد منها يف رفع املســتوى االقت ـ
على التنمية االقت ـ
يف مجيع القطاعات.
 -3ابلرغم من كل اجلهود اليت بذلتها احلكومية العراقية يف حتسـني واقع هذا القطاع إالّ انه مل يصـل اىل
املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى املطلوب اذ س ـ ـ ـ ـ ـ ــجل عدد الطلبة املقبولني يف اجلامعات العراقية تذبذ بني االرتفاع واالافايف
خالل مدة الدراسة (.)2015-2001
 -4سـ ـ ـ ــجل اعداد ا رجيني كنسـ ـ ـ ــبة اىل اعداد السـ ـ ـ ــكان اسـ ـ ـ ــتقرارآ خالل مدة الدراسـ ـ ـ ــة ترتاوح مابني
(.)%0.3( -)%2.0
 -5يشري معامل جيين اىل ارتفاع التفاوت قطاع التعليم العال اذ بلغ (.)0.86
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 -6عـدم وجود ارتبـاط بني خمرجـات التعليم اجلـامعي واحتيـاجـات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ومتطلبـات التنميـة نتيجـة
لعدم وجود خطة واضحة للتنمية.
التوصيات:
 -1زايدة االنفاق على التعليم العال وفتح جامعات حكومية لتتناسـ ــب مع الزايدة احلاصـ ــلة يف اعداد
الطلبة.
صـاد اال ان معامل جيين بلغ ( )%0,22أي
 -2ابلرغم من االختالالت اهليكلية اليت يعاين منها االقت ـ ـ ـ
ان مسـ ـ ــتوى التفاوت يف توزيع الدخل منخفض وهذا يدل على ان شـ ـ ـريعة متوسـ ـ ــطة الدخل هي الشـ ـ ــرحية
االكرب.
 -3تشجيع على فتح اجلامعات االهلية والسيما يف االختصاصات اليت حيتاجها سوق العمل.
 -4وضـ ـ ــح خطة شـ ـ ــاملة للتعليم العال تشـ ـ ــمل القطاعني احلكومي االهلي دف اىل نسـ ـ ــبة خمرجات
التعليم العال مع متطلبات سوق العمل من اجل ختفيض اعداد ا رجيني العاطلني من العمل.
المصادر:
أوال -املصادر العربية واالنكليزية

صـادي الكلي
صـادية (التحليل االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 .1امساعيل عبد الرمحان وعريقات حريب حممد ،مفاهيم ونظم اقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ
واجلزئي) ،ط ،1دار وائل للنشر والتوزيع ،االردن.2004 ،
 .2أشـرف بن خليل سـكيك ،حمددات تفاوت توزيع الدخل يف االقتصـاد الفلسـطيين للفرتة من -1995
 ،2013رسالة مقدمة اىل كلية التجارة يف اجلامعة االسالمية ،فلسطني.2015،
 .3افريت هاجن ،اقتصادايت التنمية ،ترمجة جورج خوري ،مركز الكتب االردين.1988 ،
 .4اجلهاز املركزي لالحصاء والتخطيط ،البياانت السنوية جملموعات احصائية خمتلفة.
 .5سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـد طـه حممـد ،قيـاا وحتليـل التفـاوت يف االنفـاق على اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا التوزيع اجلغرايف يف العراق للعـام
 ،2011حبث مقدم اىل املؤلر العلمي الدول جيوتونس يف دورته السابعة ،تونس.،2013 ،
 .6رافر محيد حس ـ ـ ـ ـ ـ ــون،دور التعليم يف مأزق التنمية البش ـ ـ ـ ـ ـ ـرية املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة يف العراق ،جماة كلية الرتاب
اجلامعة ،العدد السادا.
 .7عبـد بوطـانـة ،تفعيـل التعـاون بني التعليم العـال وقطـاع االعمـال ،مطبعـة مكتبـة الرتبيـة العريب لـدول
ا ليج ،الراييف ،السعودية.2001 ،
 .8فارا كري بريهي ،واخرون ،واقع التعليم اجلامعي يف العراق بني التحدايت وعملية االصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح ،جملة
كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة ،العدد التاسع واالربعون.2016،
صـاء املال واالعمال) اجلزيرة للطباعة
 .9كمال علوان خلف املشـ ـ ـ ـ ـ ــهداين ،نذير عباا الشـ ـ ـ ـ ـ ــمري (إح ـ ـ ـ ـ ـ ـ
والنشر ،بغداد الوزيرية.2011،
 .10مسـ ـ ـ ـ ــارع الراوي ،أهداف التعليم العال يف العراق،املؤلر االول للتعلي العال يف العراق ،مطبعة االدارة
احمللية ،بغداد.1971 ،
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قياس التفاوت ف توزيع الدخل والتعليم ف العراق

 .11مهام مهدي يس ـ ـ ـ ـ ــرى ،احتس ـ ـ ـ ـ ــاب التفاوت يف توزيع الدخول يف العراق من خالل الس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــة املالية
وتصحيحه للمدة ( )1993-1970جملة دراسات اقتصادية -بغداد -العدد (.1999 )3
 .12يونس علي أمحــد ،حتليــل وقيــاا الرفــاهيــة وعالقــا ــا بعــدالــة توزيع الــدخــل يف مــدينــة كركوك لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــه
 ،2009جملة االدارة واالقتصاد ،العدد الثالث والثمانون.2010،
13.
S.Subramanian, Indicators of Inequality and Poverty, Research
paper No. 25, wider, April 2004.
14. Almas Heshmati, Inequalities and their Measurment, Forschungsinstitut
zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor, Discussion Paper
No. 1219, Germany, July 2004.
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وصف ناقلي اللغة في كتاب سيبويه -دراسة تحليلية-

Description of Language Transcribers in Sebaweah
Book -Analytical study()1

Assist. Lect. Zaid Wifaq Shakir

م.م .زيد وفاق شاكر
()2
م.م .ديانا صالح عبد الحسين
Assist. Lect. Diana Salah Abdulhussain
الملخص
تكمن أمهية البحث يف:
 .1إن النقل والسماع كلها دوال ذات مفهوم واحد عند سيبويه وهو القياا.
 .2إن العامل الذي اس ـ ـ ـ ــتقى س ـ ـ ـ ــيبويه منه علمه ولل منه كالم العرب كان ّإما حم ّداثً أو منش ـ ـ ـ ــداً أو زاعماً
ضمن اطار الثقة.
 .3ويكون لعامل املمارسة دورا يف نقل اللغة سواء كان الناقل متكلماً أو خمرباً أوحم ّداثً يتصف ابلفصاحة،
لما له من أمهية وبعد فكري؛ ألنه األسـ ــاا الذي يسـ ــتند عليه سـ ــيبويه يف تقعيدت للغة والطريق الذي
يلتجئ اليه سيبويه يف تنفيذ استنباطاته وآرائه؛ ألن كالم هذا املتكلم يسري وفق القياا.
 .4إن القبائل العربية اليت مسع ســيبويه منها مباشــرة ،ونقل عنها مل تكن على درجة واحدة من الف صــاحة،
صـاحة شــعرائها ،انضــوت عليها الكثريمن احكامه وأقيســته وما رصــدت من
إذ قيم جودة لغتها وفقاً لف ـ
أساليب عربية صحيحة.
 .5إن وص ـ ــف س ـ ــيبويه لوبيات الش ـ ــعرية ابلض ـ ــعف ال يعين بذلك عدم التكلّم ا ،وإمنا الض ـ ــعيف عند
سيبويه ميثل اجلواز.
 .6إن موقف سيبويه من الشعر شيبه ملوقفه من النثر فهو تقوميي وصفي.
 -1جامعة كربالء /كلية الطب البيطري.
 -2املديرية العامة لرتبية اببل.
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وصف انقلي اللغة ف كتاب سيبويه -دراسة حتليلية-

Abstract
The most important to him Search results:
1- Transference and listening are all functions of one concept, according
to Siboyeh, the measurement.
2- The world from which he derived his knowledge and the words of the
Arabs was either modern or revolutionary or within the framework of trust.
3- The factor of practice shall have a role in the transmission of the
language, whether the carrier is a speaker, an informant or an eloquent
event, because it is important and intellectually important, because it is the
basis upon which Siboyeh bases his language and the way in which he
comes to implement his conclusions and opinions; According to
measurement.
4- The Arab tribes that heard Siboyeh directly, and the transfer was not a
single degree of fluency, as it assessed the quality of its language according
to the clarity of its poets, including many of its provisions and Aqizh and the
monitoring of the correct Arab methods.
5- The description of Siboyeh of poetry verses weakness does not mean
not to speak, but the weak at Siboyeh represents the passport.
6- The position of Sebwayeh from poetry Shibah to his position of prose
is descriptive and descriptive.

المقدمة
إ ّن من أهم اسـباب تقدم التفكري النحوي عند سـيبويه هو اعتمادت على املنهج الوصـفي ،حيث يعريف
ويطور العديد من النظرايت اللســانية اليت مل تعرف ّاال يف القرن العشـرين ،ومن أمهها النظرية الوصــفية للغة،
اليت تتجلى عندت بوصـ ـ ـ ـ ــفه لكالم العرب ولغا م ،اليت تقف انب املعيارية اليت تتوشـ ـ ـ ـ ــح بعبارة (جيوز ،ال
جيوز ،قليـل ،كثري) ،كمـا لخض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت عن الكتـاب نظرايت عـديـدة منهـا نظريـة العـامـل ،والبنيـة الكالم إبزاء
القواعدية ،ووصـف األصـوات اللغوية ،ونظرية تدرج مسـتوايت الكالم املقبول لقواعد الكالم ،عندما يكون
الكالم عندت مبنياً على اسـ ـ ـ ــس علمية فإنه خيضـ ـ ـ ــع صـ ـ ـ ــنوف القول اىل أحكام لغوية صـ ـ ـ ــارمة و(القبيح،
املقبول ،حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،جيــد ،خطــأ ،خبيــث) ،ومن ذلــك قولــه((:وزعم يونس أن من العرب من يقول :أن ال
ص ــايب فطايب ...وهذا قبيح ض ــعيف)) ( .)3ومل يكتف س ــيبويه بوص ــف البنية الداخلية للجملة بل عمد اىل
وصف انقليها وهو مااستًشهد به من لغات العرب ،وكان إذا أراد أن يدل على صحة االسلوب وفصاحته
صـحها ،إذ قال يف ابب االدغام ((ودعاهم سـ ـ ــكون
وصـ ـ ــفه النه حجازي أللا من أعلى لغات العرب وأف ـ ـ ـ
()4
اآلخر يف املثلني أن يبين أهـل احلجـاز يف اجلزم فقـالوا :أردد والتردد ،وهي اللغـة العربيـة القـدميـة اجليـدة)) ،
ومنه قوله ((ومما يدلك على أن االدغام فيما ذكرت لك أحسـ ـ ـ ـ ــن أنه ال تتواىل يف خلليف الشـ ـ ـ ـ ــعر مخسـ ـ ـ ـ ــة
 -3الكتاب.262/1:
 -4الكتاب.424/2:
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احرف متحركـة ،وذلـك و قولـك :ج َعـل لكوفَـ َعـل لَبيـد والبيـان يف كـل هـذا عريب جيـد حجـازي))( ،)5مع
أنه ال يرى لغات احلجاز على مسـتوى واحد من الفصـاحة،إمنا يرى بعضـها يف مواضـع أخرى جائزة عربية،
كقوله(( :وإن مل تًدغم فقلت:هل رأيت،فهي لغة ألهل احلجاز وهي عربية جائزة))(.)6
صـفات واحكام متفاوتة ،وإذا كان يعقب على لغة ما
ومن هنا عمد سـ ــيبويه اىل وصـ ــف انقلي اللغة ب ـ ـ
()7
مبا يشــعر بعدم موافقته إايها ال يزيد على أن يقول "هذت لغة ضــعيفة" أو "هي قليلة"  .فالضــعف والقوة
ليس يف املتكلم وإمنا يف اللغة اليت تكلم ا.
ومن هنا نستطيع أن جنزم أن اللغة اليت استشهد ا سيبويه جاءت على مراتب عدة ومتفاوتة واصفا
أايها ابلفصاحة واالطراد والضعف والقلة والكثرة والرداءة ،فانربت حتت وطأة هذت الصفات الكثري من
احكامه وعلى ما رصدت من أساليب عربية صحيحة ،يقول الدكتور حممد حسني أل ايسني((:إن مصادر
الدرا اللغوي هي كالم العرب يف مجيع بيئاته اللغوية بسماته املشرتكة ،وخصائص اسلوبه وطريقة التأليف
فيه ،وال يفرتيف ابلدارسني أن يعزلو قوما عن مصادر االستشهاد ،وال ضراب فصيحا من ضروب الكالم،ف
القراءة املتواترة واحلديث الصحيح والشعر وا طب واألمثال وكالم العرب املوثوق بفصاحتهم ،كل أولئك
مصادر مهمة للدرا اللغوي))( ،)8وعليه فإن البحث يف وصف انقلي اللغة قد ق ّسم على اقسام عدة
وهي-:
 .1الشيوخ او العلماء
 .2الشعراء
 .3املتكلم
ومن مث ا الة واملصادر.
حقيقة النقل
صريني بكالم العرب ،ويف هذت احلقبة كان االهتمام ابملنقول
انطالقا من اســتشــهاد الكوفيني وبعض الب ـ
قد بلغ غايته،ألدراكهم إن علم االنسـ ـ ـ ــان بقوانني اللسـ ـ ـ ــان العريب وحدها غري كافية لكي لكنه من التكلم
صـحيح مامل خيالطهم أويلتقي م ويس ـ ـ ــمع منهم( )9حىت ندرك حقيقة أن مانقله عنهم هو
بكالم العرب ال ـ ـ ـ
السماع.
فـالنقـل هو األص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األول من أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول النحو ،حيـث اعتمـد عليـه النحـاة األوائـل يف االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدالل
صـيح ،املنقول النقل
واالحتجاج ،ووضـ ــع قواعد النحو العريب ،وقد عرفه األنباري النه(( :الكالم العريب الف ـ ـ
الصحيح ،ا ارج من ح ّد القلة اىل ح ّد الكثرة))(.)10
صـحاء العرب املوثوق بعربيتهم
وعلى هذا فالنقل لفظ مرادف للســماع الذي ميثل الكالم املنقول عن ف ـ
()11
صـاحته)) ،
من علماء وشـ ـ ــعراء ،فالسـ ـ ــماع الذي عرفه السـ ـ ــيوطي النه(( :ما ثـَبت يف كالم من يوثق بف ـ ـ ـ
 -5الكتاب.429/2:
 -6الكتاب.288/2:
 -7ينظر :الكتاب 28/1:و.29
 -8الدراسات اللغوية عند العرب.365:
 -9ينظر :الرتجيح النحوي ابلسماع.414:
 -10ملع األدلة.81:
 -11االقرتاح.36:
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األمر الـذي يؤكـد أن علمـاء اللغـة والنحو عنـدمـا أرادوا أن يـدونوا اللغـة عمـدوا اىل أخـذ أكثرهـا من القبـائـل
صـيحة األخرى ،القريبة من تلك
الض ـ ـ ـ ـ ـ ــاربة يف وس ـ ـ ـ ـ ـ ــط اجلزيرة العربية وأخذوا قليالً من لغات القبائل الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ
القبائل(.)12
وموقف سـ ــيبويه من ذلك كان واضـ ــحاً ،فقبل أن يلج اىل معاجلاته اللغوي وطروحاته النحوية عمد إىل
صـادر شـ ــفويه ومن أفواههم مسع سـ ــيبويه أو أخذ عنهم ،لذا
وصـ ــف القائلني أو انقلي اللغه ،وهم يعدون م ـ ـ
صـفات متفاوته وإن وص ـ ـ ـ ـ ــفهم اليقل أمهيةً عن وص ـ ـ ـ ـ ــف اللغة فعنهم أخذت اللغة
وص ـ ـ ـ ـ ــفهم س ـ ـ ـ ـ ــيبويه ب ـ ـ ـ ـ ـ
صـاحة ،وهذا التفاوت قد
صـه الن لغات العرب متفاوتة يف الف ـ
صـائ ـ
صـت ،وما ذكرت ابن جين يف خ ـ
واســتخل ـ
()13
صـف
جيعل بعض اللغات أفض ـ ــل من بعض  ،ومن هنا يتأكد لدينا األمر الذي اس ـ ــتدعى س ـ ــيبويه أن ي ـ ـ
انقلي اللغة بصـفات متفاوتة نسـبة اىل مكانتهم العلمية وجودة املادة املنقولة ،ليصـل اىل وصـف نسـحم يريط
النظرية ابملمارسة ،واستناداً اىل هذا التصنيف توجهت دوال الوصف اىل-:
-1الشيوخ أو العلماء:

صـفهم ابلثقة وهو
إن الشـ ــيوخ أو العلماء هم الذين اسـ ــتقى سـ ــيبويه منهم ونقل عنهم مادته اللغوية ،في ـ ـ
دليل على تتبعه للمادة من منابعها االصـلية فكراً فرتتكز طروحاته على أرضـية علمية رصـينة وتتكىء عليها
حتليالته الن ّـ ـصـية فالثقة ،واملوثوق به ،واملوثوق بعربيته ،ويوثق بعلمه ،كلها ص ـ ــفات جند ألا تش ـ ــرتك بوجود
صـدر قولك وثق به يثق ابلكسـ ـ ــر فيهما ،واثقةً وثقةً ،أئتمنه
الثقة وهو املؤلن ،فالثقة لغة((:وثق -الثقة ،م ـ ـ ـ
وأان واثق بـه ،وهو موثوق بـه ،وهي موثوق ـا ...وقـد جيمع على ثقـات))( ،)14واملوثوق بعلمـه هو العـامل،
وذلك ألن العلم هو نقيض اجلهل(.)15
قال ابن جين(( :ملا كان العلم أمنا يكون الوصف به بعد املزاولة له وطول املالبسة صار كأنه غريزة ،ومل
يكن على أول دخولـه فيـه ،ولو كـان كـذلـك لكـان متعلمـاً العـاملـاً ،فلمـا خرج ابلغريزة اىل ابب فَـعـ َل صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
عامل يف املعىن كعليم فك ّس ـر تكس ــريت ،مث محلوت على ض ــدت ،فقالوا :جهالء كعلماء ،وص ــار علماء كعلماء،
صـاحبه)) ( ،)16وبذلك يكون املوثوق به هو املوثوق أو املؤلن بعلمه وحكمه بوص ـ ـ ـ ــفه
ألن العلم معلمة ل ـ ـ ـ ـ
عاملاً ،وقال ا ليل((:ورجل عالمة وعالّم وعليم فإن أنكروا العلم فإن حيكي عن يوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف بقوله تعاىل
قــال اجعلين على خزائن االريف اين حفيظ عليم ))( ،)17وذلــك ألنــه عليم وعــامل ليس على أول دخولــه
ابلعلم وأمنا بعد أن طالت ممارسـ ــته له حىت صـ ــار كأنه غريزته ،فالذي يوثق به هو شـ ــخص مسع من العرب
ونقل عنهم ،ومن هؤالء العلماء ا ليل ويونس ،إذ قال(( :فإن العرب ختتلف يف ذلك جيعله بعضــهم مبنزلة
إسـ ـ ــم واحد ،وبعضـ ـ ـهم يضـ ـ ــيف األول اىل اآلخر وال جيعله إمساً واحداً ،وال جيعلون شـ ـ ــيئاً من هذت األمساء
مبنزلــة إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واحــد إال يف حــال الظرف أو احلــال ..وزعم يونس وهو رأيــه ،أن أاب عمرو كــان جيعــل لفظــه
 -12ينظر:اسس الرتجيح يف كتب ا الف النحوي.37:
 -13ينظر :ا صائص.11/2:
 -14لسان العرب( 4764/25:وثق).
 -15ينظر :العني(152 /2 :علم).
 -16ا صائص.383 /1 :
 -17العني 152 /2 :واآلية من سورة يوسف.55:
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كلفظ الواحد إذا كان ش ــيئاً منه ررفاً أو حاالً ..واألص ــل يف هذا والقياا االض ــافة فإن مسيت بش ــيء من
هـذا رجالً أضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـت ،كمـا لو أنـك مسيتـه إبن عم إال على القيـاا وجعـل لفظهن يف ذلـك املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع كلفظ
مخســة عشــر ،ومل ينب ذلك البناء يف غري هذا املوضــع ،وهذا قول مجيع من نثق بعلمه ورواية عن العرب وال
أعلمه إال قول ا ليل))(.)18
إذ وصف سيبويه ما قاله ا ليل و يونس بن حبيب "هذا قول مجيع من نثق بعلمه وروايته عن العرب،
()19
وال أعلمه إال قول ا ليل" ،ففضـ ـ ـ ـ ـ ــل ا ليل فيه الجيحد ،حىت قيل أنه عقد التاب بلفطه ولفظ ا ليل
فاسـ ـ ـ ــتند اىل أقوال العلماء األوائل يف معاجلاته اللغوية فكشـ ـ ـ ــف عربهم عن أن "يوم يوم" وصـ ـ ـ ــباح مسـ ـ ـ ــاء
"وبيت بيت" ال تكون مبنزلة إس ـ ـ ـ ـ ــم واحد ّإال إذا أرادوا الظرف واحلال ،فيبىن على فتح اجلزئني ،واالص ـ ـ ـ ـ ــل
االضافة(.)20
وكذلك قوله يف ((ابب االضـ ـ ـ ــافة اىل ماذهبت فاعت من بنات احلرفني وذلك عدة وزنة ،فإذا أضـ ـ ـ ــفت
جاز ذا جلاز أن تض ـ ـ ــع الواو والياء إذا كانت الماً يف ًأول الكلمة إذا ص ـ ـ ــغرت،
قلتٌّ :
عدي َوزينٌّ ،...ولو َ
أال تراهم جاءوا بكل ش ـ ــيء يف هذا يف حتقري على أص ـ ــله ،وكذا قول يونس وال نعلم أحداً يوثق بعلمه قال
()21
خالف ذلك))
لقد وص ـ ــف س ـ ــيبويه يونس بن حبيب مبن يوثق بعربيته وال أحد يوثق به س ـ ـوات ،ليظهر أن ما نقله عنه
من كالم العرب ال تشـوبه شـائبة ،االمر الذي يدعم القاعدة اليت يؤسـس هلا واليت تقول إن فاء (عدة وزنة)
ال ت ُّرد يف النس ـ ـ ـ ـ ــب وأص ـ ـ ـ ـ ــله (وعد ،ووزن) وإذا قال"عدوي" فإنه هذت الواو ((ليس برد ،ألن احملذوف هو
()22
الفاء بل زايدة حرف موضـ ـ ــع الالم كالعويف من الفاء احملذوفة)) "بدليل قول سـ ـ ــيبويه"بعد الالم شـ ـ ــيئاً
صـغري أال ترى أنك
صـغري فإنه يرد احملذوف اىل أص ـ ـ ـ ــله "يدلك على هذا الت ـ ـ ـ ـ
ليس من احلرف" ،أما يف الت ـ ـ ـ ـ
()23
يدة" ألنه ((يف التصغري تـَرُّد أمساء اىل أصلها)) .
تقول و َع َ
إذ أشـار سـيبويه اىل أن شـيخه يونس مؤازراً لرأيه برأي من يوثق بعربيته يف قوله ((ومما جاء يف النصـب،
إ ّان مسعنا من يوثق بعربيته يقول :خلق الزرافة يديها أطول من رجليها ،وحدثنا يونس أن العرب تنشد:
ولا اكا انوا ا اه بُا انا ايا ا ااا ُن ق ااوم هتا ا ا ودما ا ااا))

()24

فم ااا ك ااان قيس ُه هل ُكا اهُ ُه هلا ا َ واح ااد

صـوابً ،وجيوز رفع"هلك ـه" على
حي ــث رفع" هلك ـه" ب ــدالً من "قيس" ويكون "هل ــك" خرب ك ــان من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
لك" خرباً له ،وكذلك احلال ابلنس ــبة لقوله"خلق الزرافة يديها أطول من رجليها" ولو
االبتداء وجعل "ه َ
ول من رجليها جلاز ويصف سيبويه النصب بقوله ((فهذا عريب حسن))(.)25
قال يداها أط َ

 -18الكتاب.303/3:
 -19ينظر :البحث اللغوي عند العرب.125:
 -20األصول يف النحو.140/2:
 -21الكتاب.369/3:
 -22شرح الكافية الشافية.402/1:
 -23املفصل يف صنعة االعراب.253/1:
 -24الكتاب.156-155/1:
 -25الكتاب.156/1:
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وهنا عندما يقول سيبويه (مسعنا من يوثق بعربيته) مشرياً اىل يونس بن حبيب أو اىل مامسعه من ا ليل
أو اىل غريت من العلماء ،أوحىت اىل مامسعه من العرب املوثوق بعربيتهم وعلى ما يبدو أن هذا الس ـ ـ ــماع هو
اجلانب التطبيقي لعلم اللغة الوصـفي ،إذ يصـف املعطيات اللغوية لق صـيغ قياسـية ،وهذا اسـتهداف تقين
عقلي يروم وراءت إثبـات قيـاا برهـاين ،ومن هنـا فـإن غرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اليتعلق ابلكالم بـل يتعلق ابلنحو،لـذا فـإن
الوصـ ــف هنا ذو حمورين أوهلما اسـ ــتعمال ،واآلخر وي ،مما يكسـ ــب القواعد تنوعاً قياسـ ــياً فرضـ ــته اللغة،
و((النحو كلـه قيـاا))( ،)26وعلى أثر ذلـك تتقرر القـاعـدة اعتمـاداً على االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقراء يف رـل معـاجلـة لغويـة
حيث يؤيد عربها فكرة أو ينقضـ ـ ـ ـ ـ ــها كقوله (مسعنات من ثقة)أو (مل نسـ ـ ـ ـ ـ ــمعه من ثقة) األمر الذي يؤيد أن
الوصف يف اغلب نصوص الكتاب يتسم بطابع توجيهي اعتماداً على ربطه النظرية ابملمارسة.
وال يكتفي س ـ ــيبويه بوص ـ ــف العلماء أو الش ـ ــيوخ ابلثقة بل ميتد األمر اىل أن يكون العامل عندت منش ـ ــداَ
أوحم ّداثَ كقوله(( :قال الشاعر وهو اللعني:
ِأابألراج ا ايا ااز اي ابا اان ال ا الا ااؤم تُا او ِعا ا ا ُدِ

وف األراج اي ااز ِخ الا ا اات ال ال ااؤم واخلَا َوُر

فما ااا كا ااان قيس ُه هل ُك ا اهُ ُه هل ا ا َ وا ِح ا اد

ولا اكا انا ا ااه با انا ايا ا ااا ُن ق ااوم َهتاَ ا ا ود َما ا اا))

إايك أنا ا ا اات وعا ا ا ابا ا ا ا َد املَ ِس ا ا ا ا ا ا ا ا ايا ا ا ا ِاح

أن تَا ا ا ا هق ا ا ا َراب قِ ا ا ا هب ا ا ال ا ا اةَ املسا ا ا ا ا ا ا ا اج ا ا ا ِاد

وك ا ا يل خليا اال غريُ ها اااض ا ا ا ا ا ِام نف ِس ا ا ا ا ا ا اهُ

ص ا ا ا ا ا ا ا ِل خليا اال صا ا ا ا ا ا ااارم أو ُمعا ااا ِرُز
َلو ه

أنشدانت يونس مرفوعاَ عنهم))(.)27
وأيضاً قوله ((وحدثنا يونس أن العرب تنشد هذا البيت وهو ل َعبد َة بن الطبيب:
ومنه قوله ((أنشدان يونس جلرير(:)29

()28

العرب كذا تنشدت))(.)30
أنشدانت منصوابً وزعم أن َ
()31
وكذلك االمر نفسه يف روايته عن ا ليل وأيب ا طاب األخفش وعيسى بن عمر  ،ففي حض قوله
أن ا ليل عامل ثقة ينقل اللغة بوصـ ــفه متحداثً عمن يوثق بعربيته يدل داللة واضـ ــحة أن ما اسـ ــنعان به من
صـرت(:)32
ش ـ ـ ـ ـواهدَ ش ـ ـ ـ ــعر أو نثر اليت اس ـ ـ ـ ــتخدمها س ـ ـ ـ ــيبويه يف كتابه كانت جمملها موثقة لدى علماء ع ـ ـ ـ ـ
((وحدثنا ا ليل أنه مسع من العرب من يوثق بعربيته ينشد هذا البيت ،وهو قول الشماخ(:)33
فجعله صفةً لكل))(.)34
كما أن ا ليل منشد يف قوله ((وأنشدانت ا ليل:

 -26االقرتاح.94:
 -27الكتاب.120/1:
 -28الكتاب.156/1:
 -29البيت ساقط من ديوان جرير ،وينظر هامش الكتاب ،278/1:واملقتضب.213/3:
 -30الكتاب.279-278/1:
 -31ينظر الكتاب.329/2 ،111/ 2 ،201/1،.78/1:
 -32ينظر :شواهد الشعر يف كتاب سيبويه.266:
 -33ديوان الشماخ.173:
 -34الكتاب.110/2:
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فرق أو قَـ َعا))(.)35
َخليلي ط َريا ابلت ُّ
 -2الشعراء:

يعـد الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر((أكرب علوم العرب وأوفر حظوظ األدب وأحرى أن تقبـل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـادتـه ولتثـل ارادتـه لقول
(إن من الش ـ ــعر حلكما)( ...)36ولقول عمر بن ا طاب (نعم ما تعلمته العرب االبياتالرس ـ ــول -
من الشــعر ،يقدمها الرجل أمام حاجته فيســتنزل ا الكري ،ويســتعطف ا اللئيم ،مع ما للشــعر من عظيم
صـوص املس ـ ــتش ـ ــهد ا يف
املزية ،وش ـ ــرف األبية ،وعز األنفة ،وس ـ ــلطان القدرة))( ،)37كما أنه من أكثر الن ـ ـ
كتاب س ــيبويه ،لذا كان من الض ــروري الس ــعي وراء حتديد ش ــعراء القبائل الذين نقل عنهم ،وقد اس ــتش ــهد
صـر االحتجاج عدا القبائل اليت مل تعرف
ســيبويه بشــعر معظم القبائل العربية اليت تدخل ضــمن مايســمى بع ـ
صـاحة اذ ميز
العرب هلا شـ ـ ـ ـ ــاعراً معروفاً( ،)38ويبدو أن شـ ـ ـ ـ ــعراء القبائل مل يبدو على درجة واحدة من الف ـ ـ ـ ـ ـ
س ــيبويه بني ش ــعراء قبيلة وأخرى ،إذ أورد يف إض ــمار إس ــم كان قوله(( :ومثل ذلك يف االض ــمار قول بعض
الشعراء ،العجري ( ،)39مسعنات ممن يوثق بعربيته(:)40
اذا ي
مت كان الناس ص ا ا ا اانفان ش ا ا ا ااامت

ت أص ا ا ا ا ا انااع
وآخاار ُماثهان ابلا ا ااذي ُكا هنا ا ا ُ

وقا ا ااال ااوا تَا ا هع ا َرفه اها ا ااا املَانا ا ااا ِزل م اان َم اىن

ِ
ف
ىن أان عا ا ااا ِر ُ
وما ا ااا كا ا ا ول َما ان وا ما ا ً

أضمر فيها)) (.)41
فأضمر اسم كان ومجلة "الناا صنفان" خربها(.)42
وه ــذا الحي ــدب بعي ــداً عن إدراك املخ ــاط ــب ،إذ الميكن للمخ ــاط ــب أن يقب ــل أي ــة ر ــاهرة لغوي ــة يف
االسـ ـ ــتعمال اللغوي ا ارج عن حدود القاعدة النحوية املتشـ ـ ـ ّكلة يف ذهنه دون وجود قابلية عقلية لقبوهلا،
وحىت تتحقق هذت القابلية الب ّد من وجود مســوغ هلذا اإلســتعمال ،فإذا كانت الضــرورة الية ســيبويهية يقنع
ا العقل مع ألا ال تبعد كثريا من االس ـ ــتعماالت عن جس ـ ــد اللغة ،فكيف به إذا كان هذا املس ـ ـ ّـوغ قريبا
من العقل (.)43
وقد يس ـ ــتحس ـ ــن س ـ ــيبويه ترجيح لغة على أخرى اختيار الوجه احلس ـ ــن بناءًا على لغة ش ـ ــعرائها ،وذلك
عنـدمـا رجح مـا ورد يف اللغـة احلجـازيـة على مـاورد يف اللغـة التميميـة فيمـا يتعلق ابلقول اآلا (ومـا ك ُّـل من
واىف مين أان عـارف)؛ ألن احلجـازيني يعملون (مـا) عمـل ليس ،أ ّمـا التميميون فـإلم ال يعملولـا ،ويكون مـا
بعدها مرفوعاً على أنه مبتدأ ،يقول سيبويه مستشهداً بقول الشاعر ((:وقال مزاحم الع َقيلى:

 -35الكتاب.214/4:
 -36روي احلديث برواية أخرى (وإن من الشعر حلكمة) وهو حديث صحيح،سنن ابن ماجة ،1235/2،رقم احلديث (.)3755
 -37العمدة6/1:
 -38ينظر :شواهد الشعر يف كتاب سيبويه.300:
 -39ورد يف لسان العرب أن العجري مبعىن الضعيف،قال ابن منظور(( :األعجر :الكثري الع َجر..والعجري ابلراء غري معجمة:
القحول واحلريك ،والضعيف)) .543/4
 -40أمال الشجري.339/.2 :
 -41الكتاب.71 /1 :
 -42ينظر :أوضح املسالك.226/1:
 -43ينظر :املسوغات النحوية بني القاعدة واالستعمال(حبث).55-54:
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وقال بعضهم :انه قال:
ىن أانعارف
وما ُّ
كل من واىف م ً
فرفع ،كـأنـه قـال :ليس عبـد أان عـارف ،فـأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمر اهلـاء يف عـارف ،وكـان الوجـه
لزم اللغـةَ احلجـازيـةَ َ
يدعون هذت اهلاء يف
كل وكان هذا أحسـ ـ ـ ـ ــن من التقدي والتأخري؛أللم قد َ
عارفه،حيث مل يـع َمل عارف يف ّ
كالمهم ويف الشعر كثرياً))(.)44
غري بناءَ األب عن
وللشـ ـ ـ ــاعر لغة خاصـ ـ ـ ــة ايز له اإلختيار مبا ال ينأى عن سـ ـ ـ ــنن العرب؛ قال(( :ال ت ّ
حال احلرفني ،ألنه عليه بين إال أن َحتَدب العرب شيئاً كما بنوت على غري بناء احلرفني وقال الشاعر(:)45
اني وفا ا ا ااديا ا ا انا ا ا انا ا ا ااا األبا ا ا ايا ا ا انا ا ا ااا
با ا ا اكا ا ا ا َ

ف ا ا ا ال ا ا ا ام ا ا ا اا ت ا ا ا ابا ا ا ا واني أصا ا ا ا ا ا ا ا ااوات ا ا ا انا ا ا ااا

ت ،فقلت :آابء وآخاء))( )46مجع االب مجع
أنش ــدانت من نثق به ،وزعم أنًه
ٌّ
ئت كس ـر َ
جاهلي ،وإن ش ـ َ
صـفات ،إال أن الشـ ــاعر أراد أن يفخر
مذكر سـ ــامل على أبني ألن حق التسـ ــليم أن يكون اجلمع لومساء وال ـ ـ
فلما عادوا اىل نسـ ــائهم وعرفن أصـ ـوا م فدينهم ألجل بالئهم
ابء قومه والما م يف إلم أبلوا يف حرو مّ ،
يف احلرب.
 -3املتكلم:

ُّ
حديثة"الباب
التسـ ـ ـ ــتغين عملية التواصـ ـ ـ ــل من قطبني رئيسـ ـ ـ ــني مها املتكلم واملخاطب وإبصـ ـ ـ ــطالحات
واملتلقي" ض ـ ـ ـ ــمن احملور املقال وبث ا طاب يكون ّأوالً يف خمزون ذهين ميتلكه املتكلم ((وص ـ ـ ـ ــياغة املتكلم
صـياغته ختضـ ــع ملرجعيته الثقافية ومكانته
إلسـ ــلوبه تنعكس سـ ــلباً وإجياابًعلى فهم املخاطب للمعىن املراد ،ف ـ ـ
صـوص ابختالف املنتجني هلــا نظراً إلختالف
وإنتمــائــه االجتمــاعي وعقيــدتــه وعليــه ختتلف دالالت الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
خاصة))(.)47
ماحييط م من رروف حالية ّ
وقد فطن س ـ ـ ـ ـ ــيبويه اىل أمهية املتكلم ودورت الفاعل يف توجيه اجلملة ،فعند اس ـ ـ ـ ـ ــتقراء موارد ذكرت وجدان
سـيبويه يعرضـه على مسـتوايت خمتلفة بث عربت أصـول الكالم العريب حينما الزمه احلكم املعياري إبجراءات
التكوين اجلملي ( ،)48وذلك و قوله(( :الجيوز أن تقول :رأيت زيداً أابت ،واالب غري زيد ،ألنك ال تبيّنه
بغريت وال بش ـ ــيء ليس منه ،وكذلك ال تثين اإلس ـ ــمَ توكيداً وليس ابألَول وال ش ـ ــيء منه ،فإمنا تثنيه وتؤّكدت
م ّثىن مبـا هو منـه أو هو هو ،وإمنـا جيوز :رأيـت زيـداً أَابت و رأيـت زيـداً عمراً أن يكون أراد أن يقول :رأيـت
فنحات وجعل
وإما أن يكون أضرب عن ذلك ّ
عمراً أو رأيت أاب زيد ،فغلط أو نسي مث إستدرك كالمه بعد ّ
عمراً مكانه))( )49فالبدل اليكون إال على أنه هو املبدل منه ،وليس على أنه شـ ـ ـ ـ ـ ــيء واملبدل منه شـ ـ ـ ـ ـ ــيء
آخر ،وإنع ــام النظر يف مجل ــة "رأي ــت زي ــداً أابت" فيه ــا معنيني أح ــدمه ــا حيقق الغريف ،وجوازت متوقف على
 -44الكتاب.72/1 :
 -45املقتضب 174/2:واالصول يف النحو.422/2:
 -46الكتاب.406/3:
 -47االسس املعرفية للتحليل النحوي عند سيبويه.492 :
 -48ينظر :الوريفية يف كتاب سيبويه 71:وأثر السياق الكالم يف العالقات النحوية(حبث).18:
 -49الكتاب.152-151/1:
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صـد( )50املتكلّم وفهم املخاطب له ،وكذلك االمر يف مجلة "رأيت زيداً عمراً" إذ الميكن أن يتبني الش ــيء
ق ـ
()51
بغريت ،أللما خمتلفان ،فيحمل ســيبويه ذلك على غلط املتكلم أو نســيانه بناءً على ق صــديته  ،ويف قوله:
((وكذلك املتكلّم الجيوز له أن يقول أهلكين ألنه جعل نفسـ ـ ـ ـ ــه مفعوله فقبح ،وذلك ألم اسـ ـ ـ ـ ــتغنوا بقوهلم
أنفع عن "ين" وعن "إايي"))( )52إذ يوميء س ـ ـ ـ ـ ــيبويه يف هذا النص اىل أنه الجيوز للمتكلّم أن يوقع الفعل
على ض ـ ــمريت فيكون هو الفاعل واملفعول يف الوقت نفس ـ ــه ،كون املتكلّم هو الذي يوجه الرتكيب واملتح ّكم
فيه فيكون املتكلم "مسـ ـ ـ ـتفهماً" ومن ذلك تقدي االس ـ ـ ــم على الفعل يف مجلة "أم" املعادلة مع االس ـ ـ ــتفهام
فيمـا أوردت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيبويه(( :وذلك قولك أزيد عنـد أم عمرو وأزيداً لقيـت أم بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراً فأنت اآلن ّمدع أن عنـدت
أحدمها ألنك إذقلت أيهما عندك وأيهما لقيت فأنت م ّدع عندت أن املســؤول قد لَقي أحدمها أو أن عندت
َ
أحدمها ّإال أن علمك قد إس ــتوى فيهما ال تدري أيهما هو ،والدليل على أن قولك :أزيداً عندك أم عمرو
مبنزلة قولك :أيّهما عندك ،أنك لو قلت :أزيد عندك أم بشر ،فقال املسؤول" :ال" كان حماالً))(.)53
والنص يكشـف عالقة الرتكيب ابملتكلّم" ،فجائزاً حسـناً" الذي أشـار اليه سـيبويه يف مجلة "ألقيت زيداً
أم عمراً" يتعلق ابلرتكيب واملعىن ،وقد ربط املربد اجلواز احلس ـ ـ ـ ـ ــن ابملعىن يف قوله(( :جائزاً حس ـ ـ ـ ـ ــناً ألنه غري
صـدت يف كونه يســتفهم عن
خارج عن املعىن))( ،)54لذا ينبغي على املتكلّم تقدي االســم على الفعل ليعلم ق ـ
أحـدمهـا فيكون الرتكيـب على ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء مـا تقـ ّدم "أزيـداً لقيـت أم زيـداً" ومن مثـة تتعني االجـابـة بنـاءً على فهم
املخاطب لقصدت.
ومن صـ ــور املتكلم اليت قدمها سـ ــيبويه هو "املتكلم املخطئ" ،ووصـ ــف به "انسـ ـاً من العرب" يف قوله:
((وإعلم أن انسـ ـ ـ ـاً من العرب يغلطون ،فيقولون :إلم أمجعون ذاهبون ،وإنّك وزيد ذاهبان؛ وذاك أن معنات
معىن االبتداء ،فريى أنّه قال :هم))( )55إن الغلط الذي أشـ ـ ـ ــار اليه سـ ـ ـ ــيبويه يف مجلة"ألم أمجعون ذاهبون"
من جــانــب الرتكيــب حيــث تقـ ّدم التوكيــد "أمجعون" على ا رب املؤّكـد "ذاهبون" ،فعلى ذلــك تكون رفعــت
اتبع ا رب قبــل ا رب ،والغلط يف الرتكيــب يتبعــه غلط يف املعىن كونــه قــدم مــا دل على العموم على مــا هو
أخص منـ ـ ــه ،فيكون التقـ ـ ــدير" :هم أمجعون ذاهبون" ،فحـ ـ ـذف املبتـ ـ ــدأ وبقي توكيـ ـ ــدت ( )56وقـ ـ ــال ابن
مالك(672ه) يف ذلك(( :فرفع التوكيد محالً على معىن االبتداء يف املؤّكد مع ألما شيء واحد يف املعىن،
أحق وأوىل ،ونس ــب س ــيبويه :ألم أمجعون
فإن يكون ذلك يف املعطوف واملعطوف عليه لتباينهما يف املعىن ُّ
()57
ذاهبون اىل الغلط مع أنّه من العرب املوثوق بعربيتهم ..أراد :ألم هم أمجعون ذاهبون)) .

 -50ذكر ا ليل أن ((القصد مبعىن استقامة الطريق وقصد يقصد قصداً فهو قاصد)) العني  377/1وذكر اجلرجاين :أن القصد
يصدر عن أرادة الفاعل ،ينظر :التعريفات.164:
 -51ينظر سياق احلال يف كتاب سيبويه 205:وأثر سياق الكالم على العالقات النحوية (حبث).14:
 -52الكتب.367/2:
 -53الكتاب.170-169/3 :
 -54املقتضب.311/2:
 -55الكتاب.155/2:
 -56ينظر :شرح الكافية الشافية.515/1:
 -57شرح الكافية الشافية515/1:
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فاملتكلم(( :هو املرجع االسـ ــاا لسـ ــيبويه يف تقعيدت للغة ويف اسـ ــتنباطاته وآرائه؛ ألن كالم هذا املتكلم
يســري وفق القياا ،وهو اىل ذلك ميلك معرفة حســية وفطرية بوجود النحو وحاالته املختلفة دون أن يكون
ملماً مبصـطلحات النحويني))( )58كما يسـتند سـيبويه اىل املتكلّم يف معاجلته النحوية بوصـفه املحدب االول
ّ
صـفه س ــيبويه النه ثقة:
صـب ألنه ليس من إس ــم ما قبله وال هو هو) ي ـ
للعملية الكالمية ففي((:ابب ما ينت ـ
ـت ،وهــذت أحوال قــد وقع يف كــل واحــد منهــا
ـت بيـ َ
((وذلــك قولــك :هــذا ابن عمي دني ـاً ،وهو جــاري بيـ َ
ش ـ ـ ـ ــيء ،وانت ـ ـ ـ ـ
عمل فيها كما عمل الرجل يف العلم حني قلت :أنت الرجل علماً
صـب ألن هذا الكالم قد َ
عمل عشـ ــرون يف الدرهم ،حني قلت عشـ ــرون
فالعلم منت ـ ـ
صـب على ما فسـ ــرت لك وعمل فيه ما قبله كما َ
الدرهم ليس من إس ـ ـ ـ ـ ـ ــم العش ـ ـ ـ ـ ـ ـرين وال هو هي ،ومثل ذلك :هذا درهم وزانً ،ومثل ذلك :هذا
درمهاً؛ ألن
َ
حس ـ ـ ــيب جداً ،ومثل ذلك :هذا عريب حس ـ ـ ــبَه حدثنا بذلك أبو ا طاب ،عمن نثق به من العرب ،جعله
مبنزلة الدين والوزن؛ كأنّه قال :هو عريب إكتفاءً))(.)59
صـادر مؤكدة ملاقبلها يف معريف قوله:
صـدر ،وقد ذكر املربد ألا م ـ ـ ـ ـ ـ
حني أخرب املتكلّم عن احلال ابمل ـ ـ ـ ـ ـ
صـادر مؤّكد ًة ملا قبلها ..فإذا قلت :هوعريب حس ــبَه ،فمعنات
((هو عريب حس ــبَه ،وهو ش ـريف جداً ،فإلا م ـ
إكتفاءً))(.)60
فدنيّاً"و"ج ّداً" ليسـ ـ ــت من اإلسـ ـ ــم املتق ّدم عليها يف شـ ـ ــيء وال هو هو ،وتكفل السـ ـ ـريايف بشـ ـ ــرح ذلك
َ
قائالً(( :وما كان مصدراً مل تقل هو هو ،كقولك :ابن عمي دنّياً ،دنيّاً مصدر يف األصل ،وال خترب عنه وال
يكون خرباً وأصل َدنيًاً دنواً ألنه من دان يدنو؛ فقلبوا الواو ايء ..منصواب على احلال ،والعامل فيه معىن ابن
بيت بيت ،فمعنات جاري مالص ــقةً جعال إمساً واحداً ووض ـعا يف
عمي ،كأنه قال :يناس ــبين دانياً ،وأما قوله َ
صـدراً مبعىن وزن وزانً،
صـدر يف موضـ ـ ــع حال ،و"هذا درهم وزانً" يكون وزانً م ـ ـ ـ
صـدر ،وذلك امل ـ ـ ـ
موضـ ـ ــع م ـ ـ ـ
وحاالً مبعىن موزوانً ،والذي س ـ ـ ــاق عليه الكالم أن يكون يف موض ـ ـ ــع احلال ،وكذلك :هذا حس ـ ـ ــيب جداً،
وهذا عريب حسبَه ،وتقديرت إكتفاءً مبعىن كافياً))(.)61
صـدر حاالً إمنا يؤتى لغرض ـ ـ ــني :املبالغة والتو ُّس ـ ـ ـع يف
وقد رأى الدكتور فاض ـ ـ ــل الس ـ ـ ــامرائي أن وقوع امل ـ ـ ـ
املعىن،إذ قال(( :فإن قلت :أقبل أخوك س ــعياً ،كان املعىن أن أن أخاك حتول اىل س ــعي ،ومل يبق فيه ش ــيء
صـر املادة ،بل حتول اىل حدب جمرد وهذا مبالغة ..إذا عربت
صـر الذات ،مل يبق فيه ما يثقله من عن ـ
من عن ـ
ابلوصـف فقد أردت معىن واحداً ..ولكن إذا عربت ابملصـدر إتسـع املعىن وكسـبت أكثر من قصـد وغريف،
فقد تكسب معىن املصدرية واحلالية))(.)62
كما إن سـ ـيبويه يسـ ــتنطق املتكلم ذهنياً داخل اجلملة ،وذلك يف موطن حذف املبتدأ لكون خربت جاء
صـدراً بـدالً من اللفظ بفعلـه ( )63يف قولـه(( :ومسعنـا من العرب املوثوق بـه ،يقـال لـه كيف أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحـت؟
م ـــــــ
 -58أثر سياق الكالم يف العالقات النحوية(حبث).20-19:
 -59الكتاب.118/2 :
 -60املقتضب.306/4:
 -61شرح السريايف.447 /2 :
 -62معاين النحو.250/2 :
 -63ينظر :شرح التسهيل.287/1:
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فيقول :محد وثناء عليه ،كأنه محله على مضـ ــمر يف نيته هو مظهر ،كأنه يقول :أمري وشـ ــأين ،محد
صـب لكان الذي يف نفس ـه الفعل ومل يكن مبتدأ ليبين عليه ،وال ليكون مبنياً على ش ــيء
وثناء عليه ،ولو ن ـ
أرهر))(.)64
هو ما َ
التأمل حيث حذف املبتدأ و اكتفي اب رب"محد وثناء
إن مســألة احلذف مع بقاء النية أمر يســتحق ُّ
عليــه" الـذي جـاء بـدالً من اللفظ بفعلــه ،وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوغ ذلـك الن يكون املبتــدأ كـأنـه مظهر يف نيتــه ،هي مجلــة
تغريا حبذف الركن االس ـ ــنادي
واحدة لكن التقدير خمتلف ،فجملة"محد وثناء عليه" مجلة اتمة ش ـ ــهدت ُّ
األول منها" ،فحمد" خرب ملبتدأ حمذوف وجوابً تقديرت :أمري وشأين محد وثناء عليه.
صـد
تنم عن أنه كتاب ق ـ
إن ُّ
التأمل يف كتاب س ــيبويه جيلّي بوض ــوح ((أن قض ــاايت وطبيعة التناول فيه ال ّ
تعليم العربية من اليعلَمها ،بل هو كتاب يف "املعرفة اللغوية" حبسـب اصـطالح تشـومسـكي ،أي:
به مؤلّفه َ
حتليـل معرفـة املتكلّم لغتـه أو هو حبـث يف "النظـام الـذهين" اللغوي عنـد "اجلمـاعـة اللغويـة" املتكلّمـة ابلعربيـة،
أي :أنه حبث يف "اللغة" مقابل "الكالم" حبسـ ــب اصـ ــطالح دي سـ ــوسـ ــري))( )65ففي رل تفسـ ــري سـ ــيبويه
حتول كالتقدي
لكالم العرب من أجل ((الكشـ ـ ــف عن مراحل تكوين اجلملة وامتدادها وما يطرأ عليها من ّ
والتأخري واحلذف و و ذلك))( )66وص ــف س ــيبويه املتكلمني (العرب) ابلثّقة يف االعتماد على كالمهم أمر
يكشف عن منزلة املتكلّم عند سيبويه وأمهيته يف التقعيد النحوي المتالكه املعرفة الفطرية ابلنحو.
إن املتكلم قد يكون ممن مسع فيه سيبويه وأنشدت فوصفه سيبويه ابلفصاحة ،وما أوردت يف حديثه عن
اسـم الفعل(( :حهيَل اليت لومر فمن شـيئني ،يدلك على ذلك :حي على الصـالة ،وزعم أبو ا طّاب :أنه
هل الصالة ،وال ّدليل على ألما جعال امساً واحداً قول الشاعر:
مسع من يقول :حي َ
يا ا ااوم كا ا اثا ا ااري تا ا انا ا ا ِ
ااديا ا ااه و َحا ا ايو ا ا ا َها ا الُا ا ا هه

و َه ا ايو ا ا َج احل ا ا واي م ا اان دار ف ا اظا ا ا ول هل ا اام

أنشدانت هكذا اعرايب من أفصح الناا))(.)67
والقوايف مرفوعة ،و َ
()68
"حيهل اليت لومر" إال أن الشاعر يف "حيهلة"
"فحيهل" اسم فعل أمر ،مبعىن "أقبل" بلحاظ قوله:
َ
صـوت مبنزلة معد
صـيح ((ألنه جعله وإن كان مركباً من شـ ـ ـ ــيئني :امساً لل ـ ـ ـ ـ
اعربه ابلرفع وهو عند سـ ـ ـ ــيبويه ف ـ ـ ـ ـ
يكرب يف وقوعـه امسـاً للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخص وكـأنـه قـال:كثري تنـاديـه وحثـّه ومبـادرتـه ،ألن معىن قوهلم :حي هـل:ع ّجـل
وابدر))(.)69
ومن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور املتكلم أن يكون خمرباً و مـا أوردت يف حـديثـه عن احلـال" قـائالً(( :وذلـك قولـك :أخـذتـه
بدرهم ف صـاعداً ،وأخذته بدرهم فزائداً ،حذفوا الفعل لكثرة اسـتعماهلم ّإايت،أللم أَمنوا أن يكون على الباء،
صـاعداً كان قبيحاً،ألته ص ــفة والتكون يف موض ــع االس ــم ،كأنه قال :أخذته بدرهم فزاد
ولو قلت:أَخذته ب ـ
الثّمن ص ـ ـ ـ ــاعداً ..وال جيوز أن تقول :وص ـ ـ ـ ــاعد،ألنك ال تريد أن خترب أّن ال ّدرهم مع ص ـ ـ ـ ــاعد مثن لش ـ ـ ـ ــيء
 -64الكتاب.320/1:
املتأخرين.6-5:
 -65و سيبويه و و ّ
 -66تكوين اجلملة وامتدادها عند سيبويه يف ضوء منهجه التفسريي للنحو.38:
 -67الكتاب.300/3 :
 -68ينظر :النحو الوايف ،160/240،4،.46/1:وتداخل االصول اللغوية وأثرت يف بناء املعجم.218/1:
 -69االصول يف النحو.145/1:
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كقولـك :بـدرهم وزايدة ،ولكنـك أخربت الد الثمن فجعلتـه أوالً))( )70حيـث حـذف الفعـل لي ّبني املتكلّم
أن الشيء ازداد شيئاً فشيئاً( )71والتقدير(( :فذهب الدرهم صاعداً))(.)72

الخاتمة
أهم ماتوصل اليه البحث من نتائج:
 .7إن النقل والسماع كلها دوال ذات مفهوم واحد عند سيبويه وهو القياا.
 .8إن العامل الذي اس ـ ـ ـ ــتقى س ـ ـ ـ ــيبويه منه علمه ولل منه كالم العرب كان ّإما حم ّداثً أو منش ـ ـ ـ ــداً أو زاعماً
ضمن اطار الثقة.
 .9ويكون لعامل املمارسة دورا يف نقل اللغة سواء كان الناقل متكلماً أو خمرباً أوحم ّداثً يتصف ابلفصاحة،
لما له من أمهية وبعد فكري؛ ألنه األسـ ــاا الذي يسـ ــتند عليه سـ ــيبويه يف تقعيدت للغة والطريق الذي
يلتجئ اليه سيبويه يف تنفيذ استنباطاته وآرائه؛ ألن كالم هذا املتكلم يسري وفق القياا.
 .10إن القبائل العربية اليت مسع ســيبويه منها مباشــرة ،ونقل عنها مل تكن على درجة واحدة من الف صــاحة،
صـاحة شــعرائها ،انضــوت عليها الكثريمن احكامه وأقيســته وما رصــدت من
إذ قيم جودة لغتها وفقاً لف ـ
أساليب عربية صحيحة.
 .11إن وص ـ ــف س ـ ــيبويه لوبيات الش ـ ــعرية ابلض ـ ــعف ال يعين بذلك عدم التكلّم ا ،وإمنا الض ـ ــعيف عند
سيبويه ميثل اجلواز.
 .12إن موقف سيبويه من الشعر شيبه ملوقفه من النثر فهو تقوميي وصفي.
المصادر والمراجع
.1
.2
.3
.4
.5

الكتب

القران الكري.
االصــول يف النحو :البو بكر حممد بن ســهيل الس ـراج (-ت316ه) حتقيق :د .عبد احلســني الفتلي
مؤسسة الرسالة -بريوت ط.1996- 2االقرتاح يف علم اص ـ ـ ـ ــول النحو:جالل الدين الس ـ ـ ـ ــيوطي-حتقيق:امحد حممد قاس ـ ـ ـ ــم -ط -1القاهرة-
1996م.
أمــال ابن الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجري :هبــة بن علي بن حممــد بن محزة احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين العلوي -حتقيق :حممود حممــد
الطناحي ،مكتبة ا اجني للنشر ط1992 -1
أوض ـ ــح املس ـ ــالك اىل ألفية أبن مالك :مجال الدين ابن هش ـ ــام( -ت761ه) حتقيق يوس ـ ــف الش ـ ــي
حممد البيقاعي -دار الفكر للطباعة (د-ت).

 -70الكتاب.290 /1:
 -71ينظر :توضيح املقاصد واملسالك بشرح الفيةابن مالك.725/2:
 -72شرح الكافية الشافية.765/2 :
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 .6البحث اللغوي عند العرب مع دراس ـ ـ ــة قض ـ ـ ــية التأثري والتأثر :أمحد خمتار عمر -جامعة القاهرة -عامل
الكتب -ط1988-6م.
 .7تداخل االصـ ــول اللغوية وأثرت يف بناء املعجم :عبد الرزاق بن فراج السـ ــاعدي -اجلامعة االسـ ــالمية يف
املدينة املنورة-ط2002 -1م.
 .8التعريفات -للجرجاين ،حتقيق :حممد صديق املنشاوي -دار الفضيلة للنشر -القاهرة (د-ت).
 .9توض ـ ــيح املقاص ـ ــد واملس ـ ــالك بش ـ ــرح الفية ابن ماللك ،ابن ام قاس ـ ــم املرادي ،حتقيق عبد الرمحن علي
سليمان -دار الفكر العريب للنشر -ط 2008- 1م.
 .10ا صائص :ابو الفتح عثمان ابن جين (ت- )392اهليئة املصرية العامة -ط( 4د-ت).
 .11ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرح أبيات س ـ ـ ـ ـ ـ ــيبويه ،جعفر امحد بن حممد النحاا (ت331ه) -حتقيق امحد ا طاب -مكتبة
العربية -حلب (د-ط) 1974م.
 .12شـ ــرح التسـ ــهيل البن مالك :مجال الدين اجلياين االندلسـ ــي (ت -)672حتقيق عبد الرمحن السـ ــيد-
دار هجر للطباعة -ط1990 -1م.
 .13شـ ــرح الس ـ ـريايف :ابو سـ ــعيد الس ـ ـريايف (ت368ه) -حتقيق امحد حسـ ــن هدل  -دار الكتب العلمية
للنشر -بريوت-ط2008-11م.
 .14ش ـ ــرح ش ـ ــافية ابن احلاجب :حممد بن احلس ـ ــن الرض ـ ــي االس ـ ـرتاابدي(ت688-ه) -حتقيق حممد نور
الدين حسن  -دارالكتب العلمية للنشر-بريوت1975 -م.
 .15ش ـ ــرح الشـ ـ ـواهد الش ـ ــعر يف كتاب س ـ ــيبويه :د.خالد عبد الكري مجعة ،دار الش ـ ــرقية للنش ـ ــر -ط- 2
1989م.
 .16شـ ـ ـ ـ ــرح الكافية الشـ ـ ـ ـ ــافية :حممد بن عبد اجلياين (ت672-ه) -حتقيق عبد املنعم امحد هريدي-
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Privatization and its Implementation in Iraq

هناء جواد كاظم
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الملخص
يهــدف البحــث اىل الوقوف على واقع القطــاع ا ــاص يف العراق وامهيــة اعــادة حتــديــد دور الــدولــة (او
اعــادة موازنــة ادوار كــل من القطــاع العــام والقطــاع ا ــاص) لكي يتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن للــدولــة ان تركز على ورــائفهــا
صـادية والتجارية وجعلها للقطاع
صـبغة االقت ـ ـ
االسـ ــاسـ ــية .اي انسـ ــحاب الدولة من اغلب االنشـ ــطة ذات ال ـ ـ
ا اص.
Abstract
The research aims at investigating the private sector in Iraq and the
importance of reassigning the role of the state (or rebalancing the roles of
both the public and private sectors) so that the state would be able to focus
on its main tasks. This means the state’s withdrawal from most commercial
and economic activities infavor of the private sector.

المقدمة
صـل
صـادي للعراق يظهر انه مل يكن س ـ ــلس ـ ــلة مرتابطة احللقات وامنا اترخيه يت ـ ـ
إن اس ـ ــتقراء التاري االقت ـ ـ
صـل حبسـ ــب الظروف السـ ــياسـ ــية اليت مير ا البلد بشـ ــكل يكون املشـ ــرتك بينهما ضـ ــعيفاً ،فقد خلرجح
وينف ـ ـ
ش ـ ـ ـ ــكل الدولة بني الليربالية مرة واملركزية مرة اخرى وما بينهما مدى واس ـ ـ ـ ــع القى بض ـ ـ ـ ــالله على الس ـ ـ ـ ــلوك
االقتصادي لكل زمن يسود فيه.

 -1وزارة التجارة.
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وبعـد دخول القوات االمريكيـة اىل العراق فقـد دخـل مرحلـة جـديـدة من اترخيـه املعـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وهو يف ازمـة
عامة شاملة تفوق يف حد ا مجيع ازمات اجملتمعات يف العصر احلديث سواء كانت انمية ام متقدمة لثلت
صـحي
صـرف ال ـ ـ
صـحية وخدمات شـ ــبكات ال ـ ـ
يف ارتفاع معدالت الفقر والبطالة والتضـ ــخم وتردي احلالة ال ـ ـ
ومنظومات الطاقة الكهرابئية والطرق واجلسـ ــور وغريها من ا دمات االجتماعية وامام هذا الوضـ ــع املرتدي
صـادي للوض ـ ــع الراهن ومبس ـ ــاعدة دولية مادية واس ـ ــتش ـ ــارية ما زالت مس ـ ــتمرة
بدأت حركة االص ـ ــالح االقت ـ ـ
معتمدة على ارشـادات وتوصـيات املؤسـسـات الدولية ذات التوجهات الليربالية والداعمة لعملية التحول اىل
اقتصاد السوق وآلياته.
فرضية البحث:
صـاد املركزي الش ـ ـ ـ ـ ــمول الذي يعتمد التخطيط املركزي اىل حرية الس ـ ـ ـ ـ ــوق
ان عملية التحول من االقت ـ ـ ـ ـ ـ
واطالق اجملال للقطاع ا اص ألداء دورت يف احلركة االقتصادية دون استبعاد الدولة يف ذلك امنا ميثل الطريق
صـادي
صـاد املركزي اباات اكثر تقدماً يف السـ ـ ــلم االقت ـ ـ ـ
املناسـ ـ ــب وضـ ـ ــمن اطار املناخ الدول لتحويل االقت ـ ـ ـ
والتنموي.
هدف البحث:
يهــدف البحــث اىل الوقوف على واقع القطــاع ا ــاص يف العراق وامهيــة اعــادة حتــديــد دور الــدولــة (او
اعــادة موازنــة ادوار كــل من القطــاع العــام والقطــاع ا ــاص) لكي يتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن للــدولــة ان تركز على ورــائفهــا
صـادية والتجارية وجعلها للقطاع
صـبغة االقت ـ ـ
االسـ ــاسـ ــية .اي انسـ ــحاب الدولة من اغلب االنشـ ــطة ذات ال ـ ـ
ا اص ،ومن مث ختفيف العبء عن اجهزة االدارة العامة الواقعة على عاتق الدولة مبا يتيح هلا اداء ورائفها
صـلحة العامة احياانً من ادائها
التقليدية كالدفاع واالمن والقضـ ـ ـ ـ ــاء بكفاءة اكثر اضـ ـ ـ ـ ــافة اىل ما تتطلبه امل ـ ـ ـ ـ ـ
لبعض ا دمات الالزمة ألفراد اجملتمع مثل خدمات التعليم والصحة والتكامل االجتماعي.
اهمية البحث:
صـادي
خلا امهية البحث من ان هناك درجة تفاوت كبري ليس على مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى مس ـ ـ ـ ـ ـ ــرح الفكر االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ
فحسـ ـ ـ ـ ــب وامنا على املسـ ـ ـ ـ ــتوى الداخلي لكل بلد من البلدان النامية وداخل كل شـ ـ ـ ـ ــرحية منه وحىت داخل
املدرسة الفكرية الواحدة ملثقفي هذت البلدان حول دور القطاع ا اص واعتماد الية السوق بديال للتخطيط
واطالق احلريـة حلركـة راا املـال واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـار االجنحم والتجـارة وانتقـال االيـدي العـاملـة اليت تعرب عن وعي
صـادي
متزايد رغم اضــطرابه لطبيعة وموجبات ا روج من الوضــع الســاكن واملراحل املتأخرة من التطور االقت ـ
وااللتحاق بركب اجملتمعات املتطورة.
مشكلة البحث:
إن املشـكلة الرئيسـية يف عملية التحول و اقت صـاد السـوق تتبلور يف حتديد املفهوم ومسـاحة ما يشـمل
ونوع وطريقة التحول وما هي امللكية؟ وملن املشاريع املرشحة؟ ومن يقرر؟ وكيف حتول؟ ومدى حرية القرار
السياسي يف القبول ابلتحول وموقف القوى االخرى ومنظمات اجملتمع املدين او املواطنني فضال عن القيود
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القانونية حيث تســتلزم عملية التحول اىل تش ـريعات غري متعارضــة مع الدســتور وال القوانني او ما تتمتع به
املؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات العامة .ويف مواجهة تلك املشـ ـ ـ ــكلة ولكي حتقق عملية التحول اهدافها ،يتطلب ذلك اطارا
قانونيا شامال ،وواضحا ومنسجما يف نصوصه وروحه مع متطلبات السوق.
وانطالقاً مما تقدم فان هذا البحث سوف يتناول هذت املشكلة عرب طرح عدد من االسئلة منها-:
 ما هو مفهوم ا صخصة؟ وما هي اساليبها؟ ما هي اهداف ا صخصة؟ مسات االقتصاد العراقي. ما هي السياسات واالساليب املالئمة للتحول و اقتصاد السوق؟مفهوم الخصخصة واساليبها
صـادي نقل امللكية العامة او اسـ ــناد ادار ا اىل القطاع ا اص .خلخذ
صـة يف التعبري االقت ـ ـ
صـخ ـ ـ
تعين ا ـ ـ
ا صـخ صـة اسـلوبني االول :هو بيع اصـول مملوكة للدولة اىل القطاع ا اص ،والثاين :هو ان تتوقف الدولة
عن تقدي خدمات كانت تض ـ ـ ـ ـ ــطلع ا يف الس ـ ـ ـ ـ ــابق مباش ـ ـ ـ ـ ــرة وتعتمد على القطاع ا اص يف تقدي تلك
ا دمات.
صـة واليت تناولتها االدبيات والبحوب وميكن تقسـ ـ ــيم تلك
صـخ ـ ـ ـ
ويف ضـ ـ ــوء هذا تعددت اسـ ـ ــاليب ا ـ ـ ـ
االساليب على جمموعتني تضم كل جمموعة عدد من االساليب وفق اسس معينة وعلى النحو اآلا:
صـة احلكومة يف ملكية
اجملموعة االوىل :تش ــمل تلك االس ــاليب اليت تنطوي على بيع جزئي او كلي حل ـ
الشـ ـ ـ ــركة وهذت تتطلب الطرح العام والطرح ا اص جزئيا او كليا لالسـ ـ ـ ــهم وبيع موجودات الشـ ـ ـ ــركة ولليك
االدارة والعاملني حصة يف راا مال الشركة.
الطرح العام لالكتتاب :يقصـد به قيام احلكومة بطرح كل او جزء من اسـهم الشـركة للبيع للجمهور من
خالل س ــوق االوراق املالية ويعد هذا االس ــلوب من االس ــاليب املفض ــلة ملا يؤدي من توس ــيع نطاق امللكية
وقاعدة املنافسة.
صـد به بيع اسـ ــهم الشـ ــركة او جزء منها ملسـ ــتثمر واحد او جمموعة خمتارة
الطرح ا اص لالكتتاب :ويق ـ ـ
من املستثمرين وقد يفضل الكثري من املستثمرين الطرح ا اص على الطرح العام لعدة اسباب منها:
• عدم وجود التزام بنش ـ ـ ــر املعلومات اليت تفريف على الش ـ ـ ــركات اليت تطرح اس ـ ـ ــهمها للتداول
العام وهو ما يضفي سرية على نشاطات الشركة اىل جانب تكاليف نشر تلك املعلومات.
صـعب
• ان الطرح ا اص يتميز بقلة عدد املســامهني مما ييســر على االدارة اختاذ قرارات كان ي ـ
اختاذها لو ان االسهم تطرح للتداول العام.
صـة
صـخ ـ
صـة .وتتض ــمن ا ـ
اجملموعة الثانية :وتش ــمل تلك االس ــاليب اليت ال تنطوي على بيع تلك احل ـ
وفق هذت اجملموعة ما ا-:
 .1تقس ـ ـ ــيم الش ـ ـ ــركة اىل وحدات مس ـ ـ ــتقلة :ويعد هذا االس ـ ـ ــلوب عملية اعادة هيكلة الش ـ ـ ــركة من خالل
تقسيمها اىل وحدات مستقلة لهيداً صخصتها.
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 .2جذب اسـتثمارات خاصـة اضـافية :يتمثل يف جلب اسـتثمارات اضـافية من القطاع ا اص اما إلعادة
خلهيل الش ــركة او لتمويل اس ــتثمارات جديدة ويف رل هذا االس ــلوب ال تتخلى احلكومة عن ملكيتها
االصلية اذ ال تنطوي العملية على بيع موجودات او بيع حصة احلكومة يف راا املال.
 .3االجارة وعقود االدارة :لإلجارة وعقود االدارة مسات مش ـ ـ ـ ــرتكة تربر تناوهلا معا يف قس ـ ـ ـ ــم واحد فكال
صـة ابلكفاءات واملهارات االدارية والتكنولوجية خالل مدة
صـخ ـ ـ ـ
االسـ ـ ــلوبني يزودان الشـ ـ ــركة بدل ا ـ ـ ـ
صـة ال
صـخ ـ
العقد وذلك مقابل تعويض مادي .وكما هو واض ـح فان هذا االس ــلوب من اس ــاليب ا ـ
صـة احلكومــة يف راا املــال ،لــذا ميكن القول ان هــذا
ينطوي على بيع موجودات الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــة او ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـة
صـخ ـ
صـة االدارة وعمليات الش ــركة دون ان ميتد اىل خ ـ
صـخ ـ
صـرف اىل خ ـ
االس ــلوب مميز اذ انه ين ـ
امللكية ،ومن املزااي اليت توفرها االجارة توفري نفقات التش ــغيل دون التخلي عن ملكية املش ــروع فض ــال
عن احلصول على دخل سنوي وجذب مهارات فنية وادارية متطورة.
من جهة اخرى جند ان البعض يقسـم اسـاليب وصـور عملية ا صـخ صـة ابالعتماد على اسـاا امللكية
صـة االدارة وميكن توض ــيح
صـخ ـ
صـة امللكية او خ ـ
صـخ ـ
او االدارة ويف هذا تقس ــم ايض ـاً اىل جمموعتني مها خ ـ
كل نوع كما يلي-:
صـة امللكية :وتعين حتويل ملكية املش ــروع كلياً او جزئياً اىل ملكية خاص ــة وميكن ان يتم ذلك
صـخ ـ
 .1خ ـ
من خالل البورص ـ ـ ـ ــة او املزايدة او اىل العاملني فيه كما ميكن ان يتم من خالل بيع املش ـ ـ ـ ــروع او جزء
صـة ملكية املشـ ــروعات كلها وامنا قد
صـخ ـ ـ
صـلح ـ ـ
صـور ال ت ـ ـ
منه كأصـ ــول وابلطبع فان بعض هذت ال ـ ـ
صـلح ملش ـ ـ ــروع اخر واختيار االس ـ ـ ــلوب املناس ـ ـ ــب ويقلل من
صـلح هذا االس ـ ـ ــلوب ملش ـ ـ ــروع وال ي ـ ـ ـ
ي ـــ
التحدايت الكبرية امام جناح ا صخصة.
صـة االدارة :وتعين عدم حدوب اي تغيري يف منط ملكية املش ــروع فيظل املش ــروع مملوكا ملكية
صـخ ـ
 .2خ ـ
عامة لكن الذي حيدب تغيري اسـلوب ومنط ادارته .وهناك صـور عديدة صـخ صـة االدارة منها عقود
االدارة ومبقتضـ ــاها حتتفظ الدولة ابمللكية وتوكل ادارة املشـ ــروع اىل القطاع ا اص على ان توفر له كل
االموال الالزمـة.وذلـك لقـاء عـائـد حمـدد .واكثر مـا يكون ذلـك يف املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروعـات ا ـدميـة ومنهـا عقود
صـورة وس ــابقتها
التأجري ،حيث تبقى ملكية املش ــروع للدولة ويؤجر للقطاع ا اص والفرق بني هذت ال ـ
انه يف حال التأجري يدفع املســتأجر االجيار بغض النظر عن نتيجة املشــروع ويســتخدم ذلك بكثرة يف
املشـ ــروعات الطبيعة ا اصـ ــة ومنها عقود االنشـ ــاء والتشـ ــغيل والتحويل واملعروفة ابسـ ــم ( ،)Botويعد
صـة ملا يتميز به من البس ــاطة وجذب
صـخ ـ
هذا االس ــلوب من اكثر االس ــاليب ش ــيوعا يف عمليات ا ـ
االستثمارات ا ارجية وكثريا ما يستخدم يف مشروعات البنية االساسية مثل شبكات الطرق وحمطات
الكهرابء وامليات واملطارات واملوانئ ...ا  .ومبوجبها يقوم املس ــتثمر ببناء املش ــروع وتش ــغيله ملدة حمددة
يعود بعـدهـا اىل احلكومـة وبرغم مـا هلـذا االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوب من ميزات فـان لـه الكثري من املثـالـب اليت ميكن
التقليل منها اذا ما كانت هناك حكومة قوية رشـ ـ ـ ــيدة وكانت بنود االتفاق واضـ ـ ـ ــحة حمددة مراعية ما
صـلحة العامة ومنها عقود االمتياز حيث لنح احلكومة احدى الشـ ــركات
حيقق اكرب قدر ممكن من امل ـ ـ
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امتيازاً خاصـاً إلنتاج او توريد جزء من خدمة معينة وبرغم قدم هذا االسـلوب فان اسـتخدامه االن يف
البالد النامية حمدود حلساسيته الزائدة اات املخاطر االقتصادية والسياسية.
وبشكل اخر ميكن وصف سياسات ا صخصة وفق سياستني مها:
 .1ا صخصة التلقائية:
صـاد
تتلخص يف تشـ ـ ــجيع القطاع ا اص (افراد وشـ ـ ــركات) ودعمه بشـ ـ ــكل يؤهله لزايدة ثقله يف االقت ـ ـ ـ
الوطين على ان ال تؤثر هذت العملية يف اوض ـ ـ ـ ـ ــاع النش ـ ـ ـ ـ ــاطات اليت يض ـ ـ ـ ـ ــطلع ا القطاع العام ويعتمد هذا
صـادية
االسـ ــلوب اسـ ــاسـ ـاً على تنفيذ الدولة لوسـ ــائل حتفيزية تشـ ــجع القطاع ا اص مع يئة القاعدة االقت ـ ـ
املالئمة لنمو هذا القطاع ذلك لتهيئة الوسائل املالئمة لالستثمار واالنتاج يف مؤسساته املختلفة.
 .2ا صخصة اهليكلية:
تتلخص يف تقليص دور القطاع العام ووزنه الكبري نس ـ ـ ـ ــبياً من خالل بيع بعض مؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاته االنتاجية
وا دمية او حتويل ادارا ا اىل القطاع ا اص وابلتال يندرج هذا االسـ ـ ـ ــلوب بشـ ـ ـ ــكل واضـ ـ ـ ــح وشـ ـ ـ ــامل يف
صـادي اليت يوص ــي ا البنك الدول وعادة ما يتطلب تنفيذ هذا االس ــلوب مدة
س ــياس ــات االص ــالح االقت ـ
صـفية الش ــركات العامة اليت
طويلة من الزمن اذ ان هذا العمل يتطلب اجراءات هيكلية خمتلفة تس ــتند اىل ت ـ
صـل ملكيتهـا عن ادار ـا لهيـدا
يثبـت عـدم جـدوى اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحهـا ليتم بيعهـا اىل القطـاع ا ـاص او حىت ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـادية كفؤة دون ان تؤثر فيها االعتبارات السـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــية
لضـ ـ ـ ـ ــمان ادارة تلك الشـ ـ ـ ـ ــركات على اسـ ـ ـ ـ ــس اقت ـ ـ ـ ـ ـ
واالجتماعية ويعد ما قامت به حكومة العمال يف بريطانيا من حتويل مؤسـسـات القطاع العام (سـواء ابلبيع
او االجارة) اىل القطاع ا اص من ابرز التجارب العاملية يف اسلوب ا صخصة اهليكلية.
اهداف الخصخصة
صـة ختتلف من دولة اىل اخرى حس ـ ــب االطار الذي يفهم فيه او حيدد له حدود
صـخ ـ ـ
إن اهداف ا ـ ـ
وجمال تنش ــيط القطاع ا اص ض ــمن فعاليات الدولة او احلكومة س ـواء يف جمال االنتاج او ا دمات جزئي
كان او كلي ،وقد حددت مجيع هذت االهداف فيما ا-:
 .1تشجيع وتعزيز الكفاءة االقتصادية عن طريق تعزيز االسواق املنافسة.
 .2اعادة حتديد دور الدولة للسماح هلا ابلرتكيز على التحكم واالنضباط او االدارة.
صـة للمش ـ ـ ــروعات العامة وذلك يف حماولة للوص ـ ـ ــول اىل ض ـ ـ ـوابط مالية
 .3ختفيف االعباء املالية املخ ـ ـصـ ـ ـ ـ
واستقرار على املستوى الكلي للبنيان االقتصادي.
 .4ختفيف حدود الديون العامة.
 .5حترير املوارد املالية احملددة يف الدولة وذلك بتمويل قطاعات اخرى مثل التعليم.
 .6خلق او نشوء استثمار جديد متضمنا االستثمار االجنحم ا اص.
 .7تعبئة املواد احمللية للتنمية.
 .8توسيع قاعدة امللكية.
صـورة او الخرى يف الدول املختلفة لكنها يف النهاية تندرج حتت
صـة ب ـ ـ ـ ـ ـ
صـخ ـ ـ ـ ـ ـ
وتتشـ ـ ـ ـ ــابه اهداف ا ـ ـ ـ ـ ـ
صـة او ســياســة التنشــيط مل تنحســر
صـخ ـ
االهداف ســالفة الذكر ،ويف دراســة اخرى تنظر اىل ان اهداف ا ـ
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صـاد
صـادي وحسـ ــب بل هو اعادة االدوار واملسـ ــؤوليات بشـ ــكل يعزز القدرة االنتاجية لالقت ـ ـ
يف هدف اقت ـ ـ
صـبح اكثر فاعلية .هلذا فان الفوائد او االهداف تعتمد على
وحتريك وتنش ـ ـ ـ ــيط املؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات بش ـ ـ ـ ــكل ي ـ ـ ـ ـ
االسلوب الذي يتم اتباعه يف اعادة االدوار وتبويب االهداف وفق املؤشرات اآلتية-:
❖ االهداف االقتصادية:

إن التحول اىل القطــاع ا ــاص ليس هــدفـاً يف حــد ذاتــه وامنــا هو وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلــة او اداة لتحقيق االهــداف
صـادية وحتس ـ ــني مس ـ ــتوايت اجلودة
االخرى لعل يف طليعتها حتفيز روح املنافس ـ ــة وزايدة درجة الكفاءة االقت ـ ـ
وختفيض التكاليف واالس ـ ـ ـ ــعار وص ـ ـ ـ ــوالً اىل زايدة ورفع مس ـ ـ ـ ــتوايت املعيش ـ ـ ـ ــة والرفات العام للمجتمع ومجهرة
املستهلكني وتتمثل هذت االهداف يف ما يلي:
 .1االرتفاع يف اداء املش ـ ــروع عن طريق رفع مس ـ ــتوى الكفاءة يف اس ـ ــتخدام املوارد البش ـ ـرية واملادية وزايدة
االنتاجية واالستجابة بدرجة اكرب للمستهلكني من حيث كمية ا دمات او نوعيتها.
 .2اعـادة حتـديـد دور الـدولـة (او اعـادة موازنـة ادوار كـل من القطـاع العـام والقطـاع ا ـاص) لكي يتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن
للدولة ان تركز على ورائفها االساسية.
صـبغة التجارية
صـغري حجم اهليكل العام للدولة وذلك ابنســحاب الدولة من اغلب االنشــطة ذات ال ـ
 .3ت ـ
صـاديـة وجعلهـا للقطـاع ا ـاص ،ومن مث ختفيف العـبء عن اجهزة االدارة العـامـة الواقعـة على
واالقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
عاتق الدولة مبا يتيح هلا اداء ورائفها التقليدية كالدفاع واالمن ،والقض ـ ــاء بكفاءة اكثر اض ـ ــافة اىل ما
صـلحة العامة احياانً من ادائها لبعض ا دمات الالزمة ألفراد اجملتمع مثل خدمات التعليم
تتطلبه امل ـ ـ ـ ـ ـ
والصحة والتكامل االجتماعي.
صـادية داخل كل قطاع سـ ـواء يف
صـادية وبني الوحدات االقت ـ
 .4خلق مناخ تنافس ــي بني القطاعات االقت ـ
اجملاالت االنتاجية او التسويقية او املالية او البشرية.
 .5الوصـول اىل قرارات اسـتثمارية اكثر وافضـل و يئة الظروف املوضـوعية مبا يزيد من حجم االسـتثمارات
وكذلك توسـيع قاعدة االسـتثمارات الفردية واجلماعية مبا يوفر رعوا االموال الالزمة ملتطلبات التوسـع
هذا يوفر للحكومة امكانية اعادة االس ــتثمار يف انش ــطة ومش ــاريع جديدة ال يس ــتطيع القطاع ا اص
القيام ا مبفردت.
 .6ميكن اعتبار عملية ا صخصة مقدمة للتوجه و اقتصاد السوق.
 .7احلد من احتكار القطاع العام وكذلك تفرغ الدولة للخدمات اليت تعود على املس ـ ـ ـ ــتهلك وبتحس ـ ـ ـ ــني
نوعية ا دمة وسرعة اجنازها.
 .8تشـ ــجيع رعوا االموال الوطنية ابالسـ ــتثمار وزايدة مسـ ــاحة املنافسـ ــة بني املنتجني مبا خيدم املسـ ــتهلك
وابقل كلفة والحسن جودة.
 .9ضمان زايدة االنتاج كماً ونوعاً وكذلك التواصل مع االسواق العاملية.
 .10ضمان نظام الرقابة بسبب فصل اجلهة املنفذة عن املراقبة.
 .11ختفيف رقابة القطاع العام واجراءاته.
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❖ االهداف االجتماعية:

صـاديـة واملـاليـة واالجتمـاعيـة لوهـداف التحول اىل
على الرغم من التـداخـل الكبري بني اجلوانـب االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
القطاع ا اص فانه ميكن ابراز اهم االهداف االجتماعية هو:
 .1اهـداف الرفـات العـام :يتوقع ان يؤدي التحول اىل القطـاع ا ـاص اىل رفع مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الرفـات العـام وذلـك
صـادية يف توريف املوارد واىل تقليل اهلدر يف اسـ ـ ـ ــتخدامها وابلتال
من خالل حتسـ ـ ـ ــني الكفاءة االقت ـ ـ ـ ـ
صـادي
زايدة االنتاج كماً ونوعاً وختفيض التكلفة واالس ـ ـ ـ ــعار وص ـ ـ ـ ــوالً اىل زايدة معدالت النمو االقت ـ ـ ـ ـ
الدائم وزايدة الرفات العام.
صـادي بني خمتلف فئـات
 .2االهـداف التوزيعيـة :وهي تتعلق ـدف توزيع اكثر عـدالـة ملنـافع النمو االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
السـ ـ ـ ــكان او تقليل خماطر عدم املسـ ـ ـ ــاواة عند حتويل ملكية االصـ ـ ـ ــول العامة اىل القطاع ا اص وهذا
يتمثل بتوسيع وتعميق قاعدة ملكية االسهم فيما بني العامة عموماً.
سمات االقتصاد العراقي:
صـادر متعددة ولكن يشــكل النفط القوة احملركة يف نشــاطه اال
صـاد له م ـ
صـاد العراقي ابنه اقت ـ
يتســم االقت ـ
اننا املتابع لفرتة السـبعينيات من القرن املاضـي يرى ان هناك فرتة منو وتطوراً ملختلف القطاعات االقتصـادية
صـار وما آلت اليه من اافايف
اال ان الوض ـ ــع اخذ ابلتدهور بعد حرب عام  1980مع ايران مث حالة احل ـ ـ
يف مسـتوى القطاع االنتاجي وا دمي واعتماد البلد على االسـترياد ،وميكن القول ان هناك مجلة خ صـائص
اتصف ا االقتصاد العراقي تتمثل بـ:
• ان معظم املشـاريع املقامة موجهة إلشـباع الطلب احمللي يف اطار سـياسـة التعويض عن االسـتريادات ومل
تدخل االس ـواق ا ارجية يف حس ــااب ا اال يف حدود ض ــيقة والعتبارات تتعلق ابلتخلص من الفوائض
السلعية وليست كسياسة تصديرية معتمدة وموجهة.
صـادية لغريف مواجهة
• اعتمدت الدولة يف سـ ـ ــياسـ ـ ــتها على توفري الدعم واحلماية للمؤسـ ـ ـسـ ـ ــات االقت ـ ـ ـ
منافسة السلع املستوردة ومن شان تلك احلماية ومد ا ان ال تؤدي اىل حتسني املنتجات الوطنية.
• ارتفاع حجم اسـ ــترياد املسـ ــتلزمات السـ ــلعية واملواد االولية خاصـ ــة بعملية االنتاج حيث اافايف نسـ ــبة
صـناعة واليت
صـل و  %60يف معظم فروع ال ـ ـ ـ
املكون احمللي فيها مقارنة ابملس ـ ـ ــتورد االجنحم والذي ي ـ ـ ـ
صـنيع املواد ا ام
صـاد العراقي والقائمة على ت ـ ـ ـ
نشـ ـ ــأت دون مراعاة املزااي النسـ ـ ــبية اليت يتمتع ا االقت ـ ـ ـ
صـناعية وتعتمد
املنتجة حملياً ويعود السـ ــبب يف ذلك اىل اقامة صـ ــناعات تعتمد على اميع السـ ــلع ال ـ ـ
على مواد خام م صـنعة ون صـف م صـنعة مسـتوردة واليت غالبا ما تنتج ألغرايف االسـتهالك املباشـر دون
االهتمام بتطوير صناعة انتاج املستلزمات الداخلة يف انتاجها.
• لقد اسـهم نقص املوارد للنصـف الثاين من الثمانينات وزمن احلصـار االقتصـادي واافايف سـعر صـرف
صـنيع الثقيل للبرتوكيمياوايت واحلديد وال ـ ـ ـ
الدينار العراقي يف اعاقة برانمج الت ـ ـ ـ
صـناعة اهلندسـ ـ ــية عموماً
وصـ ـ ــناعة احملركات والسـ ـ ــيارات واملكائن بوجه خاص وملا كان ذلك الربانمج حكومياً مل يتضـ ـ ــح الدور
الكامل للدولة يف الصناعة.
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•

•

•

تدار املنشـ ـ ـ ـ ـ ــعت العامة ادارة حكومية كاملة يف تشـ ـ ـ ـ ـ ــغيل الكوادر وانتقاء العناصـ ـ ـ ـ ـ ــر القيادية وقرارات
االس ــتثمار واالنتاج والتس ــعري والتس ــويق وهي يف الغالب تتحامى ابلدوائر الس ــياس ــية وتنحو و العزلة
وختشى االنفتاح املعلوماا.
صـادية عموما من النوعية الواطئة للمنتجات وهنا ال فرق بني القطاع العام
تعاين املؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات االقت ـ ـ ـ ـ
وا اص ،حبيث مل يتمكن جهاز التقييس والس ـ ـ ــيطرة النوعية من اجبار املنش ـ ـ ــعت على حتس ـ ـ ــني نوعية
املنتج خصوصاً يف رل انعدام املنافسة ا ارجية.
غالباً ما لنح الدولة قطاعها العام اسـ ـ ـ ــعار صـ ـ ـ ــرف خاصـ ـ ـ ــة ختتلف عما يعتمدت القطاع ا اص وهذا
يفض ـ ـ ـ ــي اىل تض ـ ـ ـ ــخم زائف لورابح والوض ـ ـ ـ ــع املال وتش ـ ـ ـ ــوهات نظام االنتاج الذي تنس ـ ـ ـ ــحب عليه
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعري للمنتجـات بعيـداً عن العريف والطلـب وينعكس كـل ذلـك ابرتفـاع التكلفـة
االقتصادية وسوء ختصيص للموارد وتبديد لإلمكاانت بعيدا عن التنمية .اضافة اىل ما ترتكه من خلق
اس ـ ـواق س ـ ــوداء وتش ـ ــوهات نظام االس ـ ــعار وموازنة راهرية منطوية على خلل وخاص ـ ــة يف حال انتاج
سلع مماثلة ملا ينتجه القطاع ا اص.
السياسات واالساليب املالئمة للتحول نحو اقتصاد السوق-:

صـاديـة وتوقف معظم
صـاد العراقي يف الـدمـار الـذي حلق ابلبنيـة االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
يتجلى الرتدي الكـارثي لالقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـاد العراقي وتؤكد على ضـ ـ ــرورة الشـ ـ ــروع
صـادية يف القطاعات السـ ـ ــلعية ويف احادية االقت ـ ـ ـ
االنشـ ـ ــطة االقت ـ ـ ـ
إبصـالحات اقتصـادية تسـتند اىل اسـرتاتيجية لتنمية تسـتهدف تغيري بنية االقتصـاد ،وعلى ذلك ميكن القول
ابن مربرات االصالح االقتصادي تكمن يف العوامل اآلتية:
 .1اافايف االداء االقت صـادي :ادى تراجع مسـتوى النشـاط االقت صـادي يف القطاعات السـلعية وا دمية
صـادي ويربز احلـال اكثر قـالـا اذا مـا
ويف القطـاعني العـام وا ـاص اىل اافـايف معـدالت النمو االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـادي للقطاعات غري النفطية اىل درجات س ـ ــالبة تؤش ـ ــر
وض ـ ــعنا النفط جانباً اذ س ـ ــينزلق النمو االقت ـ ـ
الرتاجع املفجع يف مستوى االداء االقتصادي يف العراق.
 .2الديون ا ارجية :يعاين العراق من تراكم ديونه ا ارجية واليت بلغت ( )120مليار دوالر مما اضـ ـ ـ ـ ـ ــطر
العراق اىل القبول إبصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحـات وبرامج تنـدرج يف عـداد االلتزامـات الـدوليـة احملـددة واليت تعهـد العراق
ابإليفاء ا لصندوق النقد الدول واندي ابريس.
صـل اىل و  %50وهذا يؤش ــر
 .3اس ــتفحال مش ــكلة البطالة :لنقرتب من تقديرات البنك الدول الت ت ـ
االرتفاع الكبري يف معدالت البطالة عند مقارنتها مبؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـرات عقدي الثمانينات والتس ـ ـ ـ ـ ـ ــعينات حبوال
 %3.6و .%13
 .4تفاقم الفقر يف العراق :سـامهت السـياسـات االقتصـادية السـابقة واحلروب واحلصـار واالنفاق العسـكري
املتعارم واالنفاق التبذيري ملؤسـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــات الدولة وسـ ـ ـ ـ ــوء توزيع الدخل القومي ،اىل فرز بنية اجتماعية
مشــوهة يرزح فيها اغلبية الســكان حتت خط الفقر ،وهناك ســياســات واســاليب نراها مالئمة للتحول
و اقتصاد السوق تتمثل ابملطالب االتية-:
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مل يكن القطاع ا اص بعيداً عن ممارسـة دورت يف تنمية االقت صـاد العراقي وادارة نشـاطه فقد مارا دورت
صـة يف العراق ان
صـخ ـ
صـناعة والزراعة والتجارة .وميكن رس ــم معامل طريق تس ــري عليه اربة ا ـ
الرايدي يف ال ـ
صـادية والبشـ ـ ـرية
صـلت يف املس ـ ــتقبل يراعي كل الظروف واالعتبارات للمجتمع العراقي وامكانياته االقت ـ ـ
ح ــ
واالجتماعية .لذا عند رسم املعامل ميكن االخذ مبا ا-:
 .1القيام بدراس ـ ـ ـ ــة ش ـ ـ ـ ــاملة جلميع املش ـ ـ ـ ــاريع والبالغة ( )192مش ـ ـ ـ ــروع يف قطاعات عامة وتقييم كفاء ا
ومستوى ارابحها ونوعية ا دمة املقدمة من قبل ،ومن مث تصنيفها وفق معايري علمية دقيقة.
صـتها ابجملتمع ومدى خلثري
صـخ ـ ـ
 .2حتديد او معرفة حجم مسـ ــاا عمل تلك الشـ ــركة او املنشـ ــاة املراد خ ـ ـ
خــدمــا ــا عليــه ،وهــل للقطــاع ا ــاص احمللي القــدرة على اداء تلــك ا ــدمــة مبــا حيقق تقــدميهــا بــدون
صـل ا دمة
صـري يؤثر على ابناء اجملتمع ام ان الدولة قد تش ـ ـ ـ ــرتك مع القطاع ا اص فيها حىت ت ـ ـ ـ ـ
تق ـ ـ ـ ـ
بشكل جيد ومتطور.
 .3النظر بطريقة خاص ـ ــة للمش ـ ــاريع الس ـ ـرتاتيجية واليت تعد ثروة وطنية للمجتمع وفيها حق جلميع ابنائه،
فالبد من بقائها حتت اشـراف الدولة وان ت االشـرتاك فيها فليكن بنسـب ،والعمل على تدريبهم ورفع
كفاء م مبا حيقق هلم فرص عمل اخرى او فتح اسـ ـ ـ ـ ــتثمارات جديدة السـ ـ ـ ـ ــتيعا م والعمل على توفري
شبكة محاية اجتماعية متوازنة ومدروسة حتمي تلك الفئات من الفقر وتوفر هلم دميومة احلياة.
املطلب الثاني :الرقابة على الخصخصة

ولكي حيقق برانمج ا صخصة النجاح املطلوب البد ان ترافق مراحل ا صخصة رقابة ومتابعة للتأكد
من حسـن سـري عملية حتويل املؤسـسـات اىل القطاع ا اص تالفيا للصـعوابت واالاثر السـلبية اليت ميكن ان
تنجم عن عملية التخ صـيص وما ميكن ان حتققه من مكاسـب .ويقوم اجلهاز االعلى للرقابة واحملاسـبة عادة
ـذا الـدور مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنـداً يف رقـابتـه على القوانني واالنظمـة اليت لنحـه حق الرقـابـة على االموال العـامـة ،وميـارا
ذلك يف اطار رقابته على املال العام وسـ ــالمة االجراءات املتعلقة به سـ ـواء كانت رقابة مالية او حماسـ ــبية او
قانونية او رقابة اداء.
ويتمثل دور اجهزة الرقابة يف برانمج التخصيص يف الرقابة قبل البدء ابلتحول واثناء التنفيذ وبعد عملية
التحول وذلك كما يلي:
 .1قبل البدء بعملية التخصيص:
صـيص من حتس ـ ـ ــني الكفاءة والفعالية وختفيف االعباء
أ -تقوي االهداف :حبيث يتم تقوي اهداف التخ ـ ـ ـ
عن املوازنة العامة واالس ـ ــتخدام االمثل للموارد وغريها من حيث واقعيتها وعدم تعارض ـ ــها مع بعض ـ ــها
البعض.
ب -تقوي السياسات :وتتمثل يف تقوي السياسات االقتصادية املختلفة واالجراءات اليت تعمل على تفعيل
القطاع ا اص لزايدة نشاطه االقتصادي مبا يف ذلك السياسات النقدية واملالية.
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صـادية واالجتماعية املتوقعة :وتتمثل يف تقوي هذت االاثر س ـواء كانت اجيابية كزايدة
ت -تقدير االاثر االقت ـ
صـادي نتيجة حتس ـ ـ ــن االداء وزايدة الفعالية او س ـ ـ ــلبية كزايدة معدالت البطالة والتض ـ ـ ــخم
النمو االقت ـ ـ ـ
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء توزيع ا ـدمـة .كمـا جيـب التـأكـد من سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمـة االجراءات اليت ت اختـاذهـا ملنع حـدوب االاثر
السـ ــلبية كضـ ــمان حقوق العاملني واجياد فرص بديلة هلم وضـ ــمان عدالة توزيع ا دمة وكفاءة تقدميها
من حيث السـعر واجلودة وتوسـيع قاعدة امللكية واحليلولة دون سـيطرة فئة قليلة على املشـروعات املراد
ختصيصها وذلك بوضع املعايري الرقابية والقانونية والتنظيمية الالزمة لذلك.
صـيص :حبيث يتم التأكد من توفر املعلومات والبياانت
ب -متابعة الض ـوابط والشــروط الالزمة لعملية التخ ـ
صـيص مثل
صـادية اليت هلا عالقة ابلتخ ـ ـ
صـها واملتغريات االقت ـ ـ
صـي ـ ـ
املالية واحملاس ـ ــبية للش ـ ــركات املراد خت ـ ـ
االسواق املالية واملناخ االستثماري ومدى كفاءة جلان التخصيص.

 .2الرقابة على تنفيذ برانمج التخصيص:
ويكون دور اجلهاز الرقايب خالل مرحلة التنفيذ كما يلي:
صـيص :ويتمثل دور املدقق يف هذت املرحلة يف تدقيق
صـنيف واختيار الشــركات املرشــحة للتخ ـ
أ -مرحلة ت ـ
صـيص وتقوي اهداف الدولة من
صـنيف املش ـ ـروعات واختيارها للتخ ـ ـ
املعايري اليت ت على اس ـ ــاس ـ ــها ت ـ ـ
صـيص هـذت املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروعـات .فـاذا كـان اهلـدف تقليـل العـبء عن اجلهـاز االداري مثال ،فـالـا ختتـار
خت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الشركات اليت تتالءم وحتقيق هذا اهلدف.
ب -مرحلة اختيار اسـلوب التخ صـيص :يدقق اجلهاز يف هذت املرحلة يف االسـس اليت ت االسـتناد عليها يف
اختيار اسلوب التخصيص والتأكد مما اذا كان ذلك مناسباً حلالة ورروف املؤسسة املراد ختصيصها.
صـوم :وتتمثل يف تدقيق اســس وتقوي اصــول املشــروعات اليت ســيتم بيعها والتأكد
ت -تقوي االصــول وا ـ
صـوم بشـ ــكل شـ ــامل ومدى مناسـ ــبة اسـ ــس التقوي ومطابقتها للقواعد
صـر هذت االصـ ــول وا ـ ـ
من ح ـ ـ
املتعارف عليها وذلك من خالل املشاركة يف جلان التقوي او من خالل الرقابة الالحقة.
ب -مرحلـة متـابعـة االجراءات التنفيـذيـة :يتـابع اجلهـاز الرقـايب اجراءات البيع الكلي واجلزئي وابـداء الراي يف
سـ ــالمة االجراءات املتخذة ومراجعة عقود االدارة والتأجري حبيث ال تتضـ ــمن تلك العقود بنوداً خمالفة
صـلحة العامة وكذلك التأكد من تنفيذ ش ـ ـ ــروط التعاقد كافة من حيث العمالة
للقوانني او تض ـ ـ ــر ابمل ـ ـ ـ
واالستثمار االضايف وغريها.
صـفية املش ـ ــروعات يتم التدقيق يف االجراءات ومطابقتها للقوانني وعدم اس ـ ــتغالل القائمني
ويف حالة ت ـ ـ
صـيص والتأكد من
صـيص لســلطا م واخريا متابعة االجراءات املقررة ملواجهة االاثر الســلبية للتخ ـ
على التخ ـ
معـاجلـة هـذت االاثر مثـل البطـالـة وارتفـاع االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـار ومتـابعـة االجراءات الكفيلـة حبمـايـة املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهلـك ومنع
االحتكار.
ج -حتليل التشـ ـ ـ ـريعات واالجراءات التكميلية :وتتض ـ ـ ــمن هذت املرحلة حتليل قوانني االس ـ ـ ــتثمار من حيث
مرونتها ومدى قدر ا على جذب االستثمارات واثر االنفتاح االقتصادي على منو االستثمار ا اص.
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صـيل املسـ ـ ــتحقات املالية
ح -الرقابة على عائدات بيع االسـ ـ ــتثمارات العامة :ويتم التدقيق يف اجراءات حت ـ ـ ـ
وتوريدها وفقا للقوانني واالنظمة والتأكد من استخدام هذت احلصيلة يف اجلوانب املقررة وفقا ألهداف
برانمج ا صخصة.
صـويب
خ -الرقابة على تنفيذ برامج اعادة اهليكلة للمش ـ ــروعات العامة :دف عملية اعادة اهليكلة اىل ت ـ ـ
اوضاع املشروعات لتحسني ادائها وزايدة فعاليتها وتتضمن بيع اصول غري اساسية وتسوية االلتزامات
واالص ــالحات االدارية والتنظيمية واعادة النظر يف ا طوط االنتاجية واملس ــتوى التكنولوجي للمش ــروع
صـويب اوضــاعه ابإلضــافة اىل اعادة هيكلة القوى العاملة فيه .وهنا يتمثل
والقيام بدراســة تســويقية لت ـ
دور اجلهاز الرقايب يف هذت املرحلة يف التأكد من س ـ ــالمة اجراءات اعادة اهليكلة وان اهلدف من هذت
العملية هو زايدة كفاءة هذا املشروع.
صـيص :يتم يف هــذت املرحلــة تــدقيق
د -الرقــابــة على اجراءات احلــد من االاثر السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبيــة لربانمج التخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
االجراءات اليت تتخذها احلكومة ملنع او تقليل االاثر السـ ــلبية عن طريق الضـ ـوابط واجراءات تنظيمية
تضـ ـ ـ ـ ـ ــعها الدولة لضـ ـ ـ ـ ـ ــمان توزيع ا دمة وجود ا ،كما يتم التأكد من مدى كفاية وسـ ـ ـ ـ ـ ــالمة التدابري
املتخذة ملعاجلة مش ـ ـ ـ ـ ــكلة البطالة وس ـ ـ ـ ـ ــوء توزيع الدخول بض ـ ـ ـ ـ ــمان توس ـ ـ ـ ـ ــيع امللكية وش ـ ـ ـ ـ ــفافية عملية
التخصيص.
 .3مرحلة ما بعد التخصيص:
يتمثل دور اجلهاز الرقايب يف هذت املرحلة فيما يلي:
أ -الرقـابـة على تنفيـذ عقود البيع املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط ونقـل االدارة او التـأجري .قـد تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتط الـدولـة يف حـالـة البيع
املش ــروط ش ــروطا معينة كإبقاء جزء من العمالة او توزيع ا دمة بعدالة .ويف هذت احلالة ال ينتهي دور
صـيص املشـ ـ ـ ــروع وامنا يتطلب االمر ان يتابع اجلهاز الرقايب هذت الشـ ـ ـ ــروط وتنفيذ بنود
الدولة بعد خت ـ ـ ـ ـ
العقود يف حالة ادارة املشروع من قبل القطاع ا اص.
صـيص مشـ ــاريع ا دمات بعض االجراءات
ب -الرقابة على االجراءات التنظيمية :تضـ ــع احلكومة عند خت ـ ـ
التنظيمية لض ـ ـ ــمان توفري ا دمات للمواطنني ابجلودة والس ـ ـ ــعر املناس ـ ـ ــبني ومبا يكفل احلد من احتكار
تلك املشـ ـ ـ ـ ـ ــاريع .وان االجراءات املتبعة للرقابة على االحتكار تقلل من االحتكار وتعمل على حتقيق
املنافسة.
ابإلضافة اىل ما تقدم ميكن اضافة مطلبني اضافيني ليس ابقل امهية عما تقدم ومها-:
تعزيز دور القطاع الخاص

صـاد العراقي برز خلط كبري بني دور
يف غمـار اجلـدل احملتـدم حـاليـاً حول دور القطـاع ا ـاص يف االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
القطاع ا اص من جهة ودور آلية السـ ـ ـ ــوق من جهة اخرى ،اذ ان ا لط بينهما يقود اىل عدم الشـ ـ ـ ــفافية
صـاد مع االعتمـاد بـدرجـة كبرية على
وبعثرة االوراق وخلطهـا فقـد يؤدي القطـاع العـام دوراً قيـاداي يف االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
آليات السـوق لتحديد تفضـيالت املسـتهلكني وهيكل االسـعار النسـبية ،على العكس من ذلك فقد ميارا
صـادية ويف ذات الوقت يكون هناك دور هامش ـ ــي آللية الس ـ ــوق
القطاع ا اص دورا مهيمنا يف احلياة االقت ـ ـ
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صـفقات بني الشــركات الكبرية دون اعتبار لتفضــيالت املســتهلكني او
صـيص املوارد وعقد ال ـ
حيث جيري خت ـ
هليكل النفقات النس ـ ــبية فض ـ ــال عن ذلك فان اعتبارات الكفاءة الرحبية ال عالقة هلا بش ـ ــكل امللكية س ـ ـواء
اكان عاما ام خاصــا لذلك ال جيوز النظر اىل العالقة بني القطاعني العام وا اص على الا حمكومة بقانون
االزاحة اي ابلتنافر بني الطرفني.
ولغريف تفعيل القطاع ا اص العراقي ينبغي العمل على حتقيق ما يلي-:
 .1ان تدخل الدولة القواعد والبنية املؤس ـس ــاتية ومؤس ـس ــات الس ــوق املنظمة لعمل القطاع ا اص فض ــال
عن تشريع قوانني ملكافحة االحتكار ومحاية املستهلك وضمان حقوق العاملني.
 .2اعتماد سياسة اقتصادية حمفزة للقطاع ا اص يف جمال اعادة اعمار العراق السيما وان القطاع ا اص
ميتلك قدرات جيدة يف جمال البناء والتشييد واملقاوالت.
 .3من املمكن ان يطور القطـاع ا ـاص العراقي صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـاعـات غـذائيـة متطورة قـابلـة للنفـاذ اىل االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواق
ا ارجية فضال عن تلبية احتياجات السوق احمللية.
 .4تنش ــيط الس ـياحة الدينية واالثرية ملا تدرت من موارد مالية وفرص عمل وفرية تس ــهم يف حل مش ــكالت
البطالة وحتسني مستوايت املعيشة وهذا النشاط مالئم لاماً لعمل القطاع ا اص.
االستثمار االجنبي

صـاد العراقي اصـ ـ ــبح عليه ان يتعامل مع االسـ ـ ــتثمارات
يف ضـ ـ ــوء الظروف الراهنة اليت يعاين منها االقت ـ ـ ـ
صـدر مهم جدا للتمويل الض ـ ــروري لتنفيذ خطط االنتاج
االجنبية بوص ـ ــفها واقعاً البد من التفاعل معه كم ـ ـ
صـدراً لنقل التكنولوجيا وا ربة واالنفتاح على
والتطوير هذا اىل جانب ان االس ـ ـ ـ ـ ــتثمارات االجنبية تعد م ـ ـ ـ ـ ـ
السوق الدولية وامكانية النفاذ اليها.
ومبا ان راا املال االجنحم غري متاح بش ـ ـ ـ ـ ــكل مطلق بل هنالك منافس ـ ـ ـ ـ ــة ش ـ ـ ـ ـ ــديدة عليه من قبل دول
عديدة يف العامل ومنها الدول اجملاورة للعراق لذا يتطلب توفري ش ــرطني اس ــاس ــيني جلذب االس ــتثمار االجنحم
مها:
 .1توفري مناخ استثماري مناسب ويشمل البىن التحتية الالزمة واالستقرار االمين.
 .2توفري الفرصة االستثمارية املرحبة للمستثمر والتحقق من احلصول على العوائد املرجوة.
ولتحقيق ذلك يتطلب االا:
 .1حتقيق حالة االستقرار السياسي واالمين.
 .2وضوح الربانمج االقتصادي للحكومة.
 .3استقرار اقتصادي مع تصحيح االختالالت اهليكلية اليت يعاين منها االقتصاد العراقي.
 .4وضوح السياسة النقدية واستقرارها والديون ا ارجية.
 .5وضوح السياسة املالية مع اصالح النظام الضريحم.
 .6ض ـ ـ ــرورة قيام الدولة بتوريف امكانيا ا املالية والفنية والس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية واالدارية والتكنولوجية والعلمية من
اجل اعادة ا دمات وحتسينها مثل الكهرابء ،املاء ،املواصالت ،الطرق واالتصاالت.
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 .7اعتماد الضـ ـ ـرائب كأداة من ادوات السـ ـ ــياسـ ـ ــة املالية لتوجيه وتشـ ـ ــجيع االسـ ـ ــتثمارات الوطنية والعربية
واالجنبية يف فروع االقتصاد العراقي وفقاً للضرورات االقتصادية الوطنية.
 .8ض ـ ــرورة اص ـ ــالح اجلهاز االداري للدولة والذي يعاين من فس ـ ــاد وابلش ـ ــكل الذي يض ـ ــمن تشـ ـ ـريعات
جديدة من شالا القضاء على الروتني وتسهيل عملية االستثمار سواء للقطاع العام او ا اص.
 .9توضيح االجراءات القانونية لعمل القطاع ا اص ومبا يعزز دورت يف النشاط االقتصادي.
 .10عدم النظر اىل االسـتثمارات االجنبية على اسـاا الا سـوف تسـهم يف ت صـحيح االختالالت اهليكلية
صـاد العراقي وابلتال تقليص دور الدولة وفقاً لوصــفات صــندوق النقد
واملشــاكل اليت يعاين منها االقت ـ
الدول والبنك الدول ،بل ان االستثمار االجنحم مكمل لدور الدولة يف السوق وليس بديالً عنه.
الخاتمة:
اوالً :االستنتاجات

توصل البحث إىل جمموعة من االستنتاجات ميكن تلخيصها مبا ا:
 .1التهشم الذي اصاب االقتصاد العراقي ومؤسساته ادى اىل فقدان ادوات ووسائل التنفيذ.
 .2التشرذم وضياع املوارد الرئيسية لذا فقد اصبحنا بوضع نبحث عن اعاانت او منح.
 .3تزايد عوامل الطرد لرعوا االموال وض ـ ـ ـ ــعف عوامل اجلذب االس ـ ـ ـ ــتثماري مما يض ـ ـ ـ ــعف حركة توريف
املوارد لتحقيق التنمية واالرتقاء ابلقطاعات املختلفة.
 .4انكشاف السوق العراقي وحتطم البىن االرتكازية وتراجع الصناعات احمللية والناتج القومي.
صـادية واملهارة العالية يف فهم طبيعة وس ــلوك
 .5هجرة القوى العاملة والكفاءات العلمية ذات ا ربة االقت ـ
افراد اجملتمع والتحليل االقتصادي للبيئة العراقية.
 .6لزق منظومة القيم واالخالق وانتشار راهرة الفساد االداري واملال وانتشار راهرة غسيل االموال.
 .7تنازع القوى وعدم وجود اطر وطنية موحدة االمر الذي جعل املوارد تتشتت يف برامج استهالكية غري
جمدية.
صـول على االيرادات الضـ ــريبية املتأتية من اخضـ ــاع
صـة تدعم املوازنة من خالل احل ـ ـ
صـخ ـ ـ
 .8ان عملية ا ـ ـ
دخل الوحدات اليت ت حتويلها اىل القطاع ا اص اىل ضـريبة الدخل ورســوم االنتاج والرســوم الكمركية
وكـذلـك التخلص من كـل اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـال الـدعم واالعـاانت اليت كـانـت تقـدمهـا الـدولـة اىل وحـدات القطـاع
العام.
صـادي تتضـ ــمن اعطاء القطاع ا اص دوراً اكرب يف عملية التنمية لغريف
صـة عملية تغيري اقت ـ ـ
صـخ ـ ـ
 .9ا ـ ـ
حتسـني الكفاءة االقت صـادية لالقت صـاد الوطين وختفيض االعباء املالية واالدارية عن كاهل الدولة وزايدة
املنافسة وجذب االستثمارات.
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ثانياً :التوصيات

صـاد الوطين وان عملية النهويف
ان عراق اليوم يواجه مجلة من التحدايت منها ض ـ ــرورة النهويف ابالقت ـ ـ
خلا من خالل حتويـل بعض وحـدات القطـاع العـام التـابعـة للـدولـة ونقـل ملكيتهـا اىل القطـاع ا ـاص وهـذا مـا
يطلق عليه مبصطلح ا صخصة ليحقق مجلة من املكاسب يستهدف منها-:
 .1تقوي وت صـنيف املشـروعات العامة املراد خت صـي صـها واختيار االسـلوب املناسـب لذلك مبا حيقق اهلدف
صـة والقيام إبجراءات عملية البيع ابلكيفية اليت ت التخطيط هلا ومن مث تس ــويق املش ــروع،
صـخ ـ
من ا ـ
والبد من دراسـة كل مؤسـسـة على حدة واتباع ا طوات العملية املدروسـة للتخ صـيص واثرت على اداء
املؤسسة وخزينة الدولة.
 .2رفع كفــايــة الوحــدات اليت يتم حتويلهــا من خالل ختفيض تكــاليف االنتــاج وزايدة الكفــايــة االنتــاجيــة
وزايدة التطور االنتاجي والتحسني املستمر للعمليات من خالل البحث والتطوير.
 .3استخدام العمالة الكفوءة وتعيني االدارات املتخصصة وذات الكفاءة املهنية العالية.
 .4زايدة الرقابة على ادارات هذت الوحدات وتقليل مظاهر الفس ـ ـ ـ ــاد االداري ،فالرقابة ميارس ـ ـ ـ ــها املالكون
وليس املورفون وهو ما يعين زايدة الضبط والسيطرة على موارد الوحدة.
صـة املش ـ ــروعات العاملة على
صـخ ـ ـ
 .5ض ـ ــرورة اعداد كوادر رقابية مؤهلة للقيام بدورها يف الرقابة على خ ـ ـ
اكمل وجه من خالل التدريب العلمي والعملي على برانمج ا صخصة.
 .6تقليل خلثري القرارات السياسية على ورائف الوحدة وادار ا بشرط عدم ااهل الدور االجتماعي.
صـاد القومي وتوس ـ ـ ــيع املنافس ـ ـ ــة من خالل الغاء احتكار القطاع العام إلنتاج بعض
 .7زايدة كفاءة االقت ـ ـ ـ
السلع وا دمات وحترير السوق.
صـادية وابلض ــرورة يؤدي اىل زايدة الدخل القومي
 .8زايدة اس ــتثمار االفراد ألمواهلم مما ينعش الدورة االقت ـ
ودخل الفرد.
مصادر البحث
صـة املش ـ ـ ـ ــروعات العامة -ا ربات العامة /املنظمة العربية للتنمية االدارية/
صـخ ـ ـ ـ ـ
 .1اس ـ ـ ـ ــاليب وطرق خ ـ ـ ـ ـ
.1995
 .2تقييم سياسات التخصيص يف البلدان العربية ،صندوق النقد العريب.2001 ،
 .3ا صـخ صـة دراسـة لتجارب عاملية وافاق تطبيقها يف العراق /د.حسـن نوري الياسـري /ندوات املكتب
االستشاري لكلية االدارة واالقتصاد /جامعة بغداد .2005
 .4ا صخصة واثرها يف التنمية يف البلدان النامية /د .عبدة حممد فاضل.2004 /
 .5ا صخصة وعالقتها ابالستثمار االجنحم املباشر يف االقتصاد العراقي /جامعة بغداد .2005

489

الحساب الذهني و حل المشكالت الحسابية لخريجي المرحلة االبتدائية -
لألعمار ما بين  12الى  14عام-

Mental Arithmetic and Solving Mathematical Problems
For primary school graduates: Ages 12 to 14 years
م.د .عباس علي عبدالرضا

( )1

Dr. Abbas Ali Abdul-Ridha

الملخص
هدف البحث اىل دراس ـ ــة مس ـ ــتوى احلس ـ ــاب الذهين لدى تالميذ ما بعد املرحلة االبتدائية ،يف احدى
َ
صـورة ما بني  14 -12عام و قبل
صرا يف قض ـ ــاء الكارمية ،للفئة العمرية احمل ـ ـ
مناطق العاص ـ ــمة بغداد ح ـ ـ ـ
دخوهلم املرحلة املتوس ـ ـ ـ ـ ـ ــطة او من مل يرغب مبواص ـ ـ ـ ـ ـ ــلة دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــته للمرحلة القادمة ،و ذلك من خالل إاثرة
تساعلني:
السـ ـ ـؤال االول :ما مسـ ـ ــتوى اداء احلسـ ـ ــاب الذهين و حل املشـ ـ ــكالت احلسـ ـ ــابية لدى خرجيي املرحلة
االبتدائية؟
السؤال الثاين :هل توجد عالقة بني احلساب الذهين و حل املشكلة احلسابية لدى هؤالء التالميذ؟
كان البحث قد تضـ ـ ـ ـ ــمن خرجيي املرحلة االبتدائية ،اي ممن ادى االمتحاانت الوزارية للعام الدراسـ ـ ـ ـ ــي
صرا2548 ،
 ،2018/2017والبالغ عددهم يف املديرية العامة للرتبية الكرخ الثالثة /مدينة الكارمية ح ـ ـ ـ ـ ـ
تلميذا موزعني على  36مدرســة ما بني بنني و بنات و خمتلطة ،من كانت نتيجته اجتياز املرحلة االبتدائية
اىل املتوسـ ـ ــطة ،كعينة جملتمع البحث .ت اختيار عينة عشـ ـ ـوائية منهم بلغت  285تلميذا من البنني موزعني
على سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعـة مواقع تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليـة لاللعـاب الكمبيوتريـة يف منطقـة الكـارميـة ،حيـث وجـد البـاحـث الـا املكـان
املناسـ ـ ـ ــب الجراء االختبار على عينة البحث املشـ ـ ـ ــار إليها ،فضـ ـ ـ ــال عن تشـ ـ ـ ــجيع من بعض اولياء االمور
الجراء مثـل هكـذا اختبـارات البنـائهم ،والن احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الـذهين هو مهـارة خيترب ـا التلميـذ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء داخـل
 -1كلية الطف اجلامعة.

490

احلساب الذهين و حل املشكالت احلسابية خلرجيي املرحلة االبتدائية -لألعمار ما بني  12اىل  14عام-

املدرسة او خارجها .و قد ت التحقق من صدق و ثبات تلك االختبارات .إال و ان بعد انتهاء االجراءات
صـودة تبني للباحث ان هناك ضـ ــعفاً جلياً يف قابلية التالميذ يف احلسـ ــاب الذهين
االختبارية على العينة املق ـ ـ
و حل املشـ ــكالت احلسـ ــابية و ان هناك عالقة ارتباط بينهما .و اسـ ــتطاع الباحث ان يسـ ــتنبط من خالل
تلك املقابالت مع افراد العينة توصـيات يضـعها امام معلمي مادة احلسـاب حول طرائق تدريب التالميذ و
صـميم برانمج النشـ ـ ــطة و تدريبات
أسـ ـ ــاليبها على اسـ ـ ــس اسـ ـ ــتخدام و تنمية مهارة احلسـ ـ ــاب الذهين و ت ـ ـ ـ
ككراسـات إضـافية لكتب احلسـاب لغريف تنشـئة التالميذ على بناء القابلية على حلل املشـكالت الرايضـية
ش ـ ـ ـ ــفاهياً من دون احلاجة اىل الورقة والقلم .تعرف الباحث على املش ـ ـ ـ ــاكالت اليت يعاين منها تالميذ هذت
املرحلة يف احلساب الذهين .وبعد حتليل البياانت توصل البحث اىل:
 )1هنـاك ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف لـدى خرجيي املرحلـة االبتـدائيـة ،هلـذت العينـة ،على قـدر م للوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول اىل النتيجـة
الصحيحة من خالل ما تعلموت من النظام العشري لوعداد و خواص العدد.
صـورة غري بطيئة للنتيجة من دون
 )2تعاين العينة تلكأ من اعطاء وصـ ـ ـ ــف شـ ـ ـ ــفاهي للمسـ ـ ـ ــألة و ب ـ ـ ـ ـ
اللجوء اىل الورقة والقلم و اجراء العمليات احلسابية كتابة.
 )3ليس لديهم املهارة يف اميع نتائج العمليات احلسـ ـ ــابية اليت ارى على االعداد ،وهذا يدل على
ضعف يف فهم وادراك تلك العمليات و االحساا ا.
لذا يوصــي الباحث وزارة الرتبية ابالهتمام مبوضــوعة احلســاب الذهين من خالل اعداد برامج تدريبية و
منهجية لبناء و تطوير هذت املهارة ليس فقط لدى التالميذ بل ايضـ ــا ملعلمي املادة لكي يتمكنوا من القيام
ابملهمة وفق اسـ ــس علمية مدروسـ ــة و ليسـ ــت اراالية ال تتفق مع املعايري العاملية للبناء املعريف .فضـ ــال عن
قيام معلمي مادة احلسـ ـ ـ ــاب من اعداد بعض الفعاليات و النشـ ـ ـ ــاطات الذهنية لتنمية القدرة لدى التالميذ
على كيفية التعامل مع االعداد و العمليات احلسابية االربعة الرئيسة.
Abstract
The aim of the study is to study the level of Mental Arithmetic of postprimary students in one of the areas of the capital Baghdad, exclusively in
the district of Kadhimiya, for the age group confined between 12-14 years
before entering the intermediate stage or who did not wish to continue
studying for the next stage, During questioning:
Question 1: What is the level of performance of Mental Arithmetic and
?Solving Mathematical Problems among primary school graduates
Question 2: Is there a relationship between the Mental Arithmetic and
?Solving the Mathematical Problems of these students
The research included the graduates of the primary stage, ie, who led the
Ministerial Examinations (Baccalaureate) for the academic year 2017/2018,
and their number in the General Directorate of Education Karkh III /
Kadhimiya exclusively, 2548 students distributed in 36 schools between
boys, girls and mixed, From primary to intermediate, as a sample of the

491

27 :العدد

research community. A random sample of 285 boys was selected from
seven computer games sites in the Kadhimiya area. The researcher found
that this is the appropriate place to conduct the test on the sample of the
research mentioned above, as well as encouraging some parents to conduct
such tests for their children. Mental is a skill experienced by the student both
inside and outside the school. The validity and reliability of these tests has
been verified. However, after the completion of the experimental procedures
on the sample, the researcher shows that there is a clear weakness in the
students' ability in Mental Arithmetic and solve the Mathematical Problems
and that there is a relationship between them. The researcher was able to
draw through these interviews with the members of the sample
recommendations to the teachers of the account on the methods of training
the students and methods on the basis of the use and development of
Mental Arithmetic skill and design of a program of activities and exercises
as additional booklets for the purpose of raising students to build the ability
to solve Mathematical Problems verbally without the need for paper and pen.
The researcher is familiar with the problems experienced by students of this
stage in Mental Arithmetic. After analyzing the data, the research reached:
1. There is a weakness among the graduates of the primary stage, for this
sample, on their ability to reach the correct result through what they
learned from the decimal system of numbers and number properties.
2. The sample suffers from giving an oral description of the issue and not
slowly to the result without resorting to paper and pencil and conducting
calculations in writing.
3. They have no skill in compiling the results of calculations performed on
the preparation, and this indicates a weakness in the understanding and
perception of those processes and sense of them.
Therefore, the researcher recommends that the Ministry of Education to
take care of the Mental Arithmetic through the preparation of training
programs and methodology to build and develop this skill not only for
students, but also for teachers of the material so that they can do the task
based on scientific foundations studied and not improvisational inconsistent
with the global standards of knowledge building, as well as the teachers of
the Mathematics material from the preparation of some activities and Mental
activities to develop the ability of students on how to deal with the
preparation and the four main calculations.
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مشكلة البحث:
يشـ ــكل تعليم احلسـ ــاب اهتماما من قبل املؤسـ ـسـ ــات التعليمية العاملية ،و يشـ ــهد تطورا مسـ ــتمرا ،ال ن
احلسـ ــاب حيتل دورا مهما و رئيسـ ـاً يف احلياة اليومية ألي جمتمع انسـ ــاين .و مادة احلسـ ــاب تشـ ــكل املبادئ
االسـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــية االوىل لعلم الرايضـ ـ ـ ـ ــيات .ان اجملتمعات الرتبوية و املهتمة بتطوير تدريس الرايضـ ـ ـ ـ ــيات جعلوا
العمليات احلسـابية يف املنهج الدراسـي ليتضـمن احلسـاب الذهين و تنمية قابلية حل املشـكالت احلسـابية و
لتكون من العناص ـ ـ ـ ـ ـ ــر املهمة و اثبتة يف املنهج الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــي .ومن املالحظ على التالميذ يف هذت االايم الم
يتجهون مباشــرة حلل اية مشــكلة حســابية مهما كانت درجة تعقيدها اىل اســتعمال احلاســبة األكرتونية ،او
صـلنا على جيل يعاين ضــعفا يف اســتعمال الســاحة الذهنية حلل
اللجوء اىل الورقة والقلم ،فمن كل ذلك ح ـ
املش ــكالت احلس ــابية يف املواقف اليومية .و من اس ــباب هذا الض ــعف هو االفراط ابالعتماد على الوس ــائل
التكنولوجية .فارهرت بعض الدراس ـ ـ ـ ــات ان االس ـ ـ ـ ــتخدام املفرط للحواس ـ ـ ـ ــيب الكمبيوترية ممكن ان تورب
التكاس ـ ــل يف عملية التفكري الذهين ،و قد يفقد التلميذ بعض الس ـ ــلوكيات مثل حس ـ ــن ا ط و احلس ـ ــاب
الذهين السـريع )2(.ملس الباحث من خالل التحادب مع هؤالء التالميذ هناك تدين ملســتوى هذت املهارة و
ذلك اللم ،وبتشــجيع من املعلمني ،االعتماد على الطريقة التقليدية و التطبيق اآلل للعمليات احلســابية و
أحادية احلل ،و يبدو الم مل يالقوا تش ـ ـ ـ ـ ــجيعا من قبل املعلمني على ابتكار حلول اخرى تؤدي اىل النتائج
نفس ـها .ان التشــجيع على اســتعمال احلاســبات يف املرحلة االبتدائية يف الواقع ،يتعاريف مع حتقيق اهداف
تعليم الرايض ـ ـ ــيات يف مرحلة البناء ،الن ذلك س ـ ـ ــيؤدي اىل اميد مهارة اس ـ ـ ــتعمال احلس ـ ـ ــاابت الذهنية يف
العمليات احلس ـ ــابية الرئيس ـ ــة وعدم حتقيق هدف ربط اهداف الرتبية مع اهداف احلياة ،ان التش ـ ــجيع على
اســتعمال الســاحة الذهنية لدى الطفل تتيح له امتالك القدرة على املشــاكل اليومية اليت تواجهه يف حياته.
و مما ايدت ذلك االحسـ ـ ـ ـ ــاا لدى الباحث هو ما اشـ ـ ـ ـ ــتكى منه بعض اولياء امور تالميذ عينة البحث من
خالل مقـابالت اجريـت معهم من ان آابءهم مل يتمكنوا من اجراء العلميـات احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابيـة االربع حىت و لو
كانت بسـ ـ ــيطة و الم غري قادرين على التأكد من صـ ـ ــحة النتائج أللم تعلموا العمليات احلسـ ـ ــابية بطريقة
ص ــماء و بغري فهم .لذا برزت مش ــكلة البحث من خالل التس ــاعل اآلا :هل هناك عالقة ،وفق الض ــعف
اليت تعاين هذت اجملموعة من خرجيي املرحلة االبتدائية ،بني احلس ـ ـ ـ ـ ــاب الذهين و حل املش ـ ـ ـ ـ ــكلة احلس ـ ـ ـ ـ ــابية
لديهم؟
أهمية البحث:
تبقى مهارة احلســاب الذهين ،رغم من انتشــار احلاســبات العلمية املتطورة يف احلياة ،أمرا ضــروراي ينبغي
تنميتـه و تطويرت و ال ميكن لنـا االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغنـاء عنهـا ،ملـا لبنـاء هـذت املهـارة لـدى تالميـذ املرحلـة االبتـدائيـة يف
تكوينهم و بناء ال صـحيح للتفكري الرايضـي و حل املشـكالت احلسـابية ببسـاطة و دقة .ان االهتمام بتنمية
مهارة احلس ـ ـ ـ ــاب الذهين تؤدي تقوية حاس ـ ـ ـ ــة االنتبات و التفكري .ان من اهم املش ـ ـ ـ ــاكل اليت يعانيها تالميذ
املرحلة االبتدائية ،كما هو جلي و واضـ ـ ــح ،هو تنامي العجز للتالميذ امام املسـ ـ ــائل اليت حتتاج اىل تفكري،
 -2سلوى عبداللطيف شرف ( :)2005و سائل و تكنولوجيا التعليم يف التعلم والتدريس ،ط ،2دار الرتبية احلديثة ،االردن.
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لـذا فـان االهتمـام العـال يف بنـاء هـذت املهـارة عنـد املراحـل من تكوين التلميـذ يف املراحـل االبتـدائيـة ال جيـب
إمهـاهلـا و االغفـال عنهـا .اىل ذلـك حـدد اجمللس الوطين ملعلمي مـادة الرايضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـات يف الوالايت االمريكيـة
صـوص ـ ــا يف الكتب املنهجية و دعا اىل االهتمام به ،معتربا اايت
املعييار رقم ( )7ملهارة احلس ـ ــاب الذهين خ ـ ـ
صـفوف االوىل للتعليم )3(،و تعد مهارة احلسـ ــاب الذهين جزءا مهما من االدراك
ابنه مهارة اسـ ــاسـ ــية يف ال ـ ـ
الرايضي يف حياة التالميذ حيث انه يزود التالميذ ابملعلومات عن مدى فهمه وادراكه للمفاهيم الرايضية و
العالقات بينهما ،حيث تلعب تلك املهارة دورا اسـ ــاسـ ــيا يف تعلم اخرى مع النمو العقلي للتلميذ )4( .هلذا
جاء البحث للكشـف للتعرف و الكشـف عن مسـتوى هذت املهارة لدى خرجيي املرحلة االبتدائية ،سـيما و
ان التوجهات الرتبوية العاملية تتجه و العمل اجلاد على تنمية احلساب الذهين و حل املشكالت احلسابية
لدى املتعلم يف مراحله االوىل ،وهذا لن يكون إال من خالل تطوير طرائق التدريس املسـ ـ ـ ــاعدة على ذلك،
فامهية هذت الدراس ـ ـ ـ ـ ــة تنبثق من امهية احلس ـ ـ ـ ـ ــاب الذهين املؤدي اىل التفكري الس ـ ـ ـ ـ ــليم يف حل املش ـ ـ ـ ـ ــكالت
احلسابية.
هدف البحث الى:
 .1الكشـ ــف عن مسـ ــتوى مهارة احلسـ ــاب الذهين و قابليتهم على حل املشـ ــكالت احلسـ ــابية وهل هناك
من ضعف يواجه خرجيي املرحلة االبتدائية خارج املدرسة.
 .2الكشف عن العالقة بني مهارة احلساب الذهين و حل املشكالت احلسابية لديهم.
حدود البحث:
إقتصر البحث احلال على:
 .1خرجيي املرحلة االبتدائية لتالميذ تربية الكرخ الثالثة /قضاء الكارمية خارج املدرسة.
 .2العام الدراسي .2018/ 2017
مصطلحات:
الحساب الذهني

عرفه اجمللس الوطين ملعلمي مادة الرايض ـ ــيات ابنه :مهارة حياتية اس ـ ــاس ـ ــية تس ـ ــاعد يف تنمية الثقة لدى
()5
التالميذ و اعلهم ميتلكون املهارة حلل مسائل رايضية بدقة و بسرعة.

3
- National Council of Teacher of Mathematics (2000): Principles & Standers for School
Mathematics, Reston, Va.: NCTM.

 -4قاسم ،لاد ( :)1997مدى اكتساب طلبة املرحلة االساسية ملهارة احلساب الذهين يف ضوء مناهج الرايضيات احلديثة ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبيةابن اهليثم ،جامعة بغداد .ص.45
5
- National Council of Teacher of Mathematics (2000): Principles & Standers for School

Mathematics, Reston, VA.: NCTM:21.
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كما وعرفته جوديث سـ ــودر :ابنه القدرة على اجياد انتج العمليات احلسـ ــابية بدون اسـ ــتعمال الورقة و
صـائص االعداد ،والقدرة
القلم ،او اي مســاعدة اخرى ،وذلك عن طريق االســرتجاع السـريع و اللحظي ـ
()6
على اجياد االجاابت ابستعمال اسرتاتيجيات يقوم ا التلميذ تلقائيا او يكتسبها ابلتعلم.
بينما عرفه آخرون ،ابنه :االجابة الشـ ــفوية الدقيقة من قبل التلميذ ملسـ ــالة حسـ ــابية من دون اسـ ــتعمال
()7
ادوات القياا.
أما التعريف اإلجرائي الذي أعده الباحث هو:
احلسـ ــاب الذهين على انه قابلية التلميذ على اعطاء نتائج العمليات احلسـ ــابية شـ ــفهيا و امكانيته على
صـر وقت من دون اللجوء اىل اس ـ ـ ــتعمال
تطبيق القواعد الذهنية بدقة للوص ـ ـ ــول اىل االجابة او احلل يف اق ـ ـ ـ
الورقة والقلم او االستعانة ابداة حسابية او معني خارجي.
املهارة:

عرفها اللقاين و آخرون :هي االداء السـ ـ ـ ـ ـ ــهل والدقيق القائم على الفهم ملا يتعلمه الفرد حركيا و عقليا
()8
مع توفري الوقت و التكاليف.
()9
بينما عرفها ابو احلطب ابلا ،وصف الشخص النه على درجة من الكفاية و اجلودة ابألداء.
أما التعريف االجرائي الذي أعده الباحث:
صـحيحة تؤدي به اىل
صـل عليه التلميذ من جراء عملية التعلم ال ـ ـ ـ
ابلا ذلك النشـ ـ ــاط العقلي الذي حي ـ ـ ـ
سلوك طريقة سهلة ودقيقة و سريعة يف آن واحد.
املشكلة الحسابية:

()10

عرفهـا امحـد نور ابلـا لثـل موقفـاً او سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالً ميثـل حتـدايً للفرد و يتطلـب حالً .بينمـا عرفهـا البـاحـث
هي املوقف الذي يواجهه التلميذ حيتوي على جمموعة من العالقات الرايضـ ــية واليت يتطلب منه اجياد حل،
ال يرات جاهزا و ال يعرف طريقة الوصول إليه.

6
- Sowder, J. (1988): Mental Computation and Number Comparison: Their Roles in the
Development of Number Sense and Computational estimation. In J. Hiebert &M. Behr (Eds), Research
Agenda For Mathematics Education: number concepts and Operation in Middle Grades (pp. 192-197).
Reston, VA: NCTM.

 -7فاروق املقدادي ،و علي ا طيب ،مدى اكتشاف طلبة مرحلة التعليم االساسي يف االردن ملهارة احلساب الذهين ،جملة جامعة
دمشق ،)2003( ،اجمللد  ،19العدد  ،2دمشق ،ص.78-77
 -8امحد اللقاين ،و علي اجلمل :،معجم املصطلحات الرتبوية يف املناهج و طرق التدريس ،املطبعة النموذجية للووفسيت ،عامل
الكتب ( ،)1996الطبعة االوىل ،القاهرة.
 -9فؤاد ابو احلطب ،و آمال صادق علم النفس الرتبوي ،مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة ،)1984( ،.ص.519-518
 -10امحد نور و شاكر عبداحلميد و خليفة السويدي ،تربية التفكري -مقدمة عربية يف مهارة التفكري ،االمارات العربية املتحدة-
ديب ( ،)2005دار القلم للنشر والتوزيع ،ص .174-173
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أما حل املشـ ــكلة احلسـ ــابية :فهي الطريقة اليت يسـ ــلكها التلميذ ابسـ ــتخدامه املعلومات و املهارات اليت
تعلمها و اكتسـبها سـابقا ملواجهة موقف ما ،و الذي يتحتم عليه اعادة تنظيم ما تعلمه سـابقا ليطبقه على
()11
املوقف الذي يواجهه.
يف حني عرفها الباحث ابلا الطريقة اليت يتبعها التلميذ عند تعرض ـ ـ ـ ــه ملواقف متعددة تقابله يس ـ ـ ـ ــتخدم
فيها معلومات كان قد تعلمها و مهارات اكتسبها يف مدرسته او حياته اليومية.
االطار النظري و دراسات سابقة:
االطار النظري:

صـول
يطلق على احلس ــاب الذهين س ــابقا ابحلس ــاب اهلوائي او احلس ــاب ال حيتاج اىل الورقة والقلم للح ـ
على نتائج عمليات حسـابية مثل اجلمع والطرح و الضـرب والقسـمة ،بل يعتمد هذا ال صـنف من احلسـاب
على حركة تلك العمليات احلسـ ـ ـ ــابية االربع يف ذهن التلميذ ليعطي نتائج حلل مشـ ـ ـ ــكلة حسـ ـ ـ ــابية كان قد
تعريف هلا.
و قد حددت طرائق تدريس الرايضيات للحساب الذهين اهدافا رئيسة منها:
على املسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الرتبوي :هذا اهلدف الى امهيته من كونه احد الوسـ ـ ـ ـ ـ ــائل املهمة و الناجحة يف تنمية
قـابليـة التفكري واليت تعطي للعقـل مرونـة االنتقـال من اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاايـة اىل اخرى بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعـة ،والـذي جيعـل درا
الرايضــيات من الدروا النشــطة و احليوية و ابلتال تســاعد على خلق املواقف االجيابية لدرا الرايضــيات.
ان اهلدف الرتبوي للتدريب على مهارة احلساب الذهين حيقق لنا مقاصد مهمة منها:
أ) بناء جس ـ ـ ــر الوص ـ ـ ــول اىل احلقائق الرايض ـ ـ ــية من خالل تطبيق بعض ـ ـ ــها و اليت تؤدي ابلتال اىل تطوير
معرفة التلميذ ملادة الرايضيات.
ب) يثري لدى التلميذ عنصر االاثرة و االنتبات املستمر للدرا.
ت) ان التدريب املس ـ ــتمر للتلميذ على مهارة احلس ـ ــاب الذهين تزيد من ثقته بنفس ـ ــه و تس ـ ــاعد كثريا على
()12
ابراز قابلياته العقلية و االستفادة منها.
صـلحية اليت يتعريف فيها التالميذ اىل
صـلحي :ا هذا اهلدف من احلاجة الض ـ ـ ــرورية و امل ـ ـ ـ
اهلدف امل ـ ـ ـ
مواقف عملية يف حياته اليومية .فاننا جند الكثري من الناا يف السـ ــوق و حىت من االميني الذين ال يعرفون
القراءة والكتابة هلم دراية يف اجراء احلساب الذهين ،حيث يطلقون عليه ابللهجة العراقية (حساب عرب)،
و بشـكل سـريع و بدقة مضـبوطة ،وذلك حبكم اعماهلم اليت تتطلب منهم اتقالا يف عمليات تداول السـلع
سـواء يف البيع او الشـراء .يف حني ،ومن املؤســف ،ان جند الكثري من املتعلمني يســتعينون اباللة احلاســبة او

 -11زيد اهلويدي ،اساليب و اسرتاتيجيات تدريس الرايضيات ،العني -االمارات العربية املتحدة ،دار الكتاب اجلامعي،2006 ،
ص.195
 -12وزارة الرتبية العراقية ،طرائق تدريس الرايضيات للصف الرابع -معاهد املعلمني ،العراق ،2012 ،الطبعة االوىل ،ص.150
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الورقــة والقلم الجيــاد نتــائج احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاابت اليوميــة .وهــذا يظهر عجزهم عن القيــام ابحلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الــذهين يف
()13
التعامالت اليومية سواء يف السوق او غريت.
دور احلساب الذهين ف تعلم مادة الرايضيات:
مواص ــلة مع ما اش ــاران اليه س ــابقا ،اص ــبح واض ــحا ان تعلم مهارة هذا النوع من احلس ــاب يس ــاعد كثريا
على بناء و ترسـ ـ ـ ـ ــي معاين العمليات االربع و فهم االعداد و تداخلها يف العمليات احلسـ ـ ـ ـ ــابية من خالل
تطبيق قواعد تعتمد على خطط للوصـ ــول اىل نتائج تلك املواقف او اجياد حل للمشـ ــكالت احلسـ ــابية اليت
ال تعتمـد التعقيـد الـذهين يف احلـل .ال ميكن ألحـد ان ينكر مـا تقوم بـه اآلالت احلـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة و احلواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـب
صـوص ـ ـ ـ ـ ـ ــا لتالميذ املرحلة
األلكرتونية من دور مهم ،و ابلرغم من كل ذلك إال ان تعلم هذت املهارة ،و خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
االبتدائية له االثر البالغ يف تعلم مادة الرايضـ ــيات ،ألنه ميثل الفضـ ــاء االفضـ ــل لفحص قابلية التالميذ على
تفكيك االعداد و تركيبها ،فض ـ ــال عن التحقق من فاعليتها ،الن احلس ـ ــاب الذهين ابلتال هو املس ـ ــتهدف
()14
من قبل الرايضيات.
لذا فتعلم احلساب الذهين و لوسباب اآلتية يكون له دوراً ال يتناها عنه ،جنمل بعضا منها:
أ) ان التلميذ اذا تدرب على احلس ـ ــاب الذهين و س ـ ــبل اتقانه فانه س ـ ــيس ـ ــاعد على توجيه اجلهد العقلي
بشكل جيعله يتمكن من اعطاء حالً للمشكالت احلسابية او املواقف اليت يواجهها.
ب) ان اكتس ـ ـ ـ ــاب التلميذ الدراية والتدريب على اس ـ ـ ـ ــتعمال احلس ـ ـ ـ ــاب الذهين س ـ ـ ـ ــتزيد من معرفته حبقائق
االعداد و العمليات احلسابية اليت ارى عليها بعمق اكثر.
ت) لكن التلميذ من االجراءات احلسـابية بصـورة متقنة ،ويسـتطيع توجيه تفكريت بشـكل اكثر دقة يف حل
املشكالت و املواقف.
نتائج تعلم احلساب الذهين:
اوال :مي ّكن التلميذ من إدراك العالقة بني االعداد بعمق اكثر.
اثنيا :له دور فاعل يف استخدام خواص العمليات احلسابية مثل خاصة التوزيع و التجميع.
صـوص ـ ــا يقوم املعلم
اثلثا :احلس ـ ــاب الذهين يربز قابلية التلميذ على التفكري و قدرته على االبداع و خ ـ ـ
بتشجيع التلميذ امام اقرانه عن كيفية الوصول اىل احلل ذهنيا.
رابعا :يبدد حاجز ا وف لدى التلميذ من تعلم مادة الرايضيات.
خامسـ ـ ــا :خيلق حالة التباري واملنافسـ ـ ــة لدى التالميذ عندما يعريف الدرا كألغاز و ألعاب حسـ ـ ــابية،
الجياد الناتج ،فضال عن خلقه جوا من املرح والتسلية.

 -13رفات عزيز كري ،و تغريد عبدالكارم الطائي ،الصعوابت اليت تواجه تالميذ املرحلة االبتدائية يف احلساب الذهين من وجهة
نظر معليمهم ،جملة الفتح ،العدد  ،2011 ،47/10ص.244-243

14
- William Gary Tompson, Effects of systematic in Mental calculation on 4th grade, Journal Dai,
volume 50, issue 5, November 1991, page 1675-1677.
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صـوص ـ ـ ــا عندما يتابع حل زمالئه للمس ـ ـ ــألة احلس ـ ـ ــابية
س ـ ـ ــادس ـ ـ ــا :ينمي لدى التلميذ التفكري حبرية خ ـ ـ ـ
ذهنيا.)15(.
مصطلح املشكلة احلسابية:
ميكن فهم املشـ ــكلة احلسـ ــابية على الا سـ ـؤال يبحث عن جواب .و ينبغي االشـ ــارة هنا ان كل سـ ـؤال
صـف الثالث االبتدائي و لكنه
صـد مثال ان سـؤاال ما قد صــعب حله لتلميذ يف ال ـ
يعد مشــكلة حســابية ،اق ـ
ال يعترب مشـ ـ ــكلى حسـ ـ ــابية لتلميذ يف صـ ـ ــف متقدم عليه ،وذلك الختالف املعرفة الرايضـ ـ ــية بني تلميذ و
آخر .و لكي يشكل السؤال فعال مشكلة حسابية تواجه التلميذ ينبغي توافر الشروط اآلتية منها:
أ) توافر عامل التحدي للتلميذ بطريقة تدفعه اىل اجياد اجلواب للمسألة.
ب) عندما يكون التلميذ يف وضع ال يستطيع حل املسألة ابلطرق املعروفة لديه.
ت) و لكي يكون التحدي فاعال اذا تتطلب من التلميذ خلفية ال الا ا من املعلومات احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابية مع
()16
القابلية على ربط االفكار للخروج ابجوبة يكون فيها احلل للمسألة.
ضرورة تعلم حل املشكالت احلسابية:
إن التدريب على املش ـ ـ ـ ـ ــكالت احلس ـ ـ ـ ـ ــابية يعد من الض ـ ـ ـ ـ ــرورايت املهمة يف حياة كل فرد ينبغي تعلمها
صـبح قادرا على مواجهة املواقف يف احلياة اليومية،
واتقالا .يتعلم التلميذ يف املدرسـ ــة اس ـ ـرتاتيجيتها لكي ي ـ ـ
وذلك ان احلياة بطبيعتها ليسـ ـ ـ ـ ـ ــت اثبتة املواقف بل هناك اديد يف كل يوم ،بل يف كل سـ ـ ـ ـ ـ ــاعة .ان امهية
تقنيات حل املشـ ـ ــكالت احلسـ ـ ــابية اصـ ـ ــبحت من املشـ ـ ــكالت التعليمية حتيط ابلتلميذ من اجلوانب كلها،
االمر الذي يدعو واض ـ ـ ـ ــعي الربامج التعليمية تدريب التلميذ على اس ـ ـ ـ ـرتاتيجيتها مبس ـ ـ ـ ــتواي ا املختلفة لكي
صـائبة فيما يواجهه من مش ــكالت يومية .ويؤكد ( )William Pronerعلى ان
ميكن من اختاذ القرارات ال ـ
احــد اهم عوامــل التعليم الراقي ،يبــدأ من املعلمني و مــدى إملــامهم مبــا يفكر بــه التلميــذ عنــدمــا توجــه إليــه
صـوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اذا كـانـت غري مـألوفـة لـديـه ،و لـذلـك اتفق مؤخرا على ان التـدريـب على حـل
املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكلـة و خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
()17
املشكالت عد من االهداف الرئيسة لطرق تدريس مادة الرايضيات.
الدراسات السابقة:

اوال :حماولة دراسة (احلساب الذهين لدى تلميذات الصف اخلامس االبتدائي و عالقته ابملهارات
احلسابية االساسية):
هذت احملاولة كانت يف سـلطنة عمان و كان هدفها االسـاا هو للتعرف على مسـتوى االداء لتلميذات
املرحلة ا امسة االبتدائي ملهارة احلساب الذهين و هل هناك عالقة بينه و بني املهارات احلسابية األخرى؟
حيـث كـانـت عينـة البحـث تتكون من ( )279تلميـذة من تلـك املرحلـة و اجريـت يف ثالثـة مـدارا ابملنطقـة
 -15مسرية الرتكستاين ،مهارة احلساب الذهين ،دار الراييف للطباعة ،الراييف ،2006 ،صفحة .27
 -16وزارة الرتبية العراقية ،طرائق تدريس الرايضيات للصف الرابع  -معاهد املعلمني ،العراق ،2012 ،الطبعة االوىل،ص .88
 -17امساعيل حممد امني ،طرائق تدريس الرايضيات -نظرايت و تطبيق ،دار الفكر العريب ،مصر العربية ،2011 ،ص -242
.243
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اجلنوبية من السـلطنة .اعدت الباحثة رمية اختبارين احدمها احلسـاب الذهين و االخر هو املهارات احلسـابية
االســاســية ،و بعد التحقيق من صــدق وثبات كال االختبارين ،قامت بتطبيقهما على عينة البحث ،فضــال
عن القي ــام مبق ــابالت مع التلمي ــذات احل ــاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت على درج ــات اعلى من املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى املقبول تربواي يف
االختبارين .مث بعد حتليل البياانت فكانت من بني النتائج اليت توصلت:
أ) ان تليمذات عينة البحث اكثر اس ـ ـ ـرتاتيجيات احلس ـ ـ ــاب الذهين اس ـ ـ ــتخداما لديهم كانت اس ـ ـ ــتخدام
ا ورازميات الكتابية ذهنيا ،و اكثر االس ـ ـرتاتيجيات الذهنية الواض ـ ــحة على مهار ن تتمثل احلس ـ ــاب
من اليسار اىل اليمني و التحليل و تكرار اجلمع و التوزيع اجلمعي.
ب) كان متوسط ادائهن ملهارة احلساب الذهين اقل من املستوى املقبول تربواي.
ت) ان هنــاك عالقــة بني ادائهن (تلميــذات عينــة البحــث) ملهــارة احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الــذهين وادائهن للمهــارات
()18
احلسابية االساسية.
أماا احملااولاة االخرى كاانات بعنوان (تقييم مهاارة احلسا ا ا ا ا اااب الاذهين و دورهاا ف التحكم ف حال
املشكالت الرايضية عند تالميذ الصف السادس االبتدائي)
()19
لت جمرايت هذت احملاولة يف مجهورية اجلزائر الدميقراطية الشــعبية -لبعض مدارا مدينة قســنطينة ،
حيـث بلغ حجم العينـة ( )284تلميـذا موزعني على عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مـدارا ،تنـاولـت البـاحثـة اجلـانـب النظري و
التطبيقي حيث اسـتهدفت مهارة احلسـاب الذهين .و وجدت ان هناك عالقة متعدية بني احلسـاب الذهين
و التفكري يف حل املشـكالت الرايضـية ،فضـال ان عملية التقييم اسـتندت اىل االهداف السـلوكية من خالل
اجلـانـب التطبيقي ،فـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفرت النتـائج عن ان اغلـب درجـات التالميـذ يف اختبـار مهـارة احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الـذهين
كانت متدنية اىل حد ما و يزيد عدد الدرجات املنخفضــة يف اختبار التحكم يف حل املشــكالت الرايضــية
()20
بزايدة عدد الدرجات املنخفضة يف اختبار مهارة احلساب الذهين.
فيماا جااءت حمااولاة اخرى اجريات على تالمياذ املرحلاة االبتادائياة بعنوان (الص ا ا ا ا ااعوابت اليت تواجه
تالمذة املرحلة االبتدائية ف احلساب الذهين من وجهة نظر معلميهم)
اجريت يف مدينة بغداد لعينة حبث بلغت ( )100معلم و معلمة منتس ـ ـ ــبني للمدرايت الرتبية العامة يف
الكرخ االوىل والرصــافة االوىل للعام الدراســي  2011/2010م .و كانت اداة البحث اليت بناها الباحثتان
صـعوابت اليت تواجه التالمذة يف احلس ـ ــاب الذهين وت التاكد من
مكونة من  29فقرة تعريف ا خمتلف ال ـ ـ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدق و ثبـات االداة و بعـدهـا طبقـت االداة على عينـة البحـث من املعلمني و املعلمـات .و بعـد حتليـل
صـائيا ،اعتمادا على الوس ـ ــط املرجح و الوزن املرجح ،فتوص ـ ــال اىل نتائج مهمة و هي ض ـ ــعف
البياانت اح ـ ـ
قدرة التالميذ على اعطاء فكرة شـ ـ ـ ــفهية سـ ـ ـ ـريعة تكون قريبة من الواقع من دون اسـ ـ ـ ــتخدام اي من ادوات
 -18رمية سعيد البلوشي ،احلساب الذهين لدى تلميذات الصف ا امس االساسي و عالقته ابملهارات احلسابية االساسية ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،جامعة السطان قابوا  /كلية الرتبية ،2003 ،ص.12-1
 -19مدينة جزائرية تقع شرق اجلزائر و تبعد  400كم عن العاصمة اجلزائر.
 -20سليمة قاسي ،تقييم مهارة احلساب الذهين و دورها يف التحكم يف حل مشكالت الرايضية عند تالميذ الصف السادا
االبتدائي ،دراسة ميدانية لتقييم لعينة من املدارا االبتدائية مبدينة القسنطينة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة منتوري /كلية العلوم
االنسانية و العلوم االجتماعية ،مجهورية اجلزائر الدميقراطية الشعبية ،2007 ،ص.217
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القياا او اجراء العمليات احلس ــابية بدقة و ابلورقة والقلم ،فض ــال عن ض ــعف قدر م الذهنية للوص ــول اىل
نتائج مض ــبوطة من خالل اس ــتعمال خواص االعداد و النظام العش ــري للعدد ،و ض ــعف قدرة ايض ــا على
()21
ربط النتائج ببعضها البعض.
ف حني متات حمااولاة اخرى بعنوان (العالقاة بني احلس ا ا ا ا اااب العاددي و احلس ا ا ا ا اااب الاذهين ف ماادة
الرايضيات لدى طلبة الصف الثالث املتوسط)
صـف
نفذت هذت احملاولة يف مدينة بغداد حيث بلغ حجم العينة ( )240طالب و طالبة من طلبة ال ـ ـ ـ ـ ـ
الثالث املتوسـ ــط موزعني على مدارا جانب الرصـ ــافة من مدينة بغداد )22(.اعد الباحث اختبارين احدمها
للحس العددي خللف من  40فقرة ،و اآلخر للحس ــاب الذهين تكون من  30فقرة اس ــتمرت احملاولة 26
يوم ،منها توصـ ـ ــل الباحث اىل ان مسـ ـ ــتوى احلس العددي منخفض دون املسـ ـ ــتوى املقبول و ان مسـ ـ ــتوى
احلسـ ـ ـ ـ ــاب الذهين لدى طلبة العينة متوسـ ـ ـ ـ ــط ،و اسـ ـ ـ ـ ــتدل الباحث ان هؤالء االفراد ابمكالم اجراء بعض
()23
احلساابت الذهنية و وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا.
اتضـ ـ ـ ـ ــح مما سـ ـ ـ ـ ــبق من احملاوالت اليت تناولت العديد من املتغريات ،فضـ ـ ـ ـ ــال عن فئات عمرية خمتلفة و
ملراحل دراسية ممتنوعة ،ولكنها يف حدود علم الباحث الم مل يتناولوا يف دراستهم متغريات احلساب الذهين
و حل املش ـ ــكالت احلس ـ ــابية معا .و ال يس ـ ــتبعد الباحث انه اس ـ ــتفاد من ادوات اليت بناها الباحثون و يف
اختيار املنهجية املالئمة و يف تفسري النتائج.
منهجية البحث و إجراءاته:
منهجية البحث:

اس ــتخدم الباحث املنهج الوص ــفي ،فهو املنهج املناس ــب ملثل هذت الدراس ــة ،النه يعىن بدراس ــة الظاهرة
قيد البحث ،فضال عن اجياد العالقة بني املتغريات.
مجتمع البحث:

تكون جمتمع البحــث من جمموع تالميــذ خرجيي املرحلــة الــدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االبتــدائيــة للــدور االول يف حمــافظــة
بغداد /الكرخ الثالثة ملدارا قضـاء الكارمية املقدسـة للعام الدراسـي  .2018-2017و اسـتفاد الباحث
صـاء يف املـديريـة العـامـة للرتبيـة /الكرخ الثـالثـة لتحـديـد عـددهم ( )2548تلميـذ
من تعـاون شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعبـة االح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وتلميذة .يوضـ ـ ـ ـ ــح اجلدول ( )1توزيع افراد جمتمع البحث يف مدارا قضـ ـ ـ ـ ــاء الكارمية املقدسـ ـ ـ ـ ــة /حمافظة
بغداد.

 -21رفات عزيز كري و تغريد عبدالكارم ،الصعوابت اليت تواجه تالمذة املرحلة االبتدائية يف احلساب الذهين من وجهة نظر
معلميهم ،جامعة دايىل -جملة الفتح العدد  ،47تشرين االول ،2011 ،ص.274- 235
 -22جانب الرصافة من مدينة بغداد فيها ثالب مدرايت عامة للرتبية :الرصافة االوىل و الثانية والثالثة.
 -23غسان رشيد صيداوي ،العالقة بني احلس العددي و احلساب الذهين يف مادة الرايضيات لدى طلبة الصف الثالث املتوسط،
رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة بغداد /كلية الرتبية -ان اهليثم ،العراق ،بغداد.2008 ،
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جـدول ( )1يوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح عـدد املـدارا و تالميـذهـا جملتمع البحـث موزعني حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب اجلنس يف قضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
الكارمية املقدسة
عدد خرجيي املرحلة االبتدائية
املديرية العامة للرتبية /بغداد عدد املدارا االبتدائية
الكرخ الثالثة
تلميذات
تالميذ
خمتلط
ذكور إانب
1275
1273
23
5
8
قضاء الكارمية املقدسة
عينة البحث:

اختار الباحث عينة البحث عش ـ ـ ـوائيا من س ـ ـ ــبعة مواقع مراكز تس ـ ـ ــلية لولعاب الولكرتونية امع فيها
تالميـذ عينـة البحـث كلهم خرجيي املرحلـة االبتـدائيـة من مدارا قضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الكـارميـة املقـدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة و ممن ابدى
اس ـ ـ ـ ــتعدادت من ا رجيني للتعاون و املش ـ ـ ـ ــاركة يف هذت الدراس ـ ـ ـ ــة و قدم مس ـ ـ ـ ــؤول تلك املراكز للباحث كل
التس ـ ــهيالت الجرائها ،و جدير ابالش ـ ــارة ان بعض اولياء امور التالميذ ش ـ ــاهدوا اجراءات االختبارات .و
مشلت عينة البحث  285تلميذا (من الذكور فقط) ينتمون لتلك املدارا كما يف اجلدول(.)2
جدول ( )2يوضح املنطقة و عدد التالميذ الذين اشرتكوا يف البحث
عدد التالميذ الذكور
املواقع (مراكز تسلية لولعاب االلكرتونية)
31
موقع 1
37
موقع 2
45
موقع 3
50
موقع 4
33
موقع 5
42
موقع 6
37
موقع 7
285
اجملموع
ادوات البحث:

لكن الباحث من بناء اختبارين يقيس االول احلس ــاب الذهين ،و الثاين حلل املش ــكالت احلس ــابية .و
اعتمد الباحث يف اعدادت لفقرات االختبارين االجراءات اآلتية:
أ) مناهج الرايضيات املعتمدة يف وزارة الرتبية و طرق تدريسها.
ب) الدراسات السابقة العراقية منها و العربية استفاد منها الباحث يف بناء ادوات حبثه.
ت) زايرة بعض املدارا لغريف اطالعه على طرق التدريس الفعلية اب صوص للمرحلة االبتدائية املنتهية.
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فبالنسبة الختبار احلساب الذهين ،اطلع االختبارات يف حماولة غسان الصيداوي ( ،)24و حماولة سليمة
صـف
قاسـ ـ ـ ــي ( .)25وقد اسـ ـ ـ ــتخلص منهما عددا من الفقرات املالئمة حملتوى كتاب الرايضـ ـ ـ ــيات املقرر لل ـ ـ ـ ـ
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادا االبتـدائي يف مجهوريـة العراق من نوع االختبـار من متعـدد و ت حتـديـد عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر فقرات الختبـار
احلساب الذهين ،ملحق (.)2
حل املشكالت الحسابية:

اعد الباحث مخس مشـكالت حسـابية الفراد عينة البحث و ح صـر كل املشـكالت احلسـابية املوجودة
يف منهج الرايضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيات للمرحلة االبتدائية حيث يقيس هذا االختبار قدرة التلميذ على حل املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكالت
صـحيح
احلس ـ ـ ـ ـ ـ ــابية من خالل اختبار العملية و االعداد املناس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة ،و كذلك تقدي النتيجة و اجلواب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ
للمسألة احلسابية املطروحة عليه ،وكانت الدرجة ( )10لكل فقرة درجتان،ملحق (.)3
الصدق الظاهري الختبار الحساب الذهني و اختبار حل املشكالت الحسابية:

صـاص بطرائق
صـني و ا رباء من ذوي االخت ـ
عريف الباحث فقرات االختبارين على جمموعة من املتخت ـ
التدريس و مادة الرايضـ ــيات .للحكم عليها من حيث صـ ــالحية كل فقرة من الفقرات اليت اعدها الباحث
هلذا الغرضـ ـ ـ ــى ،و كذلك مدى وضـ ـ ـ ــوح احللول اليت اقرتحها و مدى منطقيتها و ارتباطها بكل فقرة .على
ضوء ذلك ت تعديل بعض الفقرات بناء مالحظا م ،و لذا صارت الفقرات صادقة وصاحلة مجيعها.
ومن اجـل التـأكـد من و ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوح الفقرات و حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب املـدة الزمنيـة الالزمـة لالجـابـة عن كـل فقرة من
الفقرات ،طبقت االختبارين على عينية إسـتطالعية مكونة من  35تلميذ من خارج عينة البحث و اتضـح
ان فقرات االختبارين واضحة.وكانت النتائج:
 .1ابلنسـ ـ ــبة اىل فقرات احلسـ ـ ــاب الذهين كان شـ ـ ــفهيا من دون اسـ ـ ــتخدام الورقة والقلم و اسـ ـ ــتغرق وقت
صـحيحـة عن كـل فقرة بني ( )100-55اثنيـة واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغرق كـل االختبـار  15دقيقـة لكـل
االجـابـة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
تلميذ.
 .2و اما ابلنس ـ ــبة الختبار حل املش ـ ــكالت احلس ـ ــابية تكون االجابة ابس ـ ــتخدام الورقة والقلم و اس ـ ــتغرق
االختبار ما بني ( )50-35دقيقة.
و بتصحيح االجاابت عن االختبار احلساب الذهين و اختبار حل املشكالت احلسابية ،فكان معامل
صـ ــعوبة الفقرات مقبوالً مبسـ ــتوى صـ ــعوبة ما بني ( )0.75-0.30حيث الا تقع ضـ ــمن املدة اليت حددها
( )Benjamin Bloomوهي ما بني (.)0.8-0.20
التحقق من ثبات االختبارين:

صـل الباحث على معامل الثبات لكل من اختبار احلسـ ـ ـ ـ ـ ــاب الذهين و اختبار حل املشـ ـ ـ ـ ـ ــكالت
ح ــــــ
احلس ــابية و اعادة تطبيقه بعد مخس عش ــرة يوماً و ابس ــتعمال معامل ارتباط ( Pearson Correlation
 )Coefficientحبيث بلغ معامل الثبات ذت الطريقة ( )0.72الختبار احلسـ ـ ـ ـ ـ ــاب الذهين ،يف حني بلغ
 -24الصيداوي ،مصدر سابق.
 -25سليمة قاسي ،مصدر سابق.

502

احلساب الذهين و حل املشكالت احلسابية خلرجيي املرحلة االبتدائية -لألعمار ما بني  12اىل  14عام-

معامل الثبات الختبار حل املش ـ ــكالت احلس ـ ــابية ( ،)0.71وهي قيم مقبولة تربواي تس ـ ــمح بتطبيق فقرات
اختبار احلسـ ـ ــاب الذهين ،ملحق رقم ( ،)2وفقرات اختبار حل املشـ ـ ــكالت احلسـ ـ ــابية ،ملحق رقم ( )3و
استخدامها لغريف البحث العلمي.
اجراء التطبيق لالختبارين عينة البحث:

اجريت تطبيق االختبارين على افراد عينة البحث بعد االنتهاء من االمتحاانت الوزارية للعام الدراسـ ـ ــي
صـيفية ،حيث اش ـ ـ ـ ـ ــرف الباحث على س ـ ـ ـ ـ ــري اجراءات التطبيق و الذي
 2018/2017اي يف العطلة ال ـ ـ ـ ـ ـ
استغرق عشرين يوما.
الوسائل االحصائية املستخدمة ملعالجة بيانات االبحث:

اسـ ـ ــتخدم الباحث اال رافات املعيارية و االوسـ ـ ــاط احلسـ ـ ــابية ،فضـ ـ ــال عن االختبارات التائية و معامل
صـائيــة للعلوم
ارتبــاط ( )Pearsonلوجــابــة عن فقرات االختبــار ،و اتبــاع خطوات برانمج احلزمــة االح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
االجتماعية (.)Statistical Package for the Social Sciences
نتائج البحث و مناقشتها:
ما هو متعلق بالسؤال االول:

صـل عليها تالميذ عينة البحث يف االختبار الذهين كانت
تنب للباحث من نتائج و الدرجات اليت ح ـ ـ ـ ـ
مبتوســط حســايب ( )4.650و عند املقارنة ابملتوســط الفرضــي البالغ ( )5.0تبني ان متوســط درجات عينة
صـائيـا ابتبـاع االختبـار التـائي لعينـة
البحـث اقـل منـه ،ولكن عنـد اختبـار داللـة الفرق بني املتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطني اح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
واحدة ،وجد الباحث انه دال عند مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة ( ،)0.05اذ كانت القيمة التائية ( )T-Testالنااة
هي ( )1.30و هي اقل من القيمة اجلدولية .و اجلدول رقم ( )3يوضح ذلك.
جدول ( )3يوض ـ ــح الوس ـ ــط احلس ـ ــايب و اال راف املعياري والقيمة التائية لدرجات التالميذ يف اختبار
احلساب الذهين
اال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراف القيم ــة الت ــائي ــة الـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــة مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــوى
الوسط احلسايب
العدد
الداللة0.05
اجلدولية
احملسوبية
املعياري
غري دالة
1.97
1.31
2.26
4.650 285
يوض ـ ــح اجلدول اعالت ان مس ـ ــتوى االداء لتالميذ عينة البحث يف اختبار احلس ـ ــاب الذهين كانت دون
صـل اىل
املقبول ،و يعتقد الباحث ان اس ـ ـ ـ ــباب ذلك التدين قد يعود اىل ان املناهج وطرائق التدريس ال ت ـ ـ ـ ـ
مستوى تنمية التلميذ وتطوير مهارة احلساب الذهين لديه ،فضال عن التوريف الصحيح للحساب الذهين
يف طرائق تدريس مادة الرايض ـ ــيات يف هذت املرحلة املهمة من حياة التلميذ من قبل معلمي املادة .املالحظ
صـل الباحث تتفق اىل حد كبري مع دراسـ ــة رمية البلوشـ ــي اليت اجريت يف سـ ــلطنة عمان،
ان النتائج اليت ح ـ ـ
واليت كانت ايضا منخفضة عن املستوى املقبول تربواي.
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و اما النتائج يف اختبار حل املشــكالت احلســابية فقد اوضــحت ان درجات تالميذ عينة البحث ،الا
كانت مبتوســط حســايب ( .)4.45و عند مقارنته ابملتوســط الفرضــي البالغ ( )5.0تني ان متوســط درجات
صـائيا ابتباع
عينة البحث اقل من املتوسـ ـ ـ ــط الفرضـ ـ ـ ــي ،وكذا عند اختبار داللة الفرق بني املتوسـ ـ ـ ــطني اح ـ ـ ـ ـ
خطوات االختبار التائي لعينة واحدة و جد انه غري دال عند مس ـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة ( ،)0.05اذ بلغت القيمة
التائية احملسوبة ( )0.24و هي اقل من القيمة اجلدولية ( .)1.97و اجلدول ( )4يوضح ذلك.
جدول ( )4يوضـح الوسـط احلسـايب و اال راف املعياري و القيمة التائية لدرجات تالميذ عينة البحث
يف اختبار حل املشكالت احلسابية
اال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراف القيم ــة الت ــائي ــة الـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى
الوسط احلسايب
العدد
الداللة0.05
اجلدولية
احملسوبة
املعياري
غري دالة
1.97
0.24
4.03
4.45
285
إتضـح للباحث من اجلدول اعالت ان مسـتوى االداء يف حل املشـكالت احلسـابية ضـعيف بشـكل عام،
صـعوبة يواجهها التلميذ يف
و ذلك لضــعف القدرة على وضــع ا طط املناســبة للحل و هذا بطبيعة نتيجة ل ـ
صـائب ،و رمبا يعود السـ ـ ــبب اىل ضـ ـ ــعف عام يف القابليات الرايضـ ـ ــية العامة و عدم بذل اجلهد
التفكري ال ـ ـ ـ
بطرق التفكري و الفهم واالدراك يف تــدريس مــادة الرايضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــات و تبين الطرائق التقليــديــة القــدميــة .و تنب
صـل عليها من جراء االختبار الا تتفق مع نتائج دراســة ســليمة قاســي اليت
للباحث ايضــا ان نتائج اليت ح ـ
اجريت يف مجهورية اجلزائرالشعبية الدميقراطية.
ما هو متعلق بالسؤال الثاني:

هل توجد عالقة ارتباطية بني مهارة احلساب الذهين و حل املشكالت احلسابية؟
نتائج البحث ارهرت للباحث ابســتخدام معامل ارتباط ( )Pearsonان معامل االرتباط بني احلســاب
صـائيا وجد الباحث انه دال عند مسـ ـ ــتوى
حل املشـ ـ ــكالت احلسـ ـ ــابية قد بلغ ( ،)0.65وعند اختبارت اح ـ ـ ـ
( ،)0.05وهو يثبـت ان هنـاك مثـة عالقـة بني املتغريين على الرغم من عـدم وجود ارتفـاع كبري .اجلـدول ()5
يبني ذلك.
جدول ( )5يوضح معامل االرتباط بني احلساب الذهين و حل املشكالت احلسابية لدى افراد العينة
الـقـيـم ـ ـ ــة الـت ـ ـ ــائـي ـ ـ ــة الـقـيـم ـ ـ ــة الـت ـ ـ ــائـي ـ ـ ــة
مستوى الداللة
درجة احلرية
معامل االرتباط
اجلدولية
احملسوبة
0.112
8.779
0.05
300
0.65
يظهر معامل االرتباط بني مهارة احلسـ ـ ــاب الذهين و حل املشـ ـ ــكالت احلسـ ـ ــابية ضـ ـ ــعيفاَ لدى تالميذ
العينة ،و هو متبادل بني تلك املهارات ،اذ يبدو للباحث ان هناك حلقة ضـ ـ ــائعة بني احلسـ ـ ــاب الذهين و
حل املشكالت احلسابية و هذا ان دل عل شيء رمبا يدل على قلة رعاية من جانب معلم املادة و التلميذ
على حد سـواء يف تنمية تلك املهارات و تطويرها .من هنا كان االهتمام ابحلسـاب الذهين من الضـرورايت
امللحة فيما لو اردان تنمية التفكري السـ ـ ــليم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية و جعلهم قادرين على املشـ ـ ــكات
احلسابية ،و ابستخدام طرق متنوعة.
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و عليـه يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح من نتـائج البحـث احلـال ان هنـاك معـامـل ارتبـاط بني متغريات البحـث و كـانـت دالـة
صـائيا ،وهذا قد يعود اىل وجود عوامل مشـ ـ ـ ــرتكة بني تلك املتغريات و ان التالميذ يورفون مهار م يف
اح ـ ـ ـ ـ
كل من تلك املتغريات ،و كشـ ــف البحث ايضـ ــا عن وجود ضـ ــعف عام و مشـ ــرتك يف احلسـ ــاب الذهين و
حل املش ـ ــكالت احلس ـ ــابية و انه ابالمكان حتس ـ ــني مس ـ ــتوى االداء لدى التالميذ اذا ما حفزت اهلمم و ت
اعداد برامج خاصة لذلك.
االستنتاجات:
استنتج الباحث من النتائج اليت توصلت اليه هذت الدراسة ،اآلا:
 .1إن مسـ ــتوى مهارا احلسـ ــاب الذهين و حل املشـ ــكالت احلسـ ــابية ألفراد عينة البحث كانت ضـ ــعيفة
االداء.
 .2هناك صعوبة لدى التالميذ العينة يف اعطائهم االجوبة الشفاهية حلل املشكالت احلسابية اليت تعرضوا
هلا.
 .3هناك عالقة ارتباط موجبة بني احلس ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الذهين و حل املش ـ ـ ـ ـ ـ ــكالت احلس ـ ـ ـ ـ ـ ــابية لدى تالميذ عينة
البحث.
التوصيات:
صـل عليها الباحث من هذت الدراس ـ ــة ،فانه إقرتح بعض التوص ـ ــيات يف دعم
عطفا على النتائج اليت ح ـ ـ
تنمية مهارة احلساب الذهين و القدرة على حل املشكالت احلسابية ،وكما ا:
 .1تلقى على عاتق معلم الرايضـ ـ ـ ـ ــيات مهمة تعليمية أال و هي قيامه بتبين اسـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية التشـ ـ ـ ـ ــجيع على
صـممها هلذا الغريف تسـ ـ ــاعد التالميذ على تنمية و
اسـ ـ ــتخدام احلسـ ـ ــاب الذهين يف مواقف متعددة ي ـ ـ ـ
تطوير هذت املهارة املهمة يف حيا م.
 .2على املــديريــة العــامــة لالعــداد و التــدريــب يف وزارة الرتبيــة العراقيــة تنظيم دورات تــدريبيــة ملعلمي مــادة
الرايضــيات يف املرحلة االبتدائية تتضــمن طرائق حديثة و فاعلة لبناء القدرة والقابلية لدى تالميذ هذت
املرحلة االسـ ــاسـ ــية من مسـ ــرية التلميذ التعليمية .فضـ ــال عن احتوائها على اسـ ــاليب دف اىل تدريب
التالميذ على استخدام احلساب الذهين وحل املشكالت احلسابية بطريقة سهلة ومفهومة.
 .3على معلمي مادة الرايضـ ـ ـ ــيات اعداد اسـ ـ ـ ــئلة صـ ـ ـ ــفية تركز على تنمية مهارة احلسـ ـ ـ ــاب الذهين و حل
املشكالت احلسابية اثناء تدريس املادة ،مما اعل الصف ذو فاعلية غري ممل.
صـفوف االوىل
 .4ينبغي تدريب التالميذ على مهارة احلســاب الذهين و حل املشــكالت احلســابية منذ ال ـ
صـغرية مث اىل االعداد االكرب مع
لكي تنمو املهارة بطريقة تراكمية ،حبيث تكون البداية من االعداد ال ـ ـ
تقدم التلميذ يف مراحله الدراسية.
مقترحات لدراسات الحقة:
خلا هذت املقرتحات بناء على ضوء النتائج اليت حصل عليها الباحث من هذت الدراسة ،وهي كاآلا:
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 .1تبين وزارة الرتبية مشـروعا يكشـف عن االسـباب اليت أدت اىل رهور هذت الضـعف يف مهارة احلسـاب
الذهين و حل املشكالت من خالل ورش عمل مع معلمي مادة الرايضيات.
 .2تبين دراس ـ ـ ــة اخرى يتم اجراعها على ش ـ ـ ــرحية خرجيي املرحلة االبتدائية تتكون عينة البحث من البنات
لوعمار ما بني  14-12عام ،لغريف املقارنة بني اجلنسني.
 .3حمـاولـة تـدريبيـة عمليـة للتعرف على فـاعليـة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتانيجيـات احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الـذهين يف دقـة وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع احللول
للمشكالت احلسابية.
-

-

المصادر:
صـطلحات الرتبوية يف املناهج و طرق التدريس ،ط ،1املطبعة
امحد اللقاين ،و علي اجلمل :،معجم امل ـ ـ
النموذجية للووفسيت ،عامل الكتب ،القاهرة.)1996( ،
امحد نور و شـاكر عبداحلميد و خليفة السـويدي ،تربية التفكري -مقدمة عربية يف مهارة التفكري ،دار
القلم للنشر والتوزيع ،ديب ،االمارات العربية املتحدة.)2005( ،
صـر العربية،
امساعيل حممد امني ،طرائق تدريس الرايضـ ــيات -نظرايت و تطبيق ،دار الفكر العريب ،م ـ ـ
.2011
صـعوابت اليت تواجه تالميذ املرحلة االبتدائية يف احلسـ ـ ـ ـ ـ ــاب
رفات عزيز كري ،و تغريد عبدالكارم ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الذهين من وجهة نظر معليمهم ،جملة الفتح ،العدد  ،47/10جامعة دايىل ،العراق.2011 ،
صـف ا امس االس ــاس ــي و عالقته ابملهارات
رمية س ــعيد البلوش ــي ،احلس ــاب الذهين لدى تلميذات ال ـ
احلس ـ ــابية االس ـ ــاس ـ ــية ،رس ـ ــالة ماجس ـ ــتري غري منش ـ ــورة ،جامعة الس ـ ــطان قابوا /كلية الرتبية ،س ـ ــلطنة
عمان.2003 ،
زيد اهلويدي ،اسـ ـ ـ ــاليب و اسـ ـ ـ ـرتاتيجيات تدريس الرايضـ ـ ـ ــيات ،دار الكتاب اجلامع ،العني ،االمارات
العربية املتحدة.2006 ،
سـ ـ ـ ــلوى عبداللطيف شـ ـ ـ ــرف ،و سـ ـ ـ ــائل و تكنولوجيا التعليم يف التعلم والتدريس ،دار الرتبية احلديثة،
االردن ،.ط.)2005( ،2
س ـ ــليمة قاس ـ ــي ،تقييم مهارة احلس ـ ــاب الذهين و دورها يف التحكم يف حل مش ـ ــكالت الرايض ـ ــية عند
تالميذ الصف السادا االبتدائي ،دراسة ميدانية لتقييم لعينة من املدارا االبتدائية مبدينة القسنطينة،
رس ـ ــالة ماجس ـ ــتري غري منش ـ ــورة ،جامعة منتوري /كلية العلوم االنس ـ ــانية و العلوم االجتماعية ،مجهورية
اجلزائر الدميقراطية الشعبية.2007 ،
مسرية تركسـ ـ ـ ـ ـ ــتاين ،مهارة احلسـ ـ ـ ـ ـ ــاب الذهين ،دار الراييف للطباعة والنشـ ـ ـ ـ ـ ــر ،الراييف ،اللملكة العربية
السعودية ،2006 ،ط.1
غسـان رشـيد صـيداوي ،العالقة بني احلس العددي و احلسـاب الذهين يف مادة الرايضـيات لدى طلبة
صـف الثالث املتوس ـ ـ ــط ،رس ـ ـ ــالة ماجس ـ ـ ــتري غري منش ـ ـ ــورة ،جامعة بغداد  /كلية الرتبية -ابن اهليثم،
ال ـ ـ ـ
العراق.2008 ،
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فؤاد ابو احلطب ،و آمال صادق ،علم النفس الرتبوي ،مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة.)1984( ،.
لاد ،قاسـم :مدى اكتسـاب طلبة املرحلة االساسية ملهارة احلساب الذهين يف ضوء مناهج الرايضيات
احلديثة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبيةابن اهليثم ،جامعة بغداد.)1997( ،
صـف الرابع -معاهد املعلمني ،العراق،2012 ،
وزارة الرتبية العراقية ،طرائق تدريس الرايضـ ـ ـ ـ ـ ــيات لل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الطبعة االوىل.
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School Mathematics, Reston, VA.: NCTM:21,(2000).
Sowder, J. (1988): Mental Computation and Number Comparison: Their
Roles in the Development of Number Sense and Computational
estimation. In J. Hiebert &M. Behr (Eds), Research Agenda for
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Grades. Reston, VA: NCTM.
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التداول السلمي للسلطة في ضوء دستور جمهورية العراق لعام 2005

Peaceful Transformation of Power in Light of the
Republic of Iraq Constitution

م.م فراس عيسى الحميري
()2
م.م صباح محمد جبر

()1

Assist. Lect. Firas Issa Al-Humairy
Assist. Lect. Sabah Muhammad Jabir

الملخص
إن اغلب الدول الدميقراطية قد اهتمت بش ـ ــكل كبري مببدأ التداول الس ـ ــلمي للس ـ ــلطة ،إذ يش ـ ــكل هذا
صرية
املبدأ ض ــماان من ض ــماانت حقوق االنس ــان كونه يش ــكل حاجزا منيعا ض ــد االفكار الدكتاتورية والعن ـ
االسـ ــتبدادية ،لذا يعد هذا املبدأ من املبادئ الثابتة واملسـ ــتقرة يف القانون الدسـ ــتوري ،إذ جند ان وجود هذا
املبدأ حيقق االمن واالسـ ـ ـ ـ ـ ــتقرار يف اجملتمع ،ورغم ذلك فأن هذا املبدأ ال يتحقق اال إذا حتققت ضـ ـ ـ ـ ـ ــماانته
املتمثلة ابلتعددية احلزبية احلقيقية وعملية اش ـ ـ ـ ـ ـ ـراك الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعب يف اختيار حكامهم وس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة ونزاهة عملية
االنتخاب ،فضال عن التأكيد على مبدأ حتديد مدة تول السلطة وحتديد عدد مرا ا.
Abstract
That most democratic countries have paid great attention to the principle
of the peaceful transfer of power, as this principle is a guarantee of human
rights guarantees as it constitutes a barrier against the ideas of dictatorship
and racist authoritarianism, so this principle is a fixed principles and stable
constitutional law, The security and stability of the society. However, this
principle can be achieved only if its guarantees of real multiparty, the
process of involving the people in the selection of their rulers, the integrity

 -1جامعة اهل البيت  /- -كلية القانون.
 -2جامعة وارب األنبياء /كلية القانون.
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and integrity of the election process, as well as the principle of determining
the duration of the power and determining the number of times.

المقدمة
تتجه اغلب الدول يف العامل اىل النص صـ ـراحة أو ضـ ــمنا على مبدأ أسـ ــاا يف االنظمة الدسـ ــتورية اليت
تبتعد عن الظلم واالسـ ــتبداد ،اال وهو مبدأ التداول السـ ــلمي للسـ ــلطة ،فالسـ ــلطة منذ وجودها تشـ ــكل قيداً
ثقيال على حرية االنسـ ـ ــان فضـ ـ ــال من ان السـ ـ ــلطة ان مل تكن عادلة فألا تكون مسـ ـ ــتبدة وراملة للمجتمع
الذي حتكمه ،ومن هنا فأن موضـ ــوع التداول السـ ــلمي للسـ ــلطة يشـ ــكل هدفاً مجاهريايً للحد من تعسـ ــفها
واسـ ـ ـ ــتبدادها .وتربز امهية ذلك املبدأ يف كونه ميثل الركن االسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي يف النظم الدميقراطية اليت تعين حبقوق
االنسـان وتصـون كرامته فهو ميثل النمط املدين للسـلطة ضـد النمط العسـكري أو الدكتاتوري املسـتبد ،ورغم
صـوص القانونية اليت عاجلت ذلك
ذلك فأن هناك اشـ ـ ــكاليات يف حبث هذا املوضـ ـ ــوع تكمن يف نقص الن ـ ـ ـ
املفهوم (مفهوم التداول الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلمي للس ـ ـ ـ ـ ـ ــلطة) مع وجود معوقات كبرية يف تطبيق ذلك املفهوم تتمثل بقلة
صـادية والس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية ،فض ـ ـ ــال عن قلة الوعي لدى الش ـ ـ ــعوب يف اختيار
الوعي والظروف االجتماعية واالقت ـ ـ ـ
حكامهم وبناء دولتهم مع قلة وجود التوازن القانوين بني سـلطات الدولة ،و دف ا ويف يف هذا املوضـوع
فقـد اعتمـدان منهجيـة هـذت الـدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ابلتحليـل والتطبيق واملقـارنـة إذ اخرتان دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور مجهوريـة العراق لعـام
صـر للوقوف على ضـ ــماانت ذلك املبدأ
 2005النافذ ومقارنته مع دسـ ــتور الوالايت املتحدة االمريكية وم ـ ـ
ومعوقاته ،اما فيما يتعلق يطة البحث فقد قس ـ ــمنا موض ـ ــوع التداول الس ـ ــلمي للس ـ ــلطة يف ض ـ ــوء دس ـ ــتور
صـنا املبحث األول لبيان مفهوم التداول الس ــلمي للس ــلطة
مجهورية العراق لعام  2005على مبحثني خ صـ ـ
يف دس ــتور  2005ووس ــائله ،إما يف املبحث الثاين فس ــنتناول فيه ض ــماانت ومعوقات التداول الس ــلمي يف
دستور العراق لعام .2005
ويف ا الة سوف يتم التطرق اىل اهم النتائج والتوصيات اليت ت التوصل اليها.
المبحثث األول :مثاهيثة التثداول السثثثثلمي للسثثثثلطثة في دسثثثثتور 2005
ووسائله
إن وجود السـ ـ ــلطة اصـ ـ ــبح من الضـ ـ ــرورايت اليت حتكم اجملتمعات البش ـ ـ ـرية وتنظم شـ ـ ــؤولا ،فهي راهر
اجتماعية يف األصــل ،وهذت الظاهرة تكون اجيابية ان كانت حتافظ على احلقوق واحلرايت وابلعكس تكون
تلك الظاهرة سـ ـ ـ ــلبية ان كانت تنتهك تلك احلقوق واحلرايت ،وهنا اصـ ـ ـ ــبح من الواضـ ـ ـ ــح جدا ان التداول
صـون تلك احلرايت وحيافظ على تلك احلقوق وهو ميثل اليوم
الس ــلمي للس ــلطة هو املقوم االس ــاا الذي ي ـ
مطلبا مجاهرياي على املسـتوى الوطين والدول ،و دف الوقوف على هذا املفهوم سـنقسـم هذا املبحث على
مطلبني نتناول يف االول مفهوم التداول السـ ــلمي للسـ ــلطة واقرارت يف دسـ ــتور  ،2005أما يف املطلب الثاين
فسنتناول فيه موقف دستور العراق لعام  2005من التداول السلمي للسلطة.
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املطلب األول :مفهوم التداول السلمي للسلطة واقرار يف دستور 2005

لبيان مفهوم التداول السـلمي للسـلطة يف ضـوء دسـتور مجهورية العراق لعام  2005يتطلب منا تقسـيم
هذا املطلب على فرعني نتناول يف الفرع األول التعريف ابلتداول السـ ــلمي للسـ ــلطة وشـ ــروطه ،إما يف الفرع
الثاين فسنتناول فيه وسائل التداول السلمي للسلطة وفق التفصيل االا-:
الفرع األول :التعريف ابلتداول السلمي للسلطة وشروطه

أوالً -:تعريف التداول السلمي للسلطة

وضــع فقهاء القانون معاين متعددة ملبدأ التداول الســلمي للســلطة اســتند كل منهما اىل مرجعية قانونية
أو اجتماعية أو سـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــية ،إذ بني البعض الن "التداول على السـ ـ ـ ــلطة مبدأ دميقراطي ال ميكن وقفه ألي
حزب س ــياس ــي أن يبقى يف الس ــلطة اىل ما ال لاية ،بل جيب أن يعويف بتيار س ــياس ــي اخر ض ــمن احرتام
النظام الس ــياس ــي القائم ،والتداول على الس ــلطة يدخل تغيرياً يف االدوار بني قوى س ــياس ــية ختتلف بش ــكل
طريف عن الســلطة لكي تدخل يف املعارضــة"( ،)3واضــاف البعض االخر الن التداول الســلمي للســلطة هي
"حركـة متـأرجحـة بني حزبني رئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيني مير كـل حزب منهمـا من املعـارض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اىل احلكم مث من احلكم اىل
املعارض ـ ــة" ( ،)4إما الس ـ ــلطة فتعين "القدرة على جعل احملكوم يعمل أو ال يعمل اش ـ ــياء معينه س ـ ـواء ارادها
احملكوم ام مل يردها" (.)5
ومما تقدم ميكن القول أن التداول الس ـ ـ ـ ـ ــلمي للس ـ ـ ـ ـ ــلطة هو احد اركان النظم الدميقراطية اليت تركز على
عملية انتقال وتداول الس ـ ــلطة من ش ـ ــخص اىل اخر أو من مجاعة س ـ ــياس ـ ــية اىل اخرى وفقاً ملدة حمددة يف
الدســتور ووفقاً الطار دميقراطي بعيداً عن ال صـراعات واالنقالابت ،إذ ينفذ من خالهلا كل شــخص أو كل
حزب سياسي من احلكم اىل املعارضة أو العكس.
اثنياً -:شروط التداول السلمي للسلطة

-1التعددية احلزبية

تلعب التعددية احلزبية دوراً مهماً يف ااوز االختالفات السـ ــياسـ ــية اليت حتدب داخل النظام السـ ــياسـ ــي
الواحد ،ووجود التعددية احلزبية يؤمن التوازن بني التيارات السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــية وحيقق التوازن واالسـ ـ ـ ــتقرار فيها .إذ
ختلق جواً دميقراطياً قائماً على قبول التنوع يف األراء والقوى الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية ،على خالف نظام احلزب الواحد
صـاحلة ،فالتعددية احلزبية تعكس معامل
صـادر حرية االخرين يف اختيار احلاكم ل ـ ـ ـ ـ
الذي حيتكر الس ـ ـ ـ ــلطة وي ـ ـ ـ ـ
()6
النظام الدميقراطي وتساهم يف تفعيل مبدأ التناوب السلمي للسلطة .

 -3امحد امين السنوسي ،مبدأ التداول على السلطة يف التشريعات اجلزائرية ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق والعلوم السياسية،
اجلزائر ،2016 ،ص.11
 -4د .عبد الغين بسيوين ،االنظمة السياسية ،منشأة املعارف ،االسكندرية ،بال سنه طبع ،ص.50
 -5د .وليد بيطار ،املدخل اىل علم السياسة ،ج ،1املؤسسة احلديثة للكتاب ،بريوت ،2014 ،ص.73
 -6د .رفعت عبد سعيد ،تداول السلطة داخل االحزاب السياسية (دراسة تطبيقية على بعض االحزاب املصرية) ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،2005،ص.30
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إن ارادة الشــعب هي اســاا شــرعية ســلطة احلكم ( ،)7إذ تتجلى تلك االرادة الســليمة يف احلق لوفراد
ابختيار حكومتهم ( ،)8إذ خيتار املواطنون من بني املرش ـ ـ ــحني للس ـ ـ ــلطة من يرونه مناس ـ ـ ــبا وقادراً على ادارة
صـاحلهم ،وان احتكار السـ ـ ـ ــلطة بيد شـ ـ ـ ــخص احلاكم ملدة طويلة يعين االسـ ـ ـ ــتبداد
شـ ـ ـ ــؤون البالد ورعاية م ـ ـ ـ ـ
ابلس ـ ـ ــلطة مما يس ـ ـ ــتدعي تغيري نظام احلاكم ،وهذا هو حمور العملية الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية املبنية على اس ـ ـ ــاا التداول
السلمي للسلطة املستند اىل ارادة الشعب احلقيقية (.)9
-3حتديد النطاق الزماين للسلطة

إن من اهم الضــماانت ملبدأ التداول الســلمي للســلطة يف االنظمة الدميقراطية هو حتديد النطاق الزماين
لتول السلطة ويتجلى ذلك مبا ا-:
أ-الوالايت املتحدة االمريكية

صـب الرئيس :تض ــمن الدس ــتور األمريكي لعام  1789املعدل يف املادة ( )2فقرة ( )1على "تناط
 من ـصـبه ملدة اربع س ـ ــنوات" ،إما
الس ـ ــلطة التنفيذية برئيس الوالايت املتحدة األمريكية ويش ـ ــغل الرئيس من ـ ـ
صـت املادة ( )1/22من
صـب الرائسـ ـ ـ ــة فقد ن ـ ـ ـ ـ
فيما يتعلق بتحديد عدد مرات توىل السـ ـ ـ ــلطة يف من ـ ـ ـ ـ
الدستور اعالت على "ال جيوز اعادة اي شخص ملنصب الرئيس ألكثر من دورتني".
ومما تقدم يتضـ ــح لنا أن الدسـ ــتور االمريكي املعدل لعام  1789قد حدد مرة واحدة لتوىل السـ ــلطة يف
صـب الرئيس وهي ملدة اربع ســنوات وكذلك قد حدد عدد مرا ا لدورتني فقط بشــرط الفوز ،مما يضــمن
من ـ
عدم االستئثار ابلسلطة.
صـت الفقرة األوىل من املـادة األوىل من دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور الوالايت املتحـدة األمريكيـة لعـام
 الكونغرا -:ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ1789املعدل على "مجيع الس ـ ـ ــلطات التش ـ ـ ـريعية تناط اىل كونغرا الوالايت املتحدة األمريكية الذي
يتألف من جملس الشيوخ وجملس النواب".
صـت املادة األوىل الفقرة الثالثة من الدس ـ ــتور االمريكي لعام  1789املعدل على
 جملس الش ـ ــيوخ -:ن ـ ـصـني عن كل والية ،ختتارمها السـ ــلطة التشـ ـريعية يف تلك الوالية ملدة
"يتألف جملس الشـ ــيوخ من شـ ــخ ـ ـ
س ـ ــت س ـ ــنوات" .من خالل نص هذت املادة جند ان املش ـ ــرع األمريكي قد س ـ ــاير اغلب دس ـ ــاتري العامل
وحدد مدت تول السـلطة يف جملس الشـيوخ بسـت سـنوات ولكن قد اغفل عن حتديد عدد مرا ا وهذا
مرهون ابلفوز ابالنتخاب.
صـت املــادة األوىل الفقرة الثــانيــة من دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور الوالايت املتحــدة األمريكيــة لعــام
 جملس النواب -:ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ1789املعدل على "يتألف جملس النواب من اعضـاء خيتارون كل سـنتني من قبل الشـعب من خمتلف

 -7ينظر :االعالن العاملي حلقوق االنسان الصادر عام .1948
 -8د .هادي نعيم املالكي ،املدخل لدراسة القانون الدول حلقوق االنسان،ط ،1منشورات زين احلقوقية ،بريوت.79 ،2011،
 -9د .حممد رفعت عبد الوهاب ،االنظمة السياسية ،منشورات احللحم احلقوقية ،بريوت ،2005 ،ص.266
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الوالايت" وما ميكن مالحظته على هذا النص ان املشـ ــرع االمريكي ايضـ ــا قد حدد مدة العضـ ــوية يف
جملس النواب بسنتني دون ان حيدد عدد مرات توىل العضوية وجعلها مشروطة ابلفوز (.)10

ب -مجهورية مصر العربية

صـري لعام  2014على "ينتخب رئيس
صـت املادة ( )140من الدس ـ ـ ــتور امل ـ ـ ـ
صـب الرئيس -:ن ـ ـ ـ
 من ـ ـ ـاجلمهورية ملدة أربع سـنوات ميالدية تبدأ من اليوم التال النتهاء مدة سـلفه وال جيوز اعادة انتخابه اال
صـري قد ااه مع اغلب دســاتري العامل بتحديد مدة تول الســلطة
ملرة واحدة" كذلك جند ان املشــرع امل ـ
الربع سنوات مع عدم جواز انتخابه ألكثر من دورتني.
صـري لعام  2014يف املادة ( )106على "مدة عض ـ ـ ـ ــوية جملس
 جملس النواب -:نص الدس ـ ـ ـ ــتور امل ـ ـ ـ ـالنواب مخس س ـ ـ ــنوات ميالدية ،تبدأ من اتري أول اجتماع له .وجيري انتخاب اجمللس اجلديد خالل
صـري يف هذا النص قد حدد مدة
السـ ــتني يوما السـ ــابقة على انتهاء مدته" .كذلك جند ان املشـ ــرع امل ـ ـ
تول العض ـ ــوية يف جملس النواب وهي مخس س ـ ــنوات ومل حيدد عدد مرات تول يف اجمللس ابس ـ ــتثناء ما
صـب رئيس اجمللس أو وكيلـه ال جيوز انتخـا م
ورد يف املـادة ( )117واليت تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمنـت مـا يلي أن من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ألكثر من فصلني تشريعني متتاليني (.)11

الفرع الثاين :وسائل التداول السلمي للسلطة
من اجل حتقيق التداول السلمي للسلطة البد من ممارسته إبحدى الوسائل السلمية املنصوص عليها
وفق الدستور  ,وهذت الوسائل تتمثل ابالنتخاب  ,واالستفتاء -:
أوالً :االنتخاب ودورهُ ف تداول السلطة سلمياً

-1معىن االنتخاب ومقوماته
أ  -معىن االنتخاب

ال وجود للدميقراطية احلقيقية بدون وجود انتخاابت حرة نزيهة ،إذ تعد االنتخاابت من اهم الوس ـ ـ ـ ــائل
اليت ميكن من خالهلا تداول الس ـ ــلطة س ـ ــلمياً واختيار احلكام وهي الوس ـ ــيلة االس ـ ــاس ـ ــية للدميقراطية النيابية
وميكن اعطاء معىن االنتخاب بصور خمتلفة فمنهم من عرفه النه "الوسيلة االساسية ألسناد وتداول السلطة
يف النظم الـدميقراطيـة النيـابيـة ،إذ يقوم النـاخبون مبمـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حقهم يف اختيـار من ميثلهم يف املؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
احلـاكمـة" هـذا من النـاحيـة املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعيـة ،إمـا من النـاحيـة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكليـة فقـد عرفـه البعض االخر ابنـه "جمموعـة
القواعد اليت حتدد االش ـ ــخاص الذين ميلكون حق االش ـ ـرتاك يف تكوين اهليئات احلاكمة يف الدولة ،وكذلك
كيفيـة اجراء االقرتاع واقرار نتـائجـه" ،وهـذت النـاحيـة لثـل البعـد االبرز يف العمليـة االنتخـابيـة ،إذ يغلـب عليهـا
الطابع االجرائي بشـ ــكل كبري يف حني ركز جانب من الفقه على اجلمع بني البعدين العضـ ــوي (الشـ ــكلي)
واملوضـوعي (املادي) لالنتخاب فعرفه النه "الوسـيلة االسـاسـية الوحيدة ألسـناد السـلطة يف النظم الدميقراطية
 -10ينظر :املواد ( )22 ،2 ،1من دستور الوالايت املتحدة االمريكية املعدل عام .1789
 -11ينظر :املواد ( )140 ،117 ،106من دستور مجهورية مصر العربية لعام .2014
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املعاصــرة من انحية ،ولتحقيق حق املشــاركة يف احلياة الســياســية من جانب افراد الشــعب من انحية اخرى"
(.)12
ومما تقدم ميكن القول الن االنتخاب هو عبارة عن وســيلة اســاســية لتداول الســلطة ســلميا يف االنظمة
الدميقراطية النيابية ويكون مبوجب تلك الوسيلة الشعب مصدر السلطات.

ب – مقومات االنتخاب

ال اري االنتخاابت بطريقة واحدة يف مجيع الدول ،بل توجد انظمة انتخابية خمتلفة ،وهنا تكتس ـ ـ ـ ـ ـ ــب
دراس ـ ــة نوعية النظم االنتخابية وص ـ ــالحيا ا امهية كبرية يف اجياد تداول س ـ ــلمي حقيقي للس ـ ــلطة إذ جند ان
اهم النظم االنتخابية املعروفة يف العامل هي االوىل يف االنتخاب املباشـ ـ ــر وغري املباشـ ـ ــر ،إذ اختلف الفقه يف
تقديرت فمنهم من امتدح نظام االنتخاب املباش ــر كون الش ــعب ميارس ــه دون وس ــاطة احد ،واعتربوا االقرتاع
صـر دور احملكومني على انتخاب فئة حمدودة تكون
غري املباشـ ــر اقل دميقراطية من االقرتاع املباشـ ــر كونه يق ـ ـ
بيدهم مهمة اختيار اعض ـ ـ ـ ـ ــاء الربملان .إما النظام الثاين فهو االنتخاب الفردي واالنتخاب ابلقائمة ،مكان
تقدير الفقه ملزااي وعيوب هذين النظامني على اســاا صــغر املنطقة االنتخابية يف االنتخاب الفردي وكربها
صـغر الدائرة االنتخابية جيعل الناخبني على دراية كاملة ابملرش ـ ـ ـ ـ ــحني مما يؤثر يف
يف االنتخاب ابلقائمة ،ف ـ ـ ـ ـ ـ
صـغرية وابلتال يوس ــع دائرة التداول الس ــلمي
اختيار االفض ــل ،كذلك يض ــمن نوعا من التمثيل لوحزاب ال ـ
صـغرية ويؤهل األحزاب القوية مما
للس ـ ـ ـ ــلطة ،يف حني نظام االنتخاب ابلقائمة يض ـ ـ ـ ــعف لثيل االحزاب ال ـ ـ ـ ـ
يؤدي اىل استئثارهم ابلسلطة وتعويق عملية التداول السلمي.
إمـا فيمـا يتعلق ابلنظـام االنتخـايب الثـالـث فهو االنتخـاب ابألغلبيـة واالنتخـاب ابلتمثيـل النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحم ،فقـد
انتقد جانب من الفقه نظام االغلبية على اسـ ـ ـ ـ ــاا انه يؤدي اىل رلم حزب االقلية وحيايب حزب األكثرية،
وابملقـابـل امتـدح نظـام التمثيـل النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحم كونـه اكثر االنظمـة االنتخـابيـة حتقيقـا للعـدالـة ،كـذلـك من مقومـات
النظام االنتخايب الصـايب هي عمومية االنتخاب والرتشـيح الذي ال يسـتبعد اي شـخص من االقرتاع بسـبب
ثروته أو دينه أو شــهادته أو اصــله أو حرفته مع الفريف يف املســاواة من اختيار املرشــحني الذي يعطي احلق
يف الرتشيح جلميع املواطنني مع ضمان حرية االنتخاابت ونزاهتها(.)13
 -2دور االنتخاب ف تداول السلطة سلمياً

يلعب االنتخاب دورا مهما واسـ ــاسـ ــيا يف تداول السـ ــلطة سـ ــلميا ،كون تلك الوسـ ــيلة تعد سـ ــالحا بيد
الشــعب ضــد االســتبداد والدكتاتورية واالســتئثار ابلســلطة ،كونه ال ميثل اختيار شــخص فحســب ،وامنا ميثل
اختيــار برانمج معني وااــات معني واهــداف معينــه ،ومبــا ان النظــام االنتخــايب لــه عالقــة تكــامليــة مع النظــام
السـياسـي فأنه ابلضـرورة يؤثر على االحزاب السـياسـية سـلبا ام إجيااب ،ومن حيث الزايدة بتوزيعها أو عددها
أو من حيث تضـ ـ ــييقها خيرج ابسـ ـ ــتنتاجات مشـ ـ ــرتكة ورعية واحدة يف اقامة حكم دميقراطي قائم على مبدأ
 -12د .رائد محدان املالكي ،التداول السلمي للسلطة يف االنظمة الدستورية الوضعية،ط ،1دار السنهوري ،لبنان -بريوت،
 ،2016ص 140وما بعدها.
 -13املصدر السابق ،ص146وما بعدها.
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التداول السـ ـ ـ ــلمي للسـ ـ ـ ــلطة هذا من جهة ،ومن جهة اخرى يعد االنتخاب الطريق االمثل لتأكيد سـ ـ ـ ــيادة
الش ــعب يف رل تعذر ممارس ــته للس ــلطة بنفس ــه ،لذا عد االنتخاب عمود الدميقراطية النيابية فليس إبمكان
الشـ ـ ــعب ممارسـ ـ ــة السـ ـ ــلطة بشـ ـ ــكل مسـ ـ ــتمر اال عن طريق نواب وممثلني عنه ،وليس إبمكان هؤالء النواب
واملمثلني تول احلكم اال عن طريق اختيار الش ـ ــعب هلم ،إذن فان االنتخاب هو وس ـ ــيلة الش ـ ــعب ملمارس ـ ــة
السلطة وسبيل احلكام لتوليها (.)14
اثنياُ :االستفتاء ودورة ف تداول السلطة سلمياً

 - 1معىن االستفتاء ومقوماته
أ – معين االستفتاء

ميثل االستفتاء ممارسة دميقراطية ميكن من خالهلا ان ميارا الشعب ادواراً خمتلفة كونه صاحب السيادة
يف االص ــل فيكون اخذ رأي الش ــعب يف انش ــاء دس ــتور جديد للبالد يس ــمى (ابالس ــتفتاء الدس ــتوري) ،إما
موض ــوع اخذ رأي الش ــعب حول قانون معني يس ــمى (ابالس ــتفتاء التشـ ـريعي) ،كذلك هناك اس ــتفتاء اخر
صـوت الش ـ ــعب يف حل النزاع بني
يس ـ ــمى (ابالس ـ ــتفتاء الس ـ ــياس ـ ــي) ويتعلق ابملواض ـ ــيع الس ـ ــياس ـ ــية فمثال ي ـ ـ
احلكومة والربملان ،فضـال عن ذلك فأن هناك اسـتفتاء يتعلق بتقرير مصـري االقليم الذي يقطن عليه الشـعب
صـال ،أو يكون موض ـ ـ ــوعه يتعلق بش ـ ـ ــخص الرئيس أو احلاكم وهو ما يس ـ ـ ــمى
املس ـ ـ ــتفيت ابلض ـ ـ ــم أو االنف ـ ـ ـ
()15
صـي)  ،فاالســتفتاء يف معنات االصــطالحي هو عريف موضــوع عام على
ابالســتفتاء (الرائســي أو الشــخ ـ
الشـ ـ ــعب ألخذ رأيه فيه ابملوافقة أو الرفض ،أو هو طلب الرأي من املواطنني يف شـ ـ ــأن من الشـ ـ ــؤون العامة
صـلة ابلســلطة أو احلكم ( ،)16أو هو عريف موضــوع على الشــعب مبفهومه الســياســي لغريف معرفه وجه
املت ـ
()17
النظر فيه .
وممـا تقـدم ميكن القول أن االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفتـاء هو احـد الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل الـدميقراطيـة اليت يتم من خالهلـا الرجوع اىل
الشعب واخذ رأيه يف اي شأن من الشؤون العامة املهمة يف الدولة.
ب – مقومات االستفتاء

لكي يكون االس ــتفتاء ص ــحيحاً هناك مجلة من املقومات جيب توافرها يف االس ــتفتاء منها عامة واخرى
خاص ــة ،فاألوىل تتمثل بكفالة حرية االفراد ابلقدر الكايف من احلرايت الس ــياس ــية يف االس ــتفتاء يف جو من
الدميقراطية السـلمية بعيداً عن الدكتاتورية ،كذلك من مقومات االسـتفتاء بشـكل عام وجود الوعي الشـعحم
فاالس ـ ـ ـ ــتفتاء احلقيقي يلزم وجود ش ـ ـ ـ ــعب واعي وعارف ما حيققه ،مع وجوب ض ـ ـ ـ ــمان حرية ونزاهة عملية
االس ـ ــتفتاء ،إما عن املقومات ا اص ـ ــة لالس ـ ــتفتاء فتتمثل إبقرار حق الرتش ـ ــيح جلميع املواطنني ،إذ ال ميكن
االعرتاف ابالسـتفتاء كوسـيلة للتداول السـلمي للسـلطة ما مل يكن للشـعب دوراً يف اسـنادها ،كذلك وجوب
 -14املصدر السابق ،ص.174
 -15د .ماجد راغب احللو ،االستفتاء الشعحم والشريعة االسالمية ،دار اجلامعة للطباعة ،بريوت ،2005 ،ص.10
 -16د .رائد محدان املالكي ،مصدر سابق ،ص.179
 -17د .محيد حنون ،االنظمة السياسية ،مؤسسة العاتك لصناعة الكتاب ،القاهرة ،بال سنه طبع ،ص.34
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اقرتان االسـتفتاء مبدة تول السـلطة كولا شـرطاً ضـرورايً لتداول السـلطة سـلمياً ،وقد سـبق احلديث عنها مع
ضرورة خضوع االستفتاء للرقابة لكي تكون نتائجه مقبولة (.)18
 -2دور االستفتاء ف تداول السلطة سلمياً

لعب االسـ ـ ـ ـ ــتفتاء دوراً مهماً يف عملية تول السـ ـ ـ ـ ــلطة من جهة والاء والية القابضـ ـ ـ ـ ــني عليها من جهة
صـب
أخرى ،كونه يتفق مع الفكرة الدميقراطية ،ولعل ابرز صــورت لتول الســلطة عن طريق االســتفتاء وهو من ـ
صـي ،وبرز هذا االســتفاء ألول مرت يف فرنســا عام
رائســة الدولة وهذا ما يطلق عليه الفقه ابالســتفتاء الشــخ ـ
 1804واعتمد فيها عندما طرح اسـ ـ ــم انبليون ليكون امرباطوراً فتم موافقه الشـ ـ ــعب على ذلك ،وتال ذلك
االسـ ـ ـ ــتفتاء اسـ ـ ـ ــتفتاء اخر سـ ـ ـ ــنه  ،1852إذ ت اختيار انبليون الثالث امرباطوراً على فرنسـ ـ ـ ــا .فاالسـ ـ ـ ــتفتاء
صـي لعب دوراً مهماً منذ عام  ،1799إذ جرى اسـ ــتفتاء الشـ ــعب الفرنسـ ــي على مشـ ــروع دسـ ــتور
الشـ ــخ ـ ـ
الس ــنه الثامنة والذي كان ينص يف املادة ( )39منه على تكوين احلكومة من ثالثة قناص ــل ،وتالت اس ــتفتاء
سـنه  ،1852واسـتفتاء  ،1804إما يف املنطقة العربية فقد شـهدت كذلك دوراً مهماً لالسـتفتاء وذلك يف
صـر منذ عام  1956وحىت عام
اسـ ـ ـ ــناد السـ ـ ـ ــلطة لرئيس الدولة وبتنظيم اكثر وضـ ـ ـ ــوحاً ،فقد شـ ـ ـ ــهدت م ـ ـ ـ ـ
 ،2005والعراق يف رل دس ـ ــتور  1970بعد تعديله عام  ،1995وس ـ ــوراي مبوجب دس ـ ــتورها املؤقت عام
 ،1971وتونس مبوجب دس ـ ـ ـ ــتورها ،1951إما على مس ـ ـ ـ ــتوى الربملاانت كذلك لعب االس ـ ـ ـ ــتفتاء دوراً يف
تكوين بعض اجملالس النيابية اابن النظام الفاشي يف ايطاليا عام  1928وعام .)19(1938
ومما تقدم ميكن القول أن االســتفتاء قد لعب دوراً مهماً يف ابراز صــورة التداول الســلمي للســلطة سـواء
من جهـة تول املنـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب أو الـائهـا وهو ا ابملرتبـة الثـانيـة بعـد االنتخـاب كوجـه اخر للتـداول السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمي
للسلطة.
املطلب الثاني :موقف دستور العراق لعام  2005من التداول السلمي للسلطة

لبيان موقف دستور مجهورية العراق لعام  2005من التداول السلمي للسلطة يتطلب منا الوقوف على
معرفة موقف ديباجة الدستور يف الفرع األول  ,ومن مث موقف منت الدستور يف الفرع الثاين وفق التفصيل
االا -:
الفرع األول :موقف ديباجه دستور العراق لعام 2005
يقسـ ـ ـ ــم فقهاء القانون الدسـ ـ ـ ــتوري الوثيقة الدسـ ـ ـ ــتورية اىل قسـ ـ ـ ــمني ،املقدمة (الديباجة) و (املنت) ،ويف
الوقت الذي يتض ــمن فيه منت الدس ــتور على االحكام واملواد ا اص ــة ابحلقوق واحلرايت ،وتنظيم س ــلطات
الدولة ،وحتديد العالقة بينهما ،فمقدمة الدســتور تبىن على اســاا احتواء املبادئ واالســس اليت يقوم عليها
النظام السـياسـي ،واالهداف اليت يسـعى اجملتمع لتحقيقها ،وابلرغم من االااهات الفقهية يف حتديد طبيعة
مقدمة الدس ـ ـ ــتور ومدى الزاميته ما تتض ـ ـ ــمنه من اس ـ ـ ــس ومبادئ ،فأن الرأي الراجح يذهب اىل ان مقدمة
 -18د .مشران محادي ،النظم السياسية ،ط ،4مطبعة االرشاد ،بغداد ،1975 ،ص.113
 -19د .رائد محدان املالكي ،املصدر السابق ،ص.178
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العدد27 :

الدسـ ــتور هي جزء من الدسـ ــتور وابلتال تتمتع ابلقوة االلزامية نفسـ ــها اليت يتمتع ا بقية اجزاء الدسـ ــتور،
ومن مث فأن ما يرد يف املقدمة من مبادئ واس ـ ــس واحكام تعد ملزمة لس ـ ــلطات الدولة خاص ـ ــة الس ـ ــلطات
صـدرت من تشـ ـريعات ( ،)20وابلرجوع اىل ديباجة
التشـ ـريعية اليت جيب أن ال ختالف مبادئ الدسـ ــتور فيما ت ـ ـ
دسـتور مجهورية العراق لعام  ،2005جند ان املشـرع العراقي قد اقر صـراحة مبدأ التداول السـلمي للسـلطة،
إذ جاء على النحو االا " ن ابناء وادي الرافدين .....مل توقفنا الطائفية والعن ـ ـ ـ ـ ـصـرية من ان نسـ ـ ـ ـ ـ ــري معاً
لتعزيز الوحدة الوطنية وانتهاج سبل التداول السلمي" (.)21
ويتضــح مما تقدم أن املشــرع الدســتوري قد اقر مفهوم التداول الســلمي للســلطة بشــكل واســع وشــامل،
ويرجع س ــبب رغبة املش ــرع يف ذلك املفهوم اىل رفض التاري الس ــياس ــي العراقي الذي احتكر الس ــلطة على
طائفة معينه وفرد معني ،أو قومية أو عشــرية واحدة ،والقضــاء على االســتئثار ابلســلطة والتأكيد على مبدأ
الشـ ـراكة الوطنية وتعزيزها .كذلك جند ان املش ــرع الدس ــتوري العراقي قد س ــلك مس ــلك الدس ــاتري املعاص ــرة
صـت يف تش ـ ـ ـ ـريعا ا على مبدأ التداول الس ـ ـ ـ ــلمي للس ـ ـ ـ ــلطة واعتناق مبادئ الدولة القانونية
احلديثة اليت ن ـ ـ ـ ـ
الدميقراطية ،واحلفاظ عليها من خالل النص عليها يف قواعد الدستور.
الفرع الثاين :موقف منت دستور العراق لعام 2005
صريح ملبدأ التداول الس ـ ـ ــلمي للس ـ ـ ــلطة ،يف ديباجة دس ـ ـ ــتور مجهورية العراق لعام
فض ـ ـ ــال عن االقرار ال ـ ـ ـ
صـت املادة
 ،2005فقد تض ـ ـ ــمن الدس ـ ـ ــتور يف موادت خلكيداً على مبدأ التداول الس ـ ـ ــلمي للس ـ ـ ــلطة ،إذ ن ـ ـ ـ
(/49أوالً) على "يتكون جملس النواب من عدد من االعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من
نفوا العراق ميثلون الش ـ ـ ــعب العراقي الكمله ،يتم انتخا م بطريقة االقرتاع العام الس ـ ـ ــري املباش ـ ـ ــر ،ويراعى
لثيل سائر مكوانت الشعب فيه".
صـرت عملية تول السـ ـ ــلطة التشـ ـ ـريعية عن طريق االنتخاب الذي
من خالل هذت املادة جند الا قد ح ـ ـ ـ
يعد الوسـيلة االسـاسـية للتداول السـلمي للسـلطة ،وهذا يشـري ضـمنا ملبدأ التداول السـلمي للسـلطة ،كذلك
صـت املـادة (/61اثلثـاً) على "خيتص جملس النواب /اثلثـا /انتخـاب رئيس اجلمهوريـة" .كـذلـك جنـد ان
ن ـــــــ
صـري هلم ،وبدورهم ميثلون ارادة
صـب رئيس اجلمهورية ايض ــا بيد ممثلي الش ــعب وهو اخت صـاص ح ـ
تول من ـ
صـت املادة ( /70أوالً) من
صـب رئيس اجلمهورية .كذلك ن ـ ـ
فرتجع زمام االمور اىل الش ـ ــعب يف اس ـ ــناد من ـ ـ
الدســتور على "ينتخب جملس النواب من بني املرشــحني رئيســا للجمهورية الغلبية ثلثي عدد اعضــائه" وهنا
خلكيد على اختيار رئيس اجلمهورية وتول سـ ــلطته بيد ممثلي الشـ ــعب فهو سـ ــبيله يف الوصـ ــول اليها ،إما ما
صـت املادة (/76أوالً) على "يكلف رئيس اجلمهورية مرشــح
صـب رئيس جملس الوزراء فقد ن ـ
خيص تول من ـ
الكتلة النيابية االكثر عددا بتشـ ـ ـ ـ ـ ــكيل جملس الوزراء خالل مخسـ ـ ـ ـ ـ ــة عشـ ـ ـ ـ ـ ــر يوما من اتري انتخاب رئيس
اجلمهورية" .كذلك ن ـ ـ ـ
صـت الفقرة الثالثة من املادة نفس ـ ـ ـها على "يكلف رئيس اجلمهورية مرش ـ ـ ــحا جديداً
لرائس ـ ــة جملس الوزراء خالل مخس ـ ــة عش ـ ــر يوم عند اخفاق رئيس جملس الوزراء املكلف يف تش ـ ــكيل الوزارة
 -20املصدر السابق ،ص.102
 -21ينظر -:ديباجة دستور مجهورية العراق لعام .2005

516

التداول السلمي للسلطة ف ضوء دستور مجهورية العراق لعام 2005

خالل املدة املن صـوص عليها يف البند اثنياً من هذت املادة" ،فضـال عن ذلك فقد اشـرتط الدسـتور ان يكون
جملس الوزراء ح ــائزاً على ثق ــة جملس النواب ابلفقرة الرابع ــة من امل ــادة اعالت بقوهل ــا "يعريف رئيس جملس
الوزراء املكلف اعضـاء وزارته واملنهاج الوزاري على جملس النواب ويعد حائزاً ثقتها عند املوافقة على الوزراء
منفردين واملنهاج الوزاري ابألغلبية املطلقة".
ومما تقدم ميكن القول ان مبدأ التداول السـ ـ ــلمي للسـ ـ ــلطة ورد ضـ ـ ــمنا يف املواد (/49اوال ،و/61اثلثا،
و/70اوال/76 ،أوال ،واثلثا ورابعاً) ،إذ جند يف ذلك ان تول السـ ــلطة التشـ ـريعية بيد الشـ ــعب وكذلك تول
الس ــلطة التنفيذية بيد ممثلي الش ــعب وهذا يعطي للدس ــتور الوجه االكمل للدميقراطية الس ــليمة ،فض ــال عن
ذلك نشـ ـ ـ ـ ـ ــر اىل ان دسـ ـ ـ ـ ـ ــتور  2005يف املادة ( )144نص على "ويعد هذا الدسـ ـ ـ ـ ـ ــتور انفذاً بعد موافقه
الشــعب عليه ابالســتفتاء العام ونشــرت يف اجلريدة الرمسية وتشــكيل حلكومة مبوجبه" ،وهذا ما يدل ايض ـاً ان
شــكل الدولة ونظام احلكم فيها املتمثلة يف دســتور  2005قد ت اخذ رأي الشــعب فيه كنظام ســياســي مما
يعزز دور الشـ ـ ــعب وارادته يف عملية ادارة الدولة ،وقد اضـ ـ ــافه الدسـ ـ ــتور ابملادة ( /142اثلثا) "تطرح املواد
املعدلة من قبل جملس النواب وفقاً ملا ورد يف البند (اثنياً) من هذت املادة على الشـ ـ ـ ـ ــعب لالسـ ـ ـ ـ ــتفتاء عليها
خالل مـدة ال تزيـد على شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهرين من اتري اقرار التعـديـل يف جملس النواب" ،كـذلـك اكـدت الفقرة الرابعـة
صـوتني ،وإذا مل
من املادة املذكورة انفا على "يكون االس ـ ـ ـ ـ ــتفتاء على املواد املعدلة انجحاً مبوافقة اغلبية امل ـ ـ ـ ـ ـ
صـوتني يف ثالب حمافظات أو اكثر" ومن هنا جند مبادئ تكميلية حلماية مبدأ التداول
يرفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ثلثي امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
السـ ـ ـ ـ ـ ــلمي وهذا ما يدل ان طريقيت االنتخاب واالسـ ـ ـ ـ ـ ــتفتاء قد وردات يف صـ ـ ـ ـ ـ ــلب الدسـ ـ ـ ـ ـ ــتور لتعزيز النظام
الدميقراطي والذي يعد التداول السلمي للسلطة الركن االساا فيها.
المبحث الثاني :ضثثمانات ومعوقات التداول السثثلمي في دسثثتور العراق
لعام 2005
اعتمـد دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور العراق لعـام  2005النظـام اجلمهوري الربملـاين رمسيـاً ،وذلـك يف املـادة األوىل منـه ،إذ
صـت على "مجهورية العراق دولة احتادية واحدة مسـ ـ ــتقلة ذات سـ ـ ــيادة كامله ،نظام احلكم فيها مجهوري
ن ـــ
نيايب برملاين دميقراطي ،وهذا الدسـتور ضـامن لوحدة العراق" .وكون مبدأ التداول السـلمي للسـلطة هو احد
املبادئ واالركان االســاســية للنظام اجلمهوري الربملاين فالدســتور العراقي لعام  2005قد تضــمن العديد من
الضــماانت اليت تكفل محايته ،لكن ما جرت عليه املمارســة الســياســية وخلثريها على مبدأ التداول الســلمي
جعلــت هنــاك العــديــد من املعوقــات اليت ادت اىل عرقل ـة ذلــك املبــدأ ،وللوقوف على تلــك الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــاانت
صـه
واملعوقات ســوف نقســم هذا املبحث على مطلبني نتناول يف األول الضــماانت ،إما يف الثاين فســنخ صـ ـ
لبيان املعوقات وفق التفصيل االا-:
املطلب األول :الضمانات

اىل جانب ما ذكران من ضماانت يف حبثنا هذا واملشار اليها يف املبحث األول املطلب الثاين الواردة يف
ديباجة الدسـتور ومتنه ،فهناك ضـماانت اخرى ميكن تقسـيمها على ثالب فروع ،األول يتناول الضـماانت
القانونية ،والثاين تناول الضماانت السياسية ،والثالث خصص لبيان الضماانت االخرى.
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العدد27 :

الفرع األول :الضماانت القانونية
ان دستور مجهورية العراق لعام  2005قد اقر مجلة من الضماانت القانونية من اجل محاية التداول
السلمي للسلطة وتتمثل هذت الضماانت ابالا-:
أوالً -:اقرار مبادئ محاية التداول السلمي للسلطة ف الدستور

إن مبجرد االقرار ال ـصـريح والض ــمين ملبدأ التداول الس ــلمي يف قواعد الدس ــتور ،هو ض ــمانه قانونية كلياً
كون تلـك القواعـد تكون يف قمـة اهلرم القـانوين يف الـدولـة ،إذ تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل هـذت القواعـد س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداً منيعـاً بوجـه
السـ ـ ــلطتني التشـ ـ ـريعية والتنفيذية من سـ ـ ــن اي قانون ،أو اي عمل تنفيذي يتعاريف مع املبادئ اليت اكدها
الدسـتور وامهها مبدأ التداول السـلمي للسـلطة ،فنجد اول الضـماانت القانونية اليت يضـمنها الدسـتور ،وفق
مـا اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت اليـه املـادة األوىل منـه املـذكورة انفـاً الن مجهوريـة العراق دولـة احتـاديـة نظـام احلكم فيهـا مجهوري
صـت عليه املادة الثانية (أوالً/ب) بقوهلا "ال جيوز س ـ ــن اي قانون يتعاريف مع
نيايب دميقراطي ،كذلك ما ن ـ ـ
مبدأ الدميقراطية" فهذا النص يؤكد على املنع الي ش ــكل من االش ــكال من اص ــدار اي قانون ينتهك مبدأ
التداول السلمي للسلطة ،فضال عن ذلك جند ان الدستور يف املادة ا امسة منه قد اكد على "ان السيادة
صـدر الس ـ ــلطات وش ـ ــرعيتها وميارا االقرتاع الس ـ ــري العام املباش ـ ــر".و من خالل هذا
للقانون والش ـ ــعب م ـ ـ
صـدر الســلطة والتداول الســلمي ح صـراً بيدت وســيمارا ذلك عن طريق
النص يتضــح لنا ان الشــعب هو م ـ
الوس ــيلة االس ــاس ــية له وهي االنتخاب ،اض ــافه اىل ذلك جند ان الدس ــتور قد اورد يف املادة ( )50منه على
خلدية اليمني الدس ـ ـ ـ ــتوري ألعض ـ ـ ـ ــاء الس ـ ـ ـ ــلطة االحتادية يف العراق للحفاظ على س ـ ـ ـ ــالمة النظام الدميقراطي
االحتادي يف العراق(.)22
اثنياً -:حتديد النطاق الزماين لتداول السلطة

 -1حتديد النطاق الزماين لتداول السلطة التشريعية

إن املادة ( )48من دسـتور مجهورية العراق لعام  2005قد اشـارت اىل ان السـلطة التشـريعية االحتادية
تتكون من جملسـ ـ ـ ـ ــني مها جملس النواب وجملس االحتاد ،إذ جند ان الدسـ ـ ـ ـ ــتور قد حدد يف املادة ( )56منه
املدة الزمنية لتول السـ ـ ــلطة التشـ ـ ـريعية ،إذ تضـ ـ ــمن ابن تكون الدورة االنتخابية جمللس النواب اربع سـ ـ ــنوات
تقوميية تبدأ الول جلس ـ ـ ـ ـ ـة وتنتهي لاية الس ـ ـ ـ ـ ــنه الربعة ،فنجد ان النص املذكور جاء منس ـ ـ ـ ـ ــجماً مع اغلب
الدس ــاتري الدميقراطية اليت حددت مدت تول الس ــلطة التش ـريعية وهو ما يؤكد ض ــمانه مبدأ التداول الس ــلمي
للسـ ــلطة .إما ما خيص بعدد مرات تول السـ ــلطة التشـ ـريعية فقد جعلها الدسـ ــتور مطلقة بشـ ــرط الفوز ،أي
عـدم حتـديـد عـدد مرا ـا ،وجنـد ان عـدم حتـديـد عـدد مرات تول السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـة هو امر طبيعي جيعـل من يتوىل
الســلطة التش ـريعية يعمل بكامل امكانياته لكي يكســب ثقة الشــعب جمدداً كونه ســوف ترجع زمام االمور
اىل الشعب كل اربع سنوات لتقرير مصريت ابلفوز بدورة اخرى من عدمها.
إما ما خيص جملس االحتاد فلم يوضـ ــح املشـ ــرع الدسـ ــتوري يف تشـ ــكيله وحتديد صـ ــالحياته ابسـ ــتثناء ما
ذكر ابملادة.
 -22ينظر -:املواد ( )1،2،5من دستور مجهورية العراق لعام .2005
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 -2حتديد النطاق الزماين لتويل السلطة التنفيذية

التداول السلمي للسلطة ف ضوء دستور مجهورية العراق لعام 2005

صـب رئيس اجلمهورية ورئيس جملس الوزراء ،إذ
إن الســلطة التنفيذية يف االنظمة الربملانية تتكون من من ـ
اشـ ـ ــارة املادة ( )1/72من الدسـ ـ ــتور العراقي لعام 2005على حتديد مدة تول السـ ـ ــلطة يف من ـ ـصــب رئيس
اجلمهورية هي اربع ســنوات بقوهلا "حتدد والية رئيس اجلمهورية الربع ســنوات وجيوز اعادة انتخابه ملرة اثنية
فحسـ ـ ــب" .وكذلك جند ان املشـ ـ ــرع الدسـ ـ ــتوري حدد دورات رئيس اجلمهورية جيب ان ال تتجاوز دورتني،
صـب رئيس اجلمهورية بتقيدت مبدة توليه الس ــلطة وهي
وهنا جند ض ــمانة اخرى ملبدأ التداول الس ــلمي يف من ـ
صـب رئيس اجلمهورية
الربع ســنوات وحتدد عدد مرا ا بدورتني فحســب بشــرط الفوز ،إما يف حال خلو من ـ
ألي سـ ـ ـ ـ ــبب كان فأضـ ـ ـ ـ ـافة املادة املذكورة ابلفقرة ( )2النه يتم انتخاب رئيس جديد إلكمال املدة املتبقية
لوالية الرئيس املنتخب لكن مل تش ـ ـ ـ ــرح املادة ماهي املدة اليت يقض ـ ـ ـ ــيها الرئيس اجلديد ،و ذا جند ان هناك
نقصا تشريعيا جيب معاجلته مستقبالً من قبل املشرع الدستوري.
صـب رئيس جملس الوزراء فقد اشـ ــار ضـ ــمنا اىل ان املدة الزمنية
إما فيما يتعلق ابلنطاق الزماين لتول من ـ ـ
لرئيس الوزراء هي اربع سـ ـ ـ ــنوات ،إذ جند ذلك يف املادة ( )76اليت تضـ ـ ـ ــمنت ابنه يكلف رئيس اجلمهورية
الكتلة النيابية االكثر عددا بتشـ ـ ـ ـ ـ ــكيل جملس الوزراء خالل مخسـ ـ ـ ـ ـ ــة عشـ ـ ـ ـ ـ ــر يوما من اتري انتخاب رئيس
اجلمهورية ،وهنا يتضـ ــح الن مدة تول رائسـ ــة جملس الوزراء هي ذا ا مدة تول رائسـ ــة اجلمهورية ،والسـ ــبب
()23
هو موجود ضمنا ويفهم من خالل تقييد تشكيل جملس الوزراء بتكليف من رئيس اجلمهورية.
صـب رئيس جملس الوزراء فلم جند ن صـاً يش ــري اىل
إما فيما خيص حتديد عدد مرات تول الس ــلطة يف من ـ
ذلك ،اال ان هناك قانون س ـ ـ ــنه جملس النواب رقم 8لس ـ ـ ــنه  2013يتض ـ ـ ــمن حتديد عدد مرات تول رئيس
صـر النور بعد ( ،)24على الرغم من نشـ ـ ــرت يف اجلريدة الرمسية ( ،)25إذ ت
جملس الوزراء للسـ ـ ــلطة ،لكنه مل يب ـ ـ ـ
صـب رئيس جملس
الطعن به امام احملكمة االحتادية العليا وقررت احملكمة عدم دس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوريته ( ،)26وبقي من ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الوزراء غري حمدد عدد مراته.
الفرع الثاين :الضماانت السياسية
إىل جانب الضماانت القانونية اليت وضعها الدستور حلماية مبدأ التداول السلمي للسلطة توجد ايضا
ضماانت سياسية وهي تتمثل ابالا -:

أوالً -:التعددية السياسية

تتبـاين انظمـة احلكم تبعـا لتبـاين اراء وافكـار اجملتمع ،فبعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم يعتقـد انـه ابإلمكـان توحيـد االختالف
وحـل التنـاقض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات والتغلـب عليهـا ،ومن مث ،ال حـاجـة الي نوع من انواع التعـدديـة ،بينمـا يـذهـب البعض
االخر اىل القول أن هذت ا الفات والتناقض ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال حتل ،وان حلها قد يولد تناقض ـ ـ ـ ـ ـ ــات جديدة تتجدد
 -23ينظر :املواد ( )76 ،72 ،56،65 ،48من دستور مجهورية العراق لعام .2005
 -24ينظر :قانون حتديد والية رئيس اجلمهورية ورئيس جملس النواب ورئيس جملس الوزراء رقم 8لسنه .2013
 -25ينظر :جريدة الوقائع العراقية ابلعدد 4278يف .2013/4/8
 -26ينظر :قرار احملكمة االحتادية العليا رقم  /64احتادية  2013 /يف .2013/8 /26
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العدد27 :
()27
وتتبدل ابسـتمرار ويف مثل هذت احلالة يقبل ابجملتمع التعددية بكل ما تفرضـه يف اجملال السـياسـي فمثالً
النظام الس ـ ــياس ـ ــي يف الفكر الش ـ ــيوعي يركز على فلس ـ ــفه مادية معينه حيمي ا الطبقة العاملة ويقيد انفاا
الرأمسالية تبعا لظروف اجملتمع يف حينها عندما قبض على مقاليد احلكم ( ،)28ولوض ـ ـ ـ ـ ــوح ض ـ ـ ـ ـ ــعف املوقف
الذي تبنته النظم املاركسـية الشـيوعية لكن يعرتف الن طريق مواجهة التناقضـات املوجودة يف اجملتمع خاصـة
يف اجملال السـ ــياسـ ــي هو اقرار للتعددية السـ ــياسـ ــية يف اطار منظم .ومن هنا ميكن أن نرصـ ــد وجود التعددية
الس ـ ــياس ـ ــية بش ـ ــكل عام والتعددية احلزبية بش ـ ــكل خاص مببدأ تداول الس ـ ــلطة س ـ ــلمياً وخلثريها يف جوانب
متعددة( ،)29منها ان اقرار التعددية السـ ـياسـ ــية وقبول تعدد االااهات السـ ــياسـ ــية يسـ ــتدعي االعرتاف حبق
تلك االااهات يف الوص ـ ـ ـ ـ ـ ــول اىل الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلطة وتداوهلا مع االخرين وفقاً إلحكام الدس ـ ـ ـ ـ ـ ــتور ،ومن مث ،فأن
التعددية ليس هلا معىن اذا مل يكفل الدس ــتور تداول الس ــلطة س ــلمياً ،ومنها ان وجود تعددية حزبية حقيقية
من ش ـ ــأنه ان يس ـ ــمح بتنافس فعلي بني االحزاب ذات التوجيهات املتباينة ،فإذا ما وض ـ ــع هذا التنافس يف
صـيغ االنتخاابت ،فأن اربته االسـ ـ ــاسـ ـ ــية سـ ـ ــتكون تداوالً سـ ـ ــلمياً من
االطار القانوين الدميقراطي املتمثل ب ـ ـ ـ
حزب اىل اخر أو من زعيم اىل اخر ،وهو مـ ــا يظهر ارتبـ ــاطـ ــا وثيقـ ــا بني رـ ــاهرة اجملتمع التعـ ــددي وبني
االنتخاابت التنافسـية من جهة اخرى ( ،)30وهنا جند ان الضـمانة السـياسـية االسـاسـية هي التعددية احلزبية
مبفهوم التنافس السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــي احلقيقي ويف االطار الدميقراطي الذي يربز فيه مبدأ التداول السـ ـ ـ ــلمي مبفهومه
الس ـ ــليم وهذا جيتمع على وجود ش ـ ــعب س ـ ــياس ـ ــي واعي يؤمن ابملبدأ املذكور ويؤمن ابملعارض ـ ــة الس ـ ــياس ـ ــية
احلقيقية ،وبتبادل السـ ــلطة واملعارضـ ــة بشـ ــكل تنافسـ ــي متأرجح فتارة يكون يف جانب السـ ــلطة واترة اخرى
يكون انب املعارضــة حســب اهلدف املرســوم له ،اضــافة اىل ذلك فأن الضــماانت الســياســية ملبدأ التداول
الســلمي هو االعرتاف ابحلقوق الســياســية اليت يراد ا ااتحة فرصــة املشــاركة ملن تتوافر فيه شــروط الناخب
يف االنتخاب واالستفتاء وكذلك حق الرتشيح لتول السلطة ،فضال عن ذلك فقد كفل دستور العراق لعام
 2005حرية خلييد االحزاب واجلمعيات السـياسـية وحرية االنضـمام اليها ،وكذلك حق املشـاركة للمواطنني
صـويت واالنتخاب والرتشـ ــيح
رجاالً ونسـ ــاء يف الشـ ــؤون العامة والتمتع ابحلقوق السـ ــياسـ ــية مبا فيها حق الت ـ ـ
(.)31

اثنياً -:الرقابة السياسية

تتعدد الوســائل الســياســية اليت تســهم يف محاية مبدأ التداول الســلمي وامهها تتمثل ابألحزاب الســياســية
املعــارض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ومنظمــات اجملتمع املـدين ،مث الرأي العــام ،إذ ان النظم الـدميقراطيــة يف العــامل تقوم على مبــدأين
اس ـ ــاس ـ ــيني هي مبدأ تعدد االحزاب ومبدأ تداول الس ـ ــلطة س ـ ــلمياً ،و املبدأ األول هو ض ـ ــامن للمبدأ الثاين
كشــرط من شــروط التداول الســلمي ،إما دور االحزاب الســياســية املعارضــة اليت تقع خارج اجملالس النيابية
فلها دور رقايب مؤثر يف مســاءلة هيئات الســلطة ال يقل امهية عن دورها داخل اجملالس النيابية ،إذ تســتطيع
 -27د .رائد محدان املالكي ،املصدر السابق ،ص 185وما بعدها.
 -28د .رائد محدان املالكي ،مصدر سابق ،ص.115
 -29حممد ابقر الصدر ،فلسفتنا ،ط ،1مؤسسة الصادق للطباعة والنشر ،طهران -ايران ،2012 ،ص 26وما بعدها.
 -30د .رائد محدان املالكي ،املصدر السابق ،ص 116وما بعدها.
 -31ينظر :املواد ( )20،30من دستور مجهورية العراق لعام .2005
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صـرفات اليت من شـ ــألا ان تعيق من
عن طريق وسـ ــائل االعالم املختلفة تسـ ــليط الضـ ــوء على االعمال والت ـ ـ
عملية تداول السـلطة سـلمياً أو االنتقاص منها ،ومن مث ،ااثرة الرأي العام ضـد تلك الت صـرفات ،مما جيعلها
صـعوبة ااهلها ،وهذا ابلتأكيد س ــيؤدي اىل
ادارة رادعة وض ــاغطة لتقوي وتس ــديد العملية الدميقراطية من ال ـ
احلد من طغيان السـلطة واسـتبدادها .لذلك فأن احلزب حيظى ذت االمهية وهو يف املعارضـة فان وجودت يف
صـارت ،ألنه
احلكم ال ينفي أو يلغي خلثريت على من يباش ـ ـ ــرون الس ـ ـ ــلطة وان كانوا من قادة احلزب أو من ان ـ ـ ـ
يعلم وعلى يقني ان بقاءَت اطول مدت ممكن يف احلكم مرهون حبســن اداة احلكومة وصــدق تنفيذها للربانمج
احلكومي والذي عرضـ ـ ـ ـ ـ ـه اثناء احلمالت االنتخابية هذا من جانب ،ومن جانب اخر هناك دور ملنظمات
صـة حبماية حقوق االنســان ومبادئ الدميقراطية واليت تقوم ابلدور االســاا ابلدفاع ضــد
اجملتمع املدين املخت ـ
اي انتهاك للمبادئ الدستورية ومنها مبدأ التداول السلمي ،إذ يقع على كاهل تلك املنظمات توعية الرأي
صـري االفراد ابحلقوق القانونية املكفولة والوقوف بوجه كل من يتعريف هلا .فض ــال عن ذلك فهناك
العام وتب ـ
دور اخر له قوة وخلثري يف النظام السـياسـي بصـورة عامة وعملية التداول السـلمي بصـورة خاصـة ،خاصـة يف
النظم الدميقراطية ،إذ يقف الرأي العام بوجه االسـ ـ ـ ـ ــتبداد ابلسـ ـ ـ ـ ــلطة وطغيالا ويقوم بوضـ ـ ـ ـ ــع اي انتهاك أو
ا راف يف عمليتهــا ونظــامهــا الــدميقراطي ،ومن املعروف ان الرأي العــام يعرب عنــه بوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــل متعــددة مثــل
صـحف ،والتلفزيون ،والراديو ،والس ــينما واملس ــرح ،كما يعطي دافعاً كبرياً على
وس ــائل االعالم املختلفة ،كال ـ
()32
معاجلة ا راف السلطة وخاصة الوقوف ضد االستئثار ا ودعم عملية التداول السلمي هلا .
الفرع الثالث :الضماانت االخرى
تقوم معظم االنظمة احلديثة على الفصل بني السلطة املدنية والسلطة احلكومية واخضاع االخر لوول،
صـر املؤس ـس ــة العس ــكرية يف اماكن معينة وكذلك تنظيمها وتش ــييدها بواس ــطة
صـل بينهما حب ـ
وقد حتقق الف ـ
قوانني خـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،إذ جرت العـادة على اللجوء اىل اجليش يف بعض احلـاالت االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثنـائيـة كحـالـة الطوارئ
صـل املؤسـ ـ ـسـ ـ ــة املدنية عن املؤسـ ـ ـسـ ـ ــة العسـ ـ ــكرية جاء دف محاية النظام
صـار ( ،)33وهنا جند ان ف ـ ـ ـ
واحل ـ ـ ـ
الدميقراطي واالبتعاد عن التجارب الس ــابقة اليت س ــادت التاري الس ــياس ــي بتول الس ــلطة حكام عس ــكريني
اس ـ ــتبدوا ا ،فبالنس ـ ــبة ملوقف املش ـ ــرع العراقي كان موفقاً ابلنص بش ـ ــكل ص ـ ـريح على خض ـ ــوع املؤس ـ ـس ـ ــة
العس ــكرية لس ــيطرة الس ــلطة املدنية،إذ اش ــار اىل ان القوات املس ــلحة العراقية واالجهزة االمنية ختض ــع لقيادة
السـلطة املدنية ( ،)34اىل جانب ذلك فقد اكد دسـتور العراق لعام  2005يف املادة (/9أوالً/ج) على منع
العس ـ ـ ـ ــكريني من التدخل يف ش ـ ـ ـ ــؤون الس ـ ـ ـ ــلطة وذلك ابلقول "ال جيوز للقوات املس ـ ـ ـ ــلحة العراقية وافرادها،
وبضـ ـ ــمنهم العسـ ـ ــكريون العاملون يف وزارة الدفاع أو اي دوائر ومنظمات اتبعة هلا ،الرتشـ ـ ــيح يف انتخاابت
صـايب مرشـ ــحني فيها وال املشـ ــاركة يف غري
ألشـ ــغال مراكز سـ ــياسـ ــية ،وال جيوز هلم القيام حبمالت انتخابية ل ـ ـ
ذلك من االعمال اليت لنعها انظمة وزارة الدفاع ويشـمل عدم اجلواز هذا انشـطة االفراد املذكورين انفاً اليت
يقومون ا بصفتهم الشخصية أو الوريفية دون ان يشمل ذلك حقهم ابلتصويت ابالنتخاابت".
 -32د .محيد حنون خالد ،حقوق االنسان ،دار السنهوري ،بريوت ،2015 ،ص 268وما بعدها.
 -33د .رائد محدان ،مصدر سابق ،ص.124
 -34ينظر :املادة ( /9أوالً /أ) من دستور مجهورية العراق لعام .2005
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العدد27 :

مما تقدم جند ان هذا النص قد أصـ ـ ـ ــر ملنع العسـ ـ ـ ــكريني من االنتماء لوحزاب السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــية ومنعهم من
اشـ ـ ـ ــغال مناصـ ـ ـ ــب سـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــية وكذلك الرتشـ ـ ـ ــيح هلا ،اضـ ـ ـ ــافه اىل ذلك فقد منعهم من التدخل يف شـ ـ ـ ــؤون
االنتخاابت ،وهذا املنع ا من اجل احملافظة على النظام الس ـ ــياس ـ ــي من خماوف العس ـ ــكريني واترخيهم يف
الوص ــول اىل الس ــلطة وكذلك للمحافظة على املؤس ـس ــات العس ــكرية وجعلها فوق امليول واالااهات ومنع
االحزاب السياسية من استغالل امكانيات تلك املؤسسات لصاحلها ،ومن مث ،حيقق هدفني األول احلفاظ
على تداول السلطة سلميا ،والثاين احلفاظ على املؤسسة العسكرية.
املطلب الثاني :معوقات التداول السلمي يف دستور 2005

هناك جمموعه عوامل تقف عائقاً يف عملية التداول السلمي يف النظام الدستوري العراقي منها ما يتعلق
صـادية
ابألمور القانونية ،ومنها ما يتعلق ابألمور السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية وهناك عوامل اخرى تتعلق ابألمور االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
واالجتمـاعيـة والطـائفيـة ،وكـل هـذت العوامـل تكون ابلغـة االمهيـة يف االنظمـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة اليت تتبىن عمليـة
التداول السـ ـ ـ ــلمي ،فلها دور سـ ـ ـ ــلحم قد يقف عائقا يف تداول السـ ـ ـ ــلطة يف العراق ،إذ تعاقبت على العراق
ازمان متتالية من اســتش ـراء الفســاد الذي جند صــورته واضــحة يف مؤس ـســات الدولة والبيئة واجملتمع ،والذي
انعكس ســلباً على الوضــع االمين وســوء ا دمات مع ارتفاع االســعار وبطالة متفشــية ،وســوء توزيع املوازنة
العـامـة وتنظيم ابوا ـا ادى اىل تفـاوت يف توزيع الثروة بني النـاا ،فكـل هـذت االبعـاد وغريهـا من شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألـا ان
صـيلي على ذلك ســنقســم هذا املطلب على
تكون عملية التداول الســلمي يف العراق .وللوقوف بشــكل تف ـ
صـه
ثالثة فروع يتناول األول بيان املعوقات القانونية ،والثاين املعوقات الســياسـية ،إما الفرع الثالث ســنخ صـ ـ
لبيان املعوقات االخرى وفق التفصيل االا-:
الفرع األول :املعوقات القانونية
ان املعوقات القانونية للتداول السلمي للسلطة تتمثل انبني األول يتمثل بضعف التوازن بني السلطات
 ,والثاين يتعلق بضعف النظام االنتخايب-:
أوالً -:ضعف التوازن بني السلطات

ان التوازن بني السـ ـ ـ ــلطات يقوم على اسـ ـ ـ ــاا مسـ ـ ـ ــؤولية السـ ـ ـ ــلطة التنفيذية امام السـ ـ ـ ــلطة التشـ ـ ـ ـريعية،
وص ـ ـ ـ ــالحية س ـ ـ ـ ــحب الثقة عن احلكومة يقابلها حق الس ـ ـ ـ ــلطة التنفيذية حبل الربملان والدعوة اىل انتخاابت
صـورة اســتثنائية( ،)35وقد جرت العادة يف النظام الربملاين هو ان تولد احلكومة من رحم الربملان ،ويعد هذا
ب ـ
()36
النظام هو النموذج االمثل للكالم عن توازن السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطات  ،وقد فسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر نظام التوازن بني السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطتني
التشريعية والتنفيذية النه تبادل للورائف والرقابة ،ففي احيان كثرية تعطي الدساتري الربملانية لكال السلطتني
جمموعة من الورائف واليت مبوجبها دف اىل حتقيق التوازن بينهما اي ان الدسـاتري لنح السـلطة التشـريعية
حق الرقابة على الس ـ ــلطة التنفيذية يف حالة تعس ـ ــف االخري أو خمالفة الدس ـ ــتور ،فمن حق الس ـ ــلطة األوىل
 -35د .عصام سليمان ،االنظمة الربملانية بني النظرية والتطبيق (دراسة مقارنه) ،ط ،1منشورات احللحم احلقوقية ،بريوت،2010 ،
ص.31
 -36د .علي يوسف الشكري ،اختالل التوازن لصايب السلطة التنفيذية يف العراق ،ط ،1الذاكرة للتوزيع والنشر ،بغداد،2016 ،
ص.27
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(التشـ ـريعية) تقرير مسـ ــؤولية السـ ــلطة الثانية (التنفيذية) وسـ ــحب الثقة عنها ،ويف املقابل فأن منح السـ ــلطة
التنفيذية حل السـلطة التشـريعية يف حالة تعسـفها أو تعنتها ازاء السـلطة التنفيذية ( ،)37وتتجلى العالقة بني
صـل بني
توازن الس ـ ـ ـ ــلطات وعملية التداول الس ـ ـ ـ ــلمي يف ص ـ ـ ـ ــلب النظام الربملاين الذي يتخذ من مبدأ الف ـ ـ ـ ـ
الســلطات وهو يعد ركيزة اســاســية لتحقيق اهدافه ( ،)38وطبقاً ألحكام الدســتور العراقي لعام  2005فقد
صـل بني الس ــلطات كخطوة للتخلص من مبدأ وحدة الس ــلطات ذات الورائف الثالب
اش ــار اىل مبدأ الف ـ
()39
اليت كرس ـ ــت االس ـ ــتبداد الس ـ ــياس ـ ــي  ،اض ـ ــافة اىل ذلك جند ان الدس ـ ــتور قد نص على تكوين الس ـ ــلطة
التش ـريعية من جملس ــني ومها جملس النواب وجملس االحتاد ( ،)40ومن هنا جند يف هذا املبدأ انس ــجاماً داخل
السـلطة التشـريعية ،لكن املشـرع الدسـتوري ترك عملية تشـكيل جملس االحتاد امر مرهون بقانون يسـنه جملس
النواب الغلبية ثلثي اعضـائه وهنا داللة واضـحة على عدم التوازن داخل السـلطة التشـريعية فضـالً عن ذلك
فقد اجل املش ـ ـ ــرع الدس ـ ـ ــتوري العمل بتش ـ ـ ـريع قانون جملس االحتاد بعد انتهاء الدورة االنتخابية (-2005
 )2009وحلد االن مل يشـرع القانون ا اص مبجلس االحتاد ( ،)41إما ما خيص التوازن يف السـلطة التنفيذية
صـدي لوزمــات اليت تقع يف األقــاليم ،والثــاين هو وقوفهــا على قــدم
فلــه مــدلوالن ،األول القــدرة على الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
املسـ ـ ـ ـ ــاواة مع الربملان االحتادي ( )42فنجد اشـ ـ ـ ـ ــارة الدسـ ـ ـ ـ ــتور العراقي لعام  2005اىل "حل جملس النواب
ابألغلبية املطلقة لعدد اعض ـ ـ ـ ـ ــائه بناء على طلب من قبل ثلث اعض ـ ـ ـ ـ ــائه أو طلب من رئيس جملس الوزراء
ومبوافقة رئيس اجلمهورية.)43("...
ومما تقدم ميكن القول أن تقوية السـ ــلطة التشـ ـريعية على حسـ ــاب السـ ــلطة التنفيذية حبل جملس النواب
صـول اختالل يف التوازن بني السـ ـ ـ ــلطتني مما يؤدي اىل تقويض عملية التداول السـ ـ ـ ــلمي كون
يؤدي اىل ح ـ ـ ـ ـ
تلك العملية من اهدافها ومقوما ا التوازن بني الس ـ ـ ــلطات وهذا ما يقودان اىل القول بعدم وجود توازن بني
السلطات يف دستور  2005وهذا يتعاريف مع النظام الدميقراطي.
اثنياً -:ضعف النظام االنتخايب

ادى ض ــعف النظام االنتخايب يف العراق املعروف بطريقة س ــانت ليغو اىل تعددية حزبية واس ــعة النطاق
اثرت س ـ ـ ــلباً على عمل اجملالس النيابية وفاعلية ادائها ،وتفاقم هذا االمر عندما ال جند نس ـ ـ ــبة حمددة تكون
معياراً قانونيا السـتبعاد الكياانت اليت مل حتصـل عليها النسـبة احملددة من التنافس على مقاعد الدائرة النيابية
عندما توزعها على القوائم الفائزة وذلك للقض ــاء على التعددية الس ــياس ــية املض ــرة ابلنظام العام الربملاين اليت
مبوجبها قد تؤخذ اصـ ـوات املواطنني دون موافقتهم من املرش ــح فيعد ذلك خرقاً للنظام الدس ــتوري وابلوقت
 -37د .علي سعد عمران ،احلدود الدستورية حلل الربملان،ط ،1دار الرضوان للنشر والتوزيع ،بغداد ،2016 ،ص.12-11
 -38د .عدانن عاجل عبيد ،ماًل النظام االحتادي يف العراق ،حبث منشور يف جملة القانون املقارن ،العدد  ،2008 ،25ص.16
 -39ينظر :املادة ( )47من دستور مجهورية العراق لعام .2005
 -40ينظر :املادة ( )48من دستور مجهورية العراق لعام .2005
 -41ينظر :املواد ( )137 ،65من دستور مجهورية العراق لعام .2005
 -42د .ساجد حممد الزاملي ،القانون الدستوري والنظام السياسي ،ط ،1دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع ،بغداد،2014 ،
ص.448
 -43ينظر :املادة (/64أوالً) من دستور مجهورية العراق لعام .2005
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نفسـه معوقاً لعملية التداول الســلمي الذي يعد فيها صــالحية النظام االنتخايب شــرطاً اســاســياً هلا .وهذا ما
حدب يف العراق حني وصـ ـ ــل اشـ ـ ــخاص اىل السـ ـ ــلطة بطريقة نقل اصـ ـ ـوات عدد من الناخبني هلم دون ان
ينتخبوهم وادى ذلك اىل تشويه العملية الدميقراطية يف العراق (.)44
الفرع الثاين :املعوقات السياسية
تتمثل املعوقات السياسية للتداول السلمي للسلطة بضعف التنظيم احلزيب  ,وضعف املعارضة احلزبية-:

أوالُ -:ضعف التنظيم احلزيب

الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ان اي دولـة من دول العـامل ال بـد هلـا من وجود تنظيم يطلق عليـه اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم احلزب يكون مبثـابـة
الواجهة اليت ميكن من خالهلا التعرف على ش ـ ـ ــكل النظام الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــي يف تلك الدولة ،فالتنظيم احلزيب هو
االطار أو املنهج الذي يتخذت احلزب يف حتقيق االهداف اليت ينش ـ ـ ـ ـ ــدها ( ،)45وابلرجوع اىل اهم عناص ـ ـ ـ ـ ــر
صـر التنظيم وهو الربانمج الذي يرتبط بس ــياس ــات احلزب وهدفه يف
احلزب الس ــياس ــي ،جندت يتمحور يف عن ـ
الوصـول اىل السـلطة وتنفيذ برانجمه السـياسـي ( ،)46إذ ان اهم العوامل اليت تؤثر يف التنظيم احلزيب هي درجة
وعي الشـ ــعب ودرجة تطور احلزب عن املراحل السـ ــابقة ( ،)47فض ـ ـالً عن وجود ايدلوجية اسـ ــد مشـ ــروعه
الســياســي،إذ يتطلب ذلك تعريف االشــخاص الفكار احلزب وتفاصــيل املشــروع الســياســي من خالل اقامة
الندوات واملظاهرات وتوزيع املنشـ ـ ــورات ( ،)48ويسـ ـ ــعى اعضـ ـ ــاءت للوصـ ـ ــول اىل السـ ـ ــلطة من خالل العملية
االنتخابية حىت ينفذ برانجمه الذي يتبنات ( ،)49فال يتحقق التداول الس ـ ــلمي للس ـ ــلطة إذا كان تنظيم احلزب
تنظيماً ضـ ــعيفاً ال يقوم على اسـ ــاا االميان بذلك املبدأ وكذلك االميان ابملبادئ الدميقراطية االخرى داخل
احلزب كاختيار رئيس احلزب واالعضـ ـ ـ ـ ــاء وتنوع االهداف وعدم ميش املرأة والشـ ـ ـ ـ ــباب يف املشـ ـ ـ ـ ــاركة فيه
واحتكار السـ ــلطة ،إذ ان ضـ ــعف التنظيم احلزيب له خلثري فعال يف عرقلة مبدأ التداول السـ ــلمي للسـ ــلطة ،إذ
ادى ذلك الضــعف اىل عدم لكني احلزب من العمل بفعالية من اجل حتقيق اهدافه ابلوصــول اىل الســلطة
وتنفيذ برانجمه الس ـ ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ـ ــي( )50هذا من انحية ،ومن انحية اخرى فأ ّن احلزب يعكس ما يدور داخله من
اهداف ومبادئ فاذا غابت اهداف الدميقراطية والتداول الس ــلمي للس ــلطة على املس ــتوى الداخلي للحزب
فأن ذلك احلزب ال يس ــتطيع حتقيق مبادئ الدميقراطية والتداول الس ــلمي للس ــلطة ،فكيف حيقق ذلك وهو
صـاء ( ،)51إما فيما يتعلق ابلعراق وبعد صــدور قانون االحزاب الســياســية رقم 36
قائم على التهميش واالق ـ
صـري والطـائفي والقومي ،وكـذلـك خلكيـدت على اعتمـاد
لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـه  20015وخلكيـدت على انـب امليـل العن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 -44د .مشران محادي ،االحزاب السياسية والنظم احلزبية ،ط ،1دار السالم ،بغداد ،1972 ،ص.60
 -45ينظر :املصدر السابق ،ص.60
 -46د .انجي عبد النور ،املدخل اىل علم السياسة ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،2000 ،ص.163
 -47د .امساعيل الغزال ،الدساتري واملؤسسات السياسية ،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ،بريوت ،1996 ،ص.222
 -48د .جواد اهلنداوي ،القانون الدستوري والنظم السياسية،ط ،1مؤسسة العرف للطباعة والنشر ،2010 ،ص.89
 -49د .عامر فاخوري ،االحزاب السياسية ودورها يف احلياة الدميقراطية ،حبث منشور يف جملة الدراسات القانونية والسياسية،
العدد التجريحم،2004 ،ص.90
 -50د .سعاد الشرقاوي ،االحزاب السياسية (امهيتها ،نشأ ا ،نشاطها) ،بال مكان نشر ،2005 ،ص.15
 -51د .فوزي حسني سلمان ،مبدأ التداول للسلطة وافاق وتطبيقه يف العراق ،اجمللة األكادميية العراقية (جملة جامعة تكريت)،
 ،2006ص.50
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التداول السلمي للسلطة ف ضوء دستور مجهورية العراق لعام 2005

االسـ ـ ــاليب واالليات الدميقراطية يف اختيار القيادات احلزبية ( ،)52اال ان الواقع يشـ ـ ــري عكس ما تتبنات هذت
االحزاب يف انظمتها الداخلية ،إذ جند ان الزعامة يف هذت االحزاب دائمة والوجود القيادية متكررة ،ووجود
صـايب الشـ ــخ ـصـية على
عجز واضـ ــح هلذت االحزاب يف اسـ ــتقطاب خمتلف الشـ ـرائح واملكوانت ،وتغليب امل ـ ـ
حس ـ ــاب االهداف ،وهذا ما جندت قد يؤثر س ـ ــلباً على عملية التداول الس ـ ــلمي للس ـ ــلطة ،فض ـ ـالً عن عدم
وجود قواعد مستقرة للعملية الدميقراطية.
اثنياُ -:ضعف املعارضة السياسية

إن من بني اهم املعوقات اليت تعدم التداول السـ ـ ـ ـ ــلمي للسـ ـ ـ ـ ــلطة ،هو عدم االعرتاف بوجود معارضـ ـ ـ ـ ــة
س ــياس ــية حتقق التوازن الس ــياس ــي وتقف بوجه االس ــتبداد ابملوقف املض ــاد ،وتؤمن بعملية التداول الس ــلمي
للسـ ــلطة( ،)53فضـ ـالً عن ذلك فأن املعارضـ ــة السـ ــياسـ ــية تعمل على الوصـ ــول اىل السـ ــلطة عرب االنتخاابت
( ،)54فهي ال تكتفي بتوجيـه االنتقـادات اىل احلكومـة ،بـل تتعـداهـا اىل اعـداد وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاغـة هـذت االنتقـادات
ضمن خطة متكاملة واضحة يف برانجمها السياسي ألجل الوصول اىل هذا اهلدف واقناع املواطنني ا ،وان
تكون بديالً للســياســة املتبعة من قبل الســلطة احلاكمة ،ولكي حيوز برانمج املعارضــة ثقة الشــعب ال بد من
صـف ابلواقعــة والطموح و حتقيق التغيري الــذي يرغــب فيــه
ان يكون ذلــك الربانمج قــابالً للتحقيق ومت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
املواطنون ( ،)55إما يف العراق فالوض ـ ــع خمتلف ،إذ تكون املعارض ـ ــة الس ـ ــياس ـ ــية ض ـ ــعيفة نس ـ ــبياً ،وذلك الن
الكتل الربملانية الكبرية قد اســتحوذت على املناصــب الســيادية يف مؤس ـســة الرائســة ومؤس ـســة الربملان ،ومن
صـغرية اليت ال للك االغلبية املطلقة يف جملس النواب ال تس ـ ـ ـ ـ ــتطيع يف اعماله
مث ،بقيت الكتل الربملانية ال ـ ـ ـ ـ ـ
()56
ومواقفه ،وبقيت السيطرة للكتل الكبرية وحدها .
ومما تقدم ميكن القول أن انعدام املعارضـة السـياسـية على اريف الواقع ادى اىل ضـعف التداول السـلمي
للسـ ــلطة وبقيت االحزاب السـ ــياسـ ــية الكبرية نفسـ ــها والوجوت تكررت ذا ا ووصـ ــول اشـ ــخاص اىل السـ ــلطة
ليس هلم ثقل سـياسـي وشـعحم وهذا ما يبىن بسـلطة التوافقات السـياسـية واالتفاقات اجلانبية وهو ماال حيقق
ملبادئ الدميقراطية وعملية التداول السلمي.
الفرع الثالث :املعوقات األخرى
قد يعرتى التداول السلمي للسلطة إىل جانب املعوقات القانونية والسياسية معوقات اخرى تتعلق
بضعف العوامل االجتماعية واالقتصادية هذا من جانب  ,ومن جانب اخر تتعلق ابلطائفية -:

 -52ينظر :املادة ( /5أوالً) واملادة ( )6من قانون االحزاب رقم  36لسنه .2015
 -53حسني راهر ،معجم املصلحات السياسية الدولية (عريب ،انكليزي ،فرنسي) ،جملة املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر
والتوزيع ،بريوت ،2013 ،ص.357
 -54ورقاء حممد كري ،دور املعارضة السياسية يف النظام السياسي العريب ،رسالة ماجستري ،كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد،
 ،2008ص.17
 -55سربست مصطفى رشيد ،املعارضة السياسية والضماانت الدستورية لعملها (دراسة قانونية سياسية حتليليه مقارنه) ،ط،1
مطبعة خاين ،دهوك ،2011 ،ص.71
 -56د .علي هادي الشكراوي ،النظم السياسية املعاصرة ،مكتبه دار السالم القانونية ،النجف االشرف ،2014 ،ص.304
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أوالً -:ضعف العوامل االجتماعية واالقتصادية

صـادية اثر ابلغ يف النهويف يف البلدان من ش ـ ـ ـ ــىت انواع الظلم واالض ـ ـ ـ ــطهاد
للعوامل االجتماعية واالقت ـ ـ ـ ـ
والتخلص من االنتهاكات املسـ ـ ــتمرة للحقوق واحلرايت ،فقد اشـ ـ ــار دسـ ـ ــتور العراق لعام  2005اىل تركيبة
اجملتمع العراقي من القوميات املتعددة واملذاهب واالداين والعش ـ ــائر والقبائل ،واقر الن االس ـ ــرة هي اس ـ ــاا
اجملتمع والزم الــدولــة ابحلفــاظ على كيــالــا،إذ تعـد هــذت العوامــل هي تركيبــة اجملتمع االجتمــاعيــة ( ،)57إذ ان
توزيع الوالءات على اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا االنتمـاء الـذاا بعيـداً عن االنتمـاء الوطين ادى اىل ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف هيكليـة اجملتمع
صـادية قد
العراقي ،ومن مث ،يؤثر ذلك على عملية التداول السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمي ( ،)58كذلك جند ان العوامل االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
لعبت دوراً يف التأثري على ارادة الناخبني ،فانتشـ ــار البطالة وعدم توفري فرص العمل وامهال القطاع ا اص،
وارهاق القطاع احلكومي بكم من املورفني واسـتغالل الورائف من قبل االحزاب وفريف الرسـوم والضـرائب
صـورة مضـ ـ ــاعفة كل ذلك أ ّثر خلثرياً مباش ـ ـ ـراً على ارادة الناخب يف تغيري احلكم ( ،)59إذ جند تردي الواقع
ب ـــ
صـول مظاهرات كبرية يف اغلب احملافظات العراقية
ا دمي من سـ ـ ـ ــوء الكهرابء وازمة السـ ـ ـ ــكن ادى اىل ح ـ ـ ـ ـ
للمطــالبــة بتحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني الواقع ا ــدمي وذلــك يف عــام  ،2015إذ نرى ان تلــك املظــاهرات تكــاد تكون قــد
افقدت شرعية احلكومة،ألن الشعب مصدر السلطات وشرعيتها (.)60
صـادية واالجتماعية هلا خلثري يف عملية التداول الســلمي
وخالصــة ما تقدم ميكن القول ان العوامل االقت ـ
للسلطة وعدم االهتمام ا يؤدي اىل تعويق هذا املبدأ.
اثنياً -:الطائفية

بدأت بذور الطائفية يف العراق عندما قام احلاكم املدين بعد عام  2003بول برمير بتقس ـ ـ ـ ــيم الس ـ ـ ـ ــلطة
على اس ـ ـ ــاا طائفي ومناطقي ،وزج التفرقة الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية بش ـ ـ ــكل تكتالت لثلت الن تكون رائس ـ ـ ــة اجمللس
التشـريعي للطائفة الســنية ،ورائســة الســلطة التنفيذية للطائفة الشــيعية ،ورائســة اجلمهورية لوكراد ،ومن هنا
بدأت الصورة املشوهة للعملية الدميقراطية يف العراق ،إذ حصلت تشوهات يف دستور العراق لعام ،2005
صـايب املش ــرتكة
صـبية الفئوية اليت تتحكم مبش ــاعر االفراد وس ــلوكهم بعيداً عن الوطنية وامل ـ
فأص ــبح ملغماً ابلع ـ
العامة لوفراد ،وتبعاً لذلك اخذت التيارات احلربية السـ ــياسـ ــية تنحرف ابلعملية الدميقراطية وخاصـ ــة عندما
اصبحت لتلك وحتتضن فصائل عسكرية مسلحة تؤمن ابحملاصصة الطائفية والوحدوية والفئوية (.)61
صراعات الطائفية ادت اىل تشـ ـ ــكيل حكومات توافقية انشـ ـ ــغلت بتقسـ ـ ــيم
مما تقدم ميكن القول أن ال ـ ـ ـ
املناصـ ـ ـ ــب والسـ ـ ـ ــيطرة عليها ،مما ادى اىل خروج حكومات غري منسـ ـ ـ ــجمة واصـ ـ ـ ــبحت العملية الدميقراطية
اانب الصواب ،ومن مث ،ادى ذلك اىل جعل الطائفية معوقاً يف تداول السلطة.
 -57ينظر :املواد ( /45 ،9 ،2،3اثنياً) من دستور مجهورية العراق لعام .2005
 -58عبد العظيم جرب حافظ ،الفيدرالية يف العراق املعوقات واحملكمات ،رسالة ماجستري ،جامعة بغداد ،2017 ،ص.40
 -59د .امحد فاضل ابسم ،التحوالت السياسية يف البلدان العربية (دراسة حتليله) ،حبث منشور يف جملة العلوم السياسية ،جامعة
بغداد ،العدد  ،2013 ،47ص 75وما بعدها.
 -60ينظر :املادة ( )5من دستور مجهورية العراق لعام .2005
 -61فالح مطرود مزعل ،توازن السلطة وفاعلية النظام السياسي يف دستور العراق لعام  ،2005رسالة ماجستري ،بغداد،2017 ،
ص 197وما بعدها.
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الخاتمة
أوض ــحنا يف حبث مفهوم التداول الس ــلمي للس ــلطة بني املعوقات والض ــماانت وموقف دس ــتور مجهورية
العراق لعام  2005الن هذا املوضوع له امهية كبرية يف وقتنا احلال كونه ميثل ضماان اساسيا ضد االستبداد
صـورة عامة وميثل انتهاكا كبريا
والطغيان وضـ ــد الفكر الدكتاتوري الذي دائما خيلف الدمار يف اجملتمعات ب ـ ـ
حلقوق االنسان وحرايته إذ ميكن تلخيص ابرز النتائج والتوصيات وفق االا-:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.1
.2
.3
.4

أوالً :النتائج

أوضحت الدراسة ان مبدأ التداول السلمي للسلطة هو الركن االساسي يف االنظمة الدميقراطية.
اوضحت الدراسة ان ضمان هذا املبدأ هو ضمان حلقوق االنسان وحرايته ضد التعسف يف استعمال
السلطة وطغيالا ضد الشعوب.
اتضـ ـ ــح لنا ان ضـ ـ ــماانت هذا املبدأ هو التعددية احلزبية واشـ ـ ـراك الشـ ـ ــعب يف عملية اختيار حكامهم
وتوقيت مدة تول السلطة وحتديد عدد مرا ا.
ان دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور مجهوريـة العراق لعـام  2005يفتقر اىل التوازن داخـل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـة التنفيـذيـة وكـذلـك داخـل
السلطة التشريعية وبني السلطتني.
اتضح لنا ان التعددية احلزبية املفرطة لثل معوقا من معوقات التداول السلمي للسلطة.
اتضـ ـ ـ ــح لنا يف دسـ ـ ـ ــتور مجهورية العراق لعام  2005انه قد تبىن مبدأ التداول السـ ـ ـ ــلمي للسـ ـ ـ ــلطة من
خالل النص عليه صراحة وضمنا يف ديباجة الدستور وموادت.

ثانياً :التوصيات

نقرتح على املشـ ـ ــرع العراقي بضـ ـ ــرورة اقرار جملس االحتاد وجعله متوازان مع جملس النواب دف حتقيق
مبدأ التداول السلمي للسلطة بصورة صحيحة.
نوص ــي املش ــرع العراقي بض ــرورة اقرار قانون االحزاب لالبتعاد عن التعددية احلزبية املفرطة اليت تش ــكل
معوقا للتداول السلمي.
نوص ـ ـ ـ ـ ــي بتقرير مس ـ ـ ـ ـ ــؤولية رئيس الس ـ ـ ـ ـ ــلطة التنفيذية بقرار من احملكمة االحتادية العليا بدال من جملس
النواب للحفاظ على التوازن القانوين واالبتعاد عن ا الفات السياسية.
صـورة واس ــعه يف املادة
صـطلح القوات املس ــلحة واالجهزة االمنية كونه جاء ب ـ
نوص ــي بض ــرورة تعريف م ـ
التاس ــعة من .الدس ــتور والتش ــديد على موض ــوع عدم جواز انتماء افراد تلك املؤس ـس ــات اىل االحزاب
واجلمعيات السياسية.

المصادر
أوالً :الكتب

 .1امساعيل الغزال ،الدسـ ـ ــاتري واملؤسـ ـ ـسـ ـ ــات السـ ـ ــياسـ ـ ــية ،مؤسـ ـ ـسـ ـ ــة عز الدين للطباعة والنشـ ـ ــر ،بريوت،
 ،1996ص.222
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 .2جواد اهلنداوي ،القانون الدستوري والنظم السياسية،ط ،1مؤسسة العرف للطباعة والنشر.2010 ،
 .3محيد حنون ،االنظمة السياسية ،مؤسسة العاتك لصناعة الكتاب ،القاهرة ،بال سنه طبع.
 .4محيد حنون خالد ،حقوق االنسان ،دار السنهوري ،بريوت.2015 ،
 .5رائد محدان املالكي ،التداول السـلمي للسـلطة يف االنظمة الدسـتورية الوضـعية ،ط ،1دار السـنهوري،
لبنان -بريوت.2016 ،
 .6رفعت عبد سـ ــعيد ،تداول السـ ــلطة داخل االحزاب السـ ــياسـ ــية (دراسـ ــة تطبيقية على بعض االحزاب
املصرية) ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2005 ،
 .7سـاجد حممد الزاملي ،القانون الدسـتوري والنظام السـياسـي ،ط ،1دار نيبور للطباعة والنشـر والتوزيع،
بغداد.2014 ،
صـطفى رشــيد ،املعارضــة الســياســية والضــماانت الدســتورية لعملها (دراســة قانونية ســياســية
 .8سـربســت م ـ
حتليليه مقارنه) ،ط ،1مطبعة خاين ،دهوك.2011 ،
 .9مشران محادي ،االحزاب السياسية والنظم احلزبية ،ط ،1دار السالم ،بغداد.1972 ،
 .10مشران محادي ،النظم السياسية ،ط ،4مطبعة االرشاد ،بغداد.1975 ،
 .11عبد الغين بسيوين ،االنظمة السياسية ،منشأة املعارف ،االسكندرية ،بال سنه طبع.
صـام سـ ـ ـ ــليمان ،االنظمة الربملانية بني النظرية والتطبيق (دراسـ ـ ـ ــة مقارنه) ،ط ،1منشـ ـ ـ ــورات احللحم
 .12ع ـ ـ ـ ـ
احلقوقية ،بريوت.2010 ،
 .13علي سـ ـ ـ ـ ــعد عمران ،احلدود الدسـ ـ ـ ـ ــتورية حلل الربملان ،ط ،1دار الرضـ ـ ـ ـ ـوان للنشـ ـ ـ ـ ــر والتوزيع ،بغداد،
.2016
 .14علي هادي الشـ ــكراوي ،النظم السـ ــياسـ ــية املعاصـ ــرة ،مكتبه دار السـ ــالم القانونية ،النجف االشـ ــرف،
.2014
صـايب الس ـ ـ ــلطة التنفيذية يف العراق ،ط ،1الذاكرة للتوزيع
 .15علي يوس ـ ـ ــف الش ـ ـ ــكري ،اختالل التوازن ل ـ ـ ـ
والنشر ،بغداد.2016 ،
 .16ماجد راغب احللو ،االستفتاء الشعحم والشريعة االسالمية ،دار اجلامعة للطباعة ،بريوت.2005 ،
 .17حممد ابقر الصدر ،فلسفتنا ،ط ،1مؤسسة الصادق للطباعة والنشر ،طهران -ايران.2012 ،
 .18حممد رفعت عبد الوهاب ،االنظمة السياسية ،منشورات احللحم احلقوقية ،بريوت.2005 ،
 .19انجي عبد النور ،املدخل اىل علم السياسة ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،اجلزائر.2000 ،
 .20هادي نعيم املالكي ،املدخل لدراس ــة القانون الدول حلقوق االنس ــان ،ط ،1منش ــورات زين احلقوقية،
بريوت.2011 ،
 .21وليد بيطار ،املدخل اىل علم السياسة ،ج ،1املؤسسة احلديثة للكتاب ،بريوت.2014 ،
ثانياً :البحوث والدوريات

 .1امحد فاضل ابسم ،التحوالت السياسية يف البلدان العربية (دراسة حتليله) ،حبث منشور يف جملة العلوم
السياسية ،جامعة بغداد ،العدد .2013 ،47
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حسـني راهر ،معجم املصـلحات السـياسـية الدولية (عريب ،انكليزي ،فرنسـي) ،جملة املؤسـسـة اجلامعية
للدراسات والنشر والتوزيع ،بريوت.2013 ،
عامر فاخوري ،االحزاب السـ ـ ــياسـ ـ ــية ودورها يف احلياة الدميقراطية ،حبث منشـ ـ ــور يف جملة الدراسـ ـ ــات
القانونية والسياسية ،العدد التجريحم.2004 ،
عـدانن عـاجـل عبيـد ،مـاًل النظـام االحتـادي يف العراق ،حبـث منشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور يف جملـة القـانون املقـارن ،العـدد
.2008 ،25
فوزي حس ــني س ــلمان ،مبدأ التداول للس ــلطة وافاق وتطبيقه يف العراق ،اجمللة األكادميية العراقية (جملة
جامعة تكريت).2006 ،
ثالثاً :الرسائل واالطاريح

امحد امين السـ ـ ــنوسـ ـ ــي ،مبدأ التداول على السـ ـ ــلطة يف التشـ ـ ـريعات اجلزائرية ،رسـ ـ ــالة ماجسـ ـ ــتري ،كلية
احلقوق والعلوم السياسية ،اجلزائر.2016 ،
عبد العظيم جرب حافظ ،الفيدرالية يف العراق املعوقات واحملكمات ،رس ـ ــالة ماجس ـ ــتري ،جامعة بغداد،
.2017
فالح مطرود مزعل ،توازن السـ ــلطة وفاعلية النظام السـ ــياسـ ــي يف دسـ ــتور العراق لعام  ،2005رسـ ــالة
ماجستري ،بغداد.2017 ،
ورقاء حممد كري ،دور املعارض ــة الس ــياس ــية يف النظام الس ــياس ــي العريب ،رس ــالة ماجس ــتري ،كلية العلوم
السياسية ،جامعة بغداد.2008 ،

رابعاً :الدساتري

 .1دستور الوالايت املتحدة االمريكية املعدل عام .1789
 .2دستور مجهورية العراق لعام .2005
 .3دستور مجهورية مصر العربية لعام .2014
خامساً :القوانني

 .1قانون االحزاب العراقي رقم  36لسنه .2015
 .2قانون حتديد والية رئيس اجلمهورية ورئيس جملس النواب ورئيس جملس الوزراء رقم 8لسنه .2013
سادسا :االعالنات واملواثيق الدولية

 .1االعالن العاملي حلقوق االنسان لعام .1948
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Protecting the womens Rights in Sedaw Agreement and
its supplement protocol
()1

م.م سعاد عبد الكاظم عبد الحميد
Suaad Abdulkadhim Abdulhameed

الملخص
بدأ االعرتاف حبقوق املرأة وكرامتها اإلنسـانية ومسـاوا ا ابلرجل يف احلقوق والواجبات يتبلور مع إنشـاء
منظمة األمم املتحدة عام ( ،)1945إذ رسخت حقوقها يف واثئق دولية عامة وخاصة ،ورغم التقدم احملرز
يف ميدان حقوق املرأة إال أن التمييز ما زال قائماً ضـ ـ ــدها مما دفع اجلمعية العامة لومم املتحدة إىل اعتماد
إعالن القضــاء على التمييز ضــد املرأة لعام  1967الذي أكد الن التمييز ضــد املرأة ميثل إجحافاً أســاســياً
واهانة للكرامة اإلنس ـ ـ ـ ــانية .وقد توجت اجلهود الدولية لومم املتحدة إببرام االتفاقية الدولية للقض ـ ـ ـ ــاء على
التمييز ضـ ــد املرأة يف عام  1979واليت دخلت حيز النفاذ يف عام  1981وذلك من خالل إرسـ ــاء قواعد
قانونية حلماية حقوق املرأة وأقرت مبدأ عدم التمييز ومبدأ املس ـ ـ ـ ــاواة بوص ـ ـ ـ ــفهما املبدأين احلاكمني لكل ما
تشـ ـ ـ ــتمل عليه االتفاقية من أحكام والتزامات ،وقد احلق ابالتفاقية الربوتوكول االختياري كعلية من اآلليات
القـانونيـة والـذي يعـد خطوة هـامـة يف تعزيز اجراءات احلمـايـة للحقوق الواردة فيهـا فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالً عن مـا يتمتع بـه
من أمهية وأحكام .كما فرضـ ـ ـ ـ ـ ــت االتفاقية حزمة من االلتزامات الدولية والقتها على عاتق الدول األطراف
فيها ،ولغريف دراســة التقدم احملرز يف تنفيذها أنشــأت االتفاقية جلنة القضــاء على التمييز ضــد املرأة كجهاز
للرقابة واإلشراف.

 -1املعهد التقين كربالء/الوحدة القانونية.
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Abstract
The recognition of women's rights, human dignity and equal rights with
men began to take shape with the establishment of the United Nations in
1945, as its rights were enshrined in international public and private
documents. Despite progress in the field of women's rights, The United
Nations adopted the Declaration on the Elimination of Discrimination against
Women of 1967, which affirmed that discrimination against women was a
fundamental injustice and an insult to human dignity. The international
efforts of the United Nations culminated in the 1979 International Convention
on the Elimination of Discrimination against Women, which entered into
force in 1981 through the establishment of legal norms for the protection of
women's rights and recognized the principle of non-discrimination and the
principle of equality as the governing principles of all the provisions and
obligations of the Convention , The Optional Protocol to the Convention was
recognized as a mechanism of legal mechanisms and an important step in
strengthening the protection procedures for the rights contained therein as
well as the importance and provisions of the Convention. The Convention
also imposed a series of international obligations on States parties, and for
the purpose of examining progress in their implementation, the Convention
established the Committee on the Elimination of Discrimination against
Women as an oversight and oversight body.

المقدمة
 ومبثابة حجر الزاوية،تعد املس ــاواة بني اجلنس ــني من املبادئ األس ــاس ــية للقانون الدول حلقوق اإلنس ــان
 أي إن،للدول كافة والنظم الدميقراطية وبدولا ينتفي معىن أص ـ ـ ـ ــالة تلك احلقوق وينهار كل مدلول للحرية
لكــل من املرأة والرجــل حقوق ـاً وهــذا حبــد ذاتــه أمر طبيعي وال فرق بينهمــا بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــب اجلنس أو الــدين أو
.العقيدة
) يف1945( ـهد اجملتمع الدول تطوراً واضـ ــحاً وملموسـ ـاً منذ إنشـ ــاء منظمة األمم املتحدة عام
َ وقد شـ ـ
جمال توفري احلمـ ـ ــاية الدولـ ـ ــية حلقـ ـ ــوق اإلنسان بوصفه من األهداف الرئيسة اليت تسعى املنظمة إىل حتقيقها
وتوالت اجلهود الدولية لومم املتحدة من أجل القضــاء على التمييز ضــد املرأة والعمل على حتســني وضــعها
ومحايتها وكفالة لتعها حبقوق اإلنس ـ ـ ـ ــان وحرايته األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية على و مكافئ مع الرجل وقد بلغت تلك
1979 اجلهود احلثيثة ذرو ا إببرام االتفاقية الدولـ ــية للقضـ ــاء علـ ــى مجيـ ــع أشكال التمييـ ــز ضـ ــد املـ ـرأة عام
) وتعد االتفاقية نقطةCEDAW( ) ويطلق عليها اخت صــاراً اســم (ســيداو1981 ودخلت حيز النفاذ عام
حتول يف اتري االعرتاف الصــالة حقوق املرأة اإلنســانية و دف إىل إحداب نقلة نوعية يف أوضــاع املرأة يف
 إال ألا ركزت على موض ــوع التمييز ض ــد املرأة وقامت بوض ــع التدابري واحللول واالجراءات اليت جيب،العامل
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على الدول اختاذها من أجل القض ـ ــاء على التمييز ض ـ ــد املرأة واعتربت مبثابة تش ـ ـريع دول ش ـ ــامل للمعايري
واالجراءات القانونية حلمايتها.
أنشـأت االتفاقية هيئة مسـتقلة من ا رباء وهي جلنة القضـاء على التمييز ضـد املرأة الغريف منها دراسـة
التقـدم احملرز يف تنفيـذ االتفـاقيـة بعـدهـا جهـازاً للرقـابـة واإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراف يف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيـل تفعيـل دور اللجنـة وقـد احلق
صـاصـ ـاً دولياً تعرتف به الدول األطراف ويعمل
ابالتفاقية الربوتوكول االختياري ومبوجبة منحت اللجنة اخت ـ ـ
على تنفيذ االتفاقية ويناط ا اختاذ إجراءات فعالة ملنع وقوع انتهاكات حلقوق املرأة وحراي ا األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية
واحملاس ــبة عليها إذا حدب مبا يض ــمن عدم التمييز ض ــدها بس ــبب نوع اجلنس ،وفرض ــت االتفاقية التزامات
تقع على عاتق الدول األطراف بتنفيذها ومسحت إببداء التحفظات على موادها وقد انضـ ـ ـ ـ ــم إىل االتفاقية
عدد كبري من الدول مبا فيها الدول العربية مع أبداء على موادها
المبحث األول :اتفاقية سيداو والبروتوكول الملحق بها
تشــكل اتفاقية ســيداو عالمة فارقة يف اتري احلقوق اإلنســانية للمرأة وعملت على حتقيق املســاواة بني
اجلنسـ ــني والقضـ ــاء على كل أشـ ــكال التمييز التمييز والذي يهمنا يف هذا املبحث هو اإلجابة عن األسـ ــئلة
التالية:
كيف نش ــأت هذت االتفاقية؟ وماهي املبادئ احلاكمة ا؟ ماذا أض ــاف الربوتوكول االختياري؟ هذا ما
سنبحثه يف هذا املبحث وسنقسمه على مطلبني وعلى النحو اآلا:
املطلب األول :نشأة اتفاقية سيداو.
املطلب الثاين :الربوتوكول االختياري امللحق ابالتفاية.
املطلب األول :نشأة اتفاقية سيداو

صـف الثاين من القرن العش ـ ـ ـ ـ ـرين اهتماما دوليا حبقوق املرأة واألدل على ذلك رعاية األمم
ش ـ ـ ـ ـ ــهد الن ـ ـ ـ ـ ـ
املتحدة للعديد من اإلعالانت واالتف ـ ـ ـاقيات الدولي ـ ـ ـة حلم ـ ـ ـاية حق ـ ـ ـوق اإلنسان وحظيت املرأة فيها مبكانة
هامة وأكدت على احرتام حقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،وحظرت التمييز ميع أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكاله بوجه عام ،بينما حظرت
اتفاقية س ــيداو والتمييز ض ــد املرأة بش ــكل خاص فيها وهذا ما س ــنبحثه يف هذا املطلب املقس ــم على فرعني
مها:
الفرع األول :اجلهود الدولية الرامية إلبرام اتفاقية سيداو.
الفرع الثاين :املبادىء احلاكمة التفاقية سيداو
الفرع األول :اجلهود الدولية اليت سبقت ابرام اتفاقية سيداو
عد اعتماد اجلمعية العامة لومم املتحدة عام  1979اتفــاقية القض ــاء عل ــى مجي ــع أشكال التمييز ض ــد
امل ـرأة تتوجياً لعقود من اجلهـود الدوليـة الرامية إىل محـاية حقـوق اإلنسان يف العامل وكان ذلك نتيجة ملبادرات
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جلنـة وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع املرأة التـابعـة لومم املتحـدة ،هـذت اهليئـة اليت ت إنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعهـا داخـل منظومـة األمم املتحـدة عـام
.)2(1946
طلب األمني العام يف عام  1972من جلنة وضـ ـ ــع املرأة أن تسـ ـ ــتطلع آراء الدول األعضـ ـ ــاء فيما يتعلق
صـادي
عني اجمللس االقت ـ
بش ــكل ومض ــمون ص ــك دول حيتمل وض ــعه بش ــأن حقوق املرأة ،ويف العام التال ّ
صـياغة اتفاقية بش ـ ـ ـ ــأن
واالجتماعي فريقاً عامالً للنظر يف إعداد االتفاقية ويف عام  1974بدأت اللجنة ب ـ ـ ـ ـ
()3
القض ــاء على التمييز ض ــد املرأة  ،وكان لقرار اجلمعية العامة يف اعتبار عام  1975عاماً دولياً للمرأة قراراً
مهماً يف تكريس العمل على تشـ ـ ـ ــجيع املسـ ـ ـ ــاواة بني الرجل واملرأة وضـ ـ ـ ــمان اإلدماج التام للمرأة يف اجملهود
اإلمنائي وزايدة إسهامها يف تعزيز السلم العاملي.
كانت ذروة العام الدول للمرأة انعقاد املؤلر ا اص ابملرأة يف مدينة (مكسـ ـ ـ ــيكو سـ ـ ـ ــييت) عام 1975
وأقر املؤلر عدة قرارات وتضـمنت مجلة مبادئ منها حتقيق املسـاواة الكاملة بني الرجل واملرأة والقضـاء على
أي ش ــكل من أش ــكال التمييز على أس ــاا اجلنس وعلى مس ــاواة الرجل واملرأة يف مجيع امليادين الس ــياس ــية
واالقتص ـ ـ ــادية واالجتم ـ ـ ــاعية والثق ـ ـ ــافية وأعلنت اجلمعية العامة الن املدة()1985-1976لثل العام الدول
للمرأة لتحقيق(املسـ ـ ـاواة واحملبة والسـ ـ ــالم)( ،)4وعملت جلنة وضـ ـ ــع املرأة يف إعداد وثيقة القضـ ـ ــاء على كافة
أشكال التمييز ضد املرأة ما بني عامي (.)1979–1976
ت إقرار االتفاقية اليت أصبحت تعرف ابسم (سيداو) من قبل اجلمعي ـ ـ ــة العامة لوم ـ ـ ــم املتح ـ ـ ــدة يف عام
صـويت وتبنت اجلمعية العامة
صـاحلها فيما امتنعت ( )10دول عن الت ـ ـ
 1979إذ ص ـ ــوتت( )130دولة ل ـ ـ
االتفـاقيـة ابلقرار املرقم 180 /34وقـد وقعـت ( )64دولـة على االتفـاقيـة يف مؤلر كوبنهـاجن يف الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابع
عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر من لوز ع ــام  1980ودخل ــت حيز النف ــاذ يف الث ــال ــث من ايلول ع ــام  ،)5( 1981بع ــد تلقي
التصديقات العشرين الالزمة(.)6
صـر هي أول الدول العربية
العربية صـ ــادقت عليها ( )20دولة أو انضـ ـمت إليها والتزمت ا وكانت م ـ ـ
اليت صادقت عليها تلتها اليمن وتونس والعراق وليبيا وقد جاءت هذت التصديقات قبل عام.
 1990أما آخر الدول اليت صـ ـ ـ ـ ــادقت أو انضـ ـ ـ ـ ـمت إليها هي موريتانيا والبحرين وسـ ـ ـ ـ ــوراي واألمارات
العربية وعمان وقطر( ،)7اما فلسطني فقد انضمت إليها بعد عام .)8(2014
 -2هيفاء أبو غزالة ،مؤشرات كمية ونوعية التفاقية للقضـاء علـى مجيـع أشكال التمييز ضد املـرأة (سيداو) منظمة املرأة العربية،
دار نوابر ،القاهرة ،ط ،2009 ،1ص .112 -111
 -3ماجدة علي مال صادق ،حقوق املرأة العاملة يف املواثيق الدولية والتشريعات الداخلية ،منشأة ،املعارف ،االسكندرية،2013 ،
ص.109
 -4منال فنجان علك ،مبدأ عدم التمييز يف القانون الدول والشريعة اإلسالمية ،رسالة ماجستري ،جامعة بغداد ،كلية القانون،
 ،.2001ص .83 -82
 -5دينا أبو احلسن ،ملاذا سيداو ،الرابط االلكرتوين .http:// www. abwab.eu. :االحد  2017/5/25الساعة . pm9:30
 -6هالة سعيد تبسي ،حقوق املرأة يف رل اتفاقية القضـاء علـى مجيـع أشكال التمييز ضد املـرأة (سيداو) ،منشورات احللحم
احلقوقية ،بريوت ،ط ،2011 ،1ص .58
 -7سامية بوربة ،االجتهادات القضائية العربية يف تطبيق االتفاقيات الدولية للحقوق اإلنسانية للمرأة (األردن ،تونس ،العراق،
فلسطني ،املغرب ،لبنان ،اجلزائر) اجلزائر ،2016 ،ص.26
 -8هيفاء أبو غزالة ،املصدر السابق ،ص .8
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العدد27 :

الدول اإلسـالمية اليت انضـمت إىل االتفاقية هي ابكسـتان وبنغالدش وتركيا وماليزاي واندونيسـيا كما إن
صـادق على االتفاقية هي سـ ـ ــويسـ ـ ـرا والوالايت املتحدة األمريكية والكامريون
هناك دوالً غري اسـ ـ ــالمية مل ت ـ ـ ـ
صـومال وتونغا
وأفريقيا الوسـ ـ ــطى وليسـ ـ ــوتو وهناك دول مل تنضـ ـ ـم إليها ابألسـ ـ ــاا هي إيران والسـ ـ ــودان وال ـ ـ ـ
واجلدير ابإلشـ ــارة أيضـ ــا الن الكرسـ ــي الرسـ ــول مل تنضـ ــم اليها وأبدى عدد من الدول حتفظات على بعض
صـادقتها على
بنودها فقد بلغ عدد الدول اليت تقدمت بتحفظات مكتوبة عند توقيعها أو انض ــمامها أو م ـ
االتفاقية ( )55دولة ومن بني هذت الدول اسرائيل واهلند وبريطانيا اليت بلغ حجم حتفظها ثالب صفحات،
يف حني كانت السـ ـ ـ ـ ـ ــويد أول دولة توقع على االتفاقية وذلك يف الثاين من لوز  )9(1980وحبلول الثالثني
من حزيران  2011/كانت  186دولة أصبحت عضوا يف االتفاقية(.)10
الفرع الثاين :املبادئ احلاكمة التفاقيه سيداو
إن املبادئ األس ــاس ــية التفاقيه س ــيداو تتجس ــد يف مبدأين رئيس ــيني مها مبدأ املس ــاواة بني الرجل واملرأة
ومبدأ عدم التمييز ومها من املبادئ األساسية للقانون الدول حلقوق اإلنسان عموماً وللتمتع بسائر احلقوق
صـوص ـ ـ ـاً ،فهما مبثابة حق عام يتفرع منه العديد من حقوق اإلنس ـ ـ ــان األخرى ومها نقطة البداية
احملمية خ ـ ـ ـ
لكافة احلقوق واحلرايت األخرى إذ يرتبطان ببعضـ ـ ـ ـ ــهما ارتباطاً وثيقاً ومها وجهان لعملة واحدة وليس ألي
منهما وجود مس ـ ـ ــتقل عن اآلخر فإذ ما يكون هناك لييز يكون هناك خرق ملبدأ املس ـ ـ ـاواة وابلعكس حىت
ليعد أحدمها مكمالً لحخر.
أوالً :مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة

صـوصـ ـها جند فحواها أن املسـ ــاواة وعدم التمييز على أسـ ــاا اجلنس هي
عند قراءة أحكام االتفاقية ون ـ ـ
احملور األس ـ ــاس ـ ــي هلا فالديباجة واملواد ( )4 ،3 ،2 ،1وعموماً كافة احلقوق اليت وردت يف األجزاء الثالث
والرابع وا امس دف إىل القضاء على التمييز ضد املرأة وضمان مساوا ا ابلرجل(.)11
صـكوك املختلفة الدولية اليت تس ـ ــتهدف
إذ تش ـ ــري ديباجة االتفاقية إىل أنه((:على الرغم من اجلهود وال ـ ـ
القضاء على التمييز ضد املرأة إال إنه ما يزال هناك لييز واسع النطاق)) (.)12
أوجبت االتفاقية يف املادة الثانية الدول األطراف بض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة إدماج مبدأ املس ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة بني الرجل واملرأة يف
الدسـاتري الوطنية أو التشـريعات األخرى وإىل اختاذ التدابري املناسـبة التشـريعية وغري التشـريعية مبا يف ذلك ما
يناسـ ــب من جزاءات واختاذ املناسـ ــب من التدابري مبا فيها التشـ ـريعي منها لكفالة تطور املرأة وتقدمها لكي
تستطيع ممارسة حقوقها اإلنسانية وحراي ا األساسية والتمتع ا على قدم املساواة يف امليادين مجيعها .كما
الزمت االتفاقية الدول األطراف إبعطاء املرأة احلق يف الت صـويت يف مجيع االنتخاابت واالسـتفتاءات العامة
ومنحها أهلية لالنتخاابت واملشــاركة يف صــياغة ســياســة احلكومة وشــغل الورائف العامة على قدم املســاواة
 -9علياء عبود سامل ،اتفاقية سيداو ومالءمتها للتشريعات العراقية ،ط ،1وزارة الثقافة العراقية ،بغداد.2014 ،
 ،ص .11- 10
 -10ليا ليفني ،حقوق اإلنسان ،أسئلة وأجوبة ،منشورات اليونسكو ،2009 ،ص.55
 -11حممد يوسف علوان ،حممد خليل املوسى ،القانون الدول حلقوق اإلنسان ،احلقوق احملمية ،ط ،1ج ،2دار الثقافة،2009 ،
ص .508
 -12أمحد مجعة ،لقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد املرأة ،مؤسسة الوارق ،عمان،2014 ،ص.93
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مع الرجل واالعرتاف ا ابملشاركة يف أي منظم ـ ـات ومجعي ـ ـات غري حكومي ـ ـة تم ابحلياة العامة والسياسية
للبلد كما الزمت االتفاقية الدول األطراف مبنح النس ـ ـ ــاء فرص متس ـ ـ ــاوية لتمثيل حكوما ن على املس ـ ـ ــتوى
الدول واالشـ ـ ـ ـرتاك يف املنظمات الدولية ،وأكدت على أن يكون حق املرأة ابجلنس ـ ـ ــية مس ـ ـ ــاوايً حلق الرجل
فيها وفيما يتعلق نس ـ ـ ـ ـ ــية أطفاهلا ،ووجوب اختاذ التدابري املناس ـ ـ ـ ـ ــبة ملس ـ ـ ـ ـ ــاواة املرأة للرجل يف ميدان الرتبية
والتعليم والثقافة ويف ميدان العمل(.)13
أكدت االتفاقية يف بنودها على تنظيم األس ـ ـ ـ ـ ـ ــرة وهي االتفاقية الوحيدة اليت تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتمل يف بنودها على
صـول على ا دمات للرجال والنسـ ـ ــاء وعلى قدم املسـ ـ ــاواة ،وإعطاء احلق
أحكام تلزم الدول األطراف ابحل ـ ـ ـ
صـرفية والرهون وغري ذلك من أش ـ ــكال االئتمان العائلي،
للنس ـ ــاء يف االس ـ ــتحقاقات األس ـ ـرية والقرويف امل ـ ـ
واالشـ ـ ـرتاك يف األنشـ ـ ــطة الرتوحيية واأللعاب الرايضـ ـ ــية ومجيع جوانب احلياة الثقافية وعلى قدم املسـ ـ ــاواة مع
صـوص املرأة الريفية وكفلت هلا املش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة يف التنمية الريفية .ويف
الرجل ،وتناولت االتفاقية على وجه ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ
التخطيط اإلمنائي ويف لتعها بظروف معيشة مالئمة ابلتساوي مع الرجل ،وكفلت االتفاقية للنساء املساواة
أمام القانون ويف إبرام العقود وإدارة املمتلكات واملعاملة على قدم املس ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة مع الرجل يف احملاكم واهليئات
القضائية وكفلت املساواة مع الرجل يف الزواج والعالقات األسرية(.)14
إن االتفاقية آثرت مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة على و ااوزت فيه املستوى القانوين اجملرد إىل دائرة
التطبيق الفعلي على أريف الواقع إذ تؤكـد املـادة الرابعـة يف االتفـاقيـة على إنـه ((ال يعـد اختـاذ الـدول األطراف
تدابري خاصـ ـ ــة مؤقتة تسـ ـ ــتهدف التعجيل ابملسـ ـ ــاواة الفعلية بني الرجل واملرأة لييزاً وكذلك جيب وقف هذت
التدابري عندما تكون أهداف تكافؤ الفرص قد حتققت)).
صـكوك األخرى اليت تتناول مس ــأليت املس ــاواة وعدم
اض ــافت االتفاقية أحكاماً جديدة وأس ــاس ــية إىل ال ـ
التمييز إذ تقض ـ ـ ـ ــي املادة ا امس ـ ـ ـ ــة على أنه(( :ابإلض ـ ـ ـ ــافة إىل االعرتاف ابملس ـ ـ ـ ــاواة القانونية للمرأة وتعزيز
املسـ ـ ـ ـ ــاواة الفعلية هلا ينبغي على الدول أن تسـ ـ ـ ـ ــعى أيضـ ـ ـ ـ ـا إىل القضـ ـ ـ ـ ــاء على األمناط االجتماعية والثقافية
والتقليدية اليت تدي أوجه التخطيط اجلنسـ ــاين الضـ ــار وإجياد إطار عام يف اجملتمع من شـ ــأنه أن يعزز إعمال
()15
حقوق املرأة ابلكامل)).
اثنيا :مبدأ عدم التمييز

عرفت اتف ــاقية القض ـ ــاء عل ـ ــى مجي ـ ــع أشكال التمييز ضد امل ـ ـرأة مصطلح ((التمييز ضد املرأة)) يف املادة
( )1النه(( :أي تفرقة أو اسـ ــتبعاد أو تقييد يتم على أسـ ــاا اجلنس ويكون من آاثرت أو أغراضـ ــه توهني أو
إحباط االعرتاف للمرأة حبقوق اإلنسان واحلرايت األساسية يف امليادين السياسية االقتصـ ــادية واالجتمـ ــاعية

 -13هادي نعيم املالكي ،املدخل لدراسة القانون الدول حلقوق اإلنسان ،منشورات زين احلقوقية ،بريوت ،ط ،2011 ،2ص
.119 -116
 -14منال حممود املشين ،حقوق املرأة بني املواثيق الدولية وأصالة التشريع اإلسالمي ،دراسة مقارنة بني الشريعة االسالمية والقوانني
الدولية ا اصة حبقوق املرأة ،دار الثقافة ،ط ،2011 ،1ص.293 -291
 -15األمم املتحدة ،حقوق اإلنسان ،حقوق املرأة من حقوق اإلنسان ،مكتب املفويف السامي ،نيويورك ،جنيف،2014 ،
ص.6
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العدد27 :

صـرف
والثق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر أو توهني أو إحباط لتعها ذت احلقوق أو ممارســتها هلا ب ـ
النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساا املساواة بينها وبني الرجل))(.)16
نستخلص من هذا التعريف ما يلي:
إن مبدأ عدم التمييز ينطبق على مجيع النساء فأن كلمة (املرأة) يف االتفاقية لثل الفتاة واملراهقة.
تَ ُّ
عد االتفاقية األفعال اليت تعد لييزاً وهي التفرقة أو االستبعاد أو التقييد الذي يتم على أساا اجلنس.
توضــح املادة ( )1إن حاالت التفرقة أو االســتبعاد أو التقييد هذت تشــكل انتهاكات س ـواء كان توهيناً
أم احبـاطـاً ممـارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املرأة مجيع حقوقهـا يعـد من آاثرهـا أو من نتـائجهـا املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعيـة أو من أغراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـا
التمييزية(.)17
إن مصـطلح (التمييز ضـد املرأة) يشـمل عنصـرين أسـاسـني مها األفعال اليت تع ُّد لييزاً وآاثر هذت األفعال
وأغراضـها .فبالنسـبة لوفعال اليت حدد ا االتفاقية وهي التفرقة أو االسـتبعاد أو التقييد على أسـاا اجلنس
تعين إن التفرقة هي منح الرجل حقوقاً إنس ــانية أوس ــع من املرأة وذلك نظراً لكونه أعلى مرتبة وإن اس ــتبعاد
املرأة على أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا اجلنس يؤدي إىل ميش املرأة يف اجملتمع وعدم ادماجها يف احلياة االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية
واالجتمـاعية والثقـافية وقصر حقوقها على األدوار النمطية وأما التقييد على أساا اجلنس فيقصد به وضع
احلواجز والعقبات واملوانع أمام لكني املرأة من لتعها حبقوق اإلنسـ ــان وحرايته األسـ ــاسـ ــية كافة وعلى عدم
املسـ ــاواة مع الرجل .وقد أوضـ ــحت االتفاقية آاثر وأغرايف التمييز القائم على أسـ ــاا اجلنس هو أنه يؤدي
إىل عــدم اإلقرار للمرأة يف حق التمتع ابحلقوق كــافــة املتكــافئــة مع الرجــل بغض النظر عن حــالتهــا الزوجيــة
وميثل مصطلح التمييز األساا الذي تقوم عليه االتفاقية.
و ذا فإلا تعطي مدلوالً واس ــعاً للتمييز ض ــد املرأة فيش ــمل التمييز بش ـ ّقية املباش ـر والتمييز غري املباش ــر،
مبا مينحها احلماية س ـ ـ ـواء ابإلقرار هلا ابحلقوق كافة اليت يتمتع ا الرجل بغض النظر عن حالتها الزوجية أم
فيما يتعلق بتلك احلقوق وممارستها هلا.
()18
ش ـ ــكلت املادة ( )2من االتفاقية جوهرها وموض ـ ــوعها وغرض ـ ــها األس ـ ــاس ـ ـي  .وتض ـ ــمنت حزمة من
االلتزامات الدولية اليت تقع على عاتق الدول األطراف فيها واليت تتعهد ابنتهاج سياسـة تستهـدف القضـاء
على التمييـ ـ ـز ضـ ـ ـد املرأة من خالل اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة كالتشريعي منها والقضائي واملؤسسي
ويف امليادين كافه إلعمال هذا االلتزام .على الدول األطراف االلتزام إبدماج مبدأ املسـ ــاواة وعدم التمييز يف
دسـ ـ ـ ــاتريها الوطنية أو التشـ ـ ـ ـريعات وغريت الوسـ ـ ـ ــائل املناسـ ـ ـ ــبة( .)19وهناك التزامات ذات طبيعة اجيابية وهي
تعـديـل أي تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـات تعـد لييزيـة والتزامـات أخرى ذات طبيعـة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبيـة هي إلغـاء مجيع األحكـام اجلزائيـة
الوطنية اليت شكلت لييزاً صارخا ضد املرأة.
 -16يوسف حسن يوسف ،حقوق املرأة يف القانون الدول والشريعة ،املركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،ط،2013 ،1
ص.267
 -17األمم املتحدة ،حقوق اإلنسان ،اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،
نيويورك ،2008 ،ص.10-9
 -18اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة سيداو ( )cedawرعية نقدية من منظور شرعي ،متاح على الرابط
االلكرتوين http://www.iicwc.orgاالثنني  2017/2/6الساعة . pm10:30
 -19أمحد مجعة ،املصدر السابق ،ص.98
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محاية حقوق املرأة ف اتفاقية سيداو والربوتوكول امللحق هبا

وتؤكد املادة ا امسـ ـ ـ ــة من االتفاقية على ضـ ـ ـ ــرورة اختاذ الدول التدابري املناسـ ـ ـ ــبة للقضـ ـ ـ ــاء على األدوار
النمطية واألمناط االجتماعية والثقافية لس ــلوك الرجل واملرأة دف القض ــاء على التحيزات والعادات العرفية
وكـل املمـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات األخرى القـائمـة على فكرة دونيـة أو تفوق أحـد اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني أو على أدوار منطيـة للرجـل
واملرأة.
املطلب الثاني :الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية

تبنـت اجلمعيـة العـامـة لومم املتحـدة الربوتوكول االختيـاري امللحق ابتفـاقيـة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـداو كـعليـة من اآلليـات
القانونية وهذا ُّ
يعد خطوة مهمة وجادة يف إغناء وتعزيز احلقوق الواردة يف االتفاقية وتعزيز إجراءات محايتها
فض ـالً عن ما يتمتع به من أمهية وأحكام خاص ــة به هذا ما س ــنبحثه يف هذا املطلب وس ــوف نقس ــمه على
فرعني مها:
الفرع األول :التكييف القانوين للربوتوكول االختياري.
الفرع الثاين :أحكام الربوتوكول االختياري املوضوعية واالجرائية
الفرع األول :التكييف القانوين للربوتوكول االختياري
إن الربوتوكول االختيــاري هو ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك اتفــاقي ملحق ابتفــاقيــة موجودة فال بـد من البحــث عن مـاهيتـه
وتكييفه القانوين.
أوال :اجلهود الدولية اليت سبقت إبرام الربوتوكول االختياري

أنش ــأت جلنة وض ــع املرأة يف منظمة األمم املتحدة فريقا من ا رباء من أجل ص ــياغة بروتوكول اختياري
ملحق ابتفاقية القض ــاء عل ــى مجي ــع أشكال التمييز ضد امل ـرأة( ،)20اذ أوصى إعالن فيينا وخطة العمل لعام
 1993بوصفهما الوثيقـتني ا تاميـتني للمؤلـر العاملـي لومم املتحدة حلقوق اإلنسان بدراسة تبين بروتوكول
اختياري ،وقد تبنت اللجنة يف عام  1995اقرتاحا من قبل جلنة وض ـ ـ ـ ـ ــع املرأة بض ـ ـ ـ ـ ــم عناص ـ ـ ـ ـ ــر الربوتوكول
االختياري إىل االتفاقية واستطالع آراء الدول عليه( ،)21وقد ت اعتمادت من قبل اجلمعيـ ـ ـ ـ ـ ــة العامة لومـ ـ ـ ـ ـ ــم
املتح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة يف دور ا ( )43يف السادا من تشرين األول لعام  1999ومبناسبة االحتفال إبصدار اإلعالن
صـديق على الربوتوكول
العامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق اإلنس ــان يف العاش ــر من كانون األول  1999ت فتح ابب الت ـ
االختياري( ،)22وأص ـ ـ ـ ـ ـ ــبح انفذا يف الثاين والعش ـ ـ ـ ـ ـ ـرين من كانون األول  ،)23(2000وكان عدد الدول اليت
وقع ــت على الربتوكول االختي ــاري يف الث ــامن والعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين من آذار ع ــام  2000هي( )33دول ــة( ،)24ويف
الثالثني من حزيران  2011أصـبح عدد الدول اليت صـدقت عليه أو انضـمت إليه ( )96دولة وهي الدول
األطراف يف االتفاقية(.)25
 -20لى القاطرجي ،املرأة يف منظومة األمم املتحدة رعية اسالمية ،ط ،1املؤسسة اجلامعية للدراسات ،بريوت ،2006 ،ص.235
 -21هيفاء أبو غزالة ،املصدر السابق ،ص.29
 -22لى القاطرجي(( ،املرأة يف منظومة ،))....املصدر السابق ،ص.235
 -23هالة سعيد تبسي ،املصدر السابق ،ص.164
 -24منتصر سعيد محودت ،احلماية الدولية للمرأة ،دراسة مقارنة الحكام الشريعة اإلسالمية ،ط ،1دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية،
 ،2010ص.278
 -25ليا ليفني ،املصدر السابق ،ص.56
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اثنياً :التكييف القانوين للربوتوكول

صـفة الغالبة يف االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنس ــان تتبعها عادة بروتوكوالت اختيارية(،)26
إن ال ـ
()27
فوض ـ ـ ـ ـ ــع الربوتوكول االختياري التفاقية س ـ ـ ـ ـ ــيداو على قدم املس ـ ـ ـ ـ ــاواة مع تلك االتفاقيات  ،والربوتوكول
االختياري يعد مبثابة صـكاً قانونيا أشـبه مبعاهدة صـغرية يت صـل مبعاهدة قائمة أو عهد قائم( ،)28يهدف إىل
وضـ ـ ــع إجراءات أو أحكام جوهرية جديدة تتعلق ابالتفاقية ذا ا أو تتعلق انب مهم من االتفاقية وذلك
من أجل تفعيل تطبيق االتفاقية( ،)29ولقد اختلفت التس ـ ـ ــميات يف االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنس ـ ـ ــان ما
بني اتفاقية أو عهد أو بروتوكول مما يثري اشـ ـ ــكالية بسـ ـ ــبب هذت التسـ ـ ــميات حول املركز القانوين لكل منها
صـديق واالنض ـ ـ ــمام واإللزامية إذ ال يوجد اختالف بني املعاهدة واالتفاقية
فيما يتعلق بش ـ ـ ــروط التوقيع والت ـ ـ ـ
()30
صـحة والنفاذ واآلاثر القانونية املرتتبة عليه  ،أن
وبني الربوتوكول أو امليثاق سـ ـ ـ ـواء من حيث شـ ـ ـ ــروط ال ـ ـ ـ ـ
صـطلحات فكلها يف مرتبة املعاهدة مىت توفرت
الفقرة (ا) من املادة ( )2من اتفاقيه فيينا سـ ـ ـ ـ ـ ــوت بني امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـادقة من قبل الدول األطراف يف
شــروطها .وع ّد الربوتوكول اتفاقية منفردة خاضــعة للتوقيع واالنضــمام وامل ـ
االتفاقية االصــلية( ،)31ويتمتع ابملركز القانوين ابجلوانب كافة املتعلقة ابالتفاقية ذا ا إذ أن تعدد التســميات
ال يدل على شـ ـ ـ ــيء إال على طريقة صـ ـ ـ ــياغة االتفاق وابلتال فإن الربوتوكول يكون يف مركز قانوين مسـ ـ ـ ــاو
للمركز القانوين لالتفاقية(.)32
الفرع الثاين :أحكام الربوتوكول املوضوعية واالجرائية
حلقـت الربوتكوالت االختيـاريـة ابملعـاهـدات لتعمـل كتـدابري قـانونيـة إض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافيـة مكملـة للمعـاهـدة فتتنـاول
موض ــوعاً عاماً ورد يف االتفاقية ،أو تعاجل موض ــوعا جديدا ذا أمهية أو تض ــيف إجراء يتعلق بتنفيذ االتفاقية
صـادقة عليه( ،)33وأن الدول األطراف
ومسي ابلربوتوكول ابالختياري ألن الدول األطراف ليسـ ــت ملزمة ابمل ـ ـ
هي وحدها القادرة على االنضـمام إىل الربوتوكول االختياري لالتفاقية وحىت تكون أحكامه ملزمة ألبد من
مصادقتها عليه.
أوالً :أحكام الربوتوكول املوضوعية

تطرقت اتفاقية سيداو إىل حقوق املرأة يف مجيع امليادين ودعت إىل مساواة الرجل واملرأة يف حق التمتع
ا ووض ـ ـ ــع الربتوكول االختياري امللحق ابالتفاقية من أجل ض ـ ـ ــمان وتعزيز تطبيق االتفاقية ،فمنذ ص ـ ـ ــدورت
فإنه مل يضــف أية حقوق موضــوعية للمرأة على احلقوق املوضــوعية اليت نظمتها االتفاقية على الرغم من أن

 -26منال حممود املشين ،املصدر السابق ،ص.303
 -27ري صايب الزين ،احلماية القانونية للمرأة يف ضوء أحكام االتفاقيات الدولية ،ط ،1مركز الدراسات العربية ،مصر،.2016 ،
ص.149
 -28هالة سعيد تبسي ،املصدر السابق ،ص .163
 -29لى القاطرجي(( ،املرأة يف منظومة ،))...املصدر السابق ،ص.235
 -30علي صادق أبو هيف ،القانون الدول العام ،منشأة املعارف ،االسكندرية ،1993 ،ص.457
 -31الفقرة(ا) من املادة( )2يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  ،1969متاح على الرابط االلكرتوينhttp://elearn univ-
 ouargia.dzالثالاثء  ،2017/2/7الساعة pm.10:30
 -32علي صادق أبو هيف ،املصدر السابق ،ص .456
 -33الربوتوكول االختياري على الرابط االلكرتوين http://www.unicef.orgاالثنني  2017/4/10الساعة .pm 8:30
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االتفاقية تغطي بشـ ـ ــكل صـ ـ ـريح جمموعة واسـ ـ ــعة من القضـ ـ ــااي املتعلقة ابملرأة إال إن االنتقادات توجهت هلا
بس ــبب ألا مل تش ــر ص ـراحة إىل العنف ض ــد املرأة( ،)34اذ أن هذت القض ــية مل يرد ذكرها بش ــكل واض ــح يف
نص االتفاقية( ،)35إال إن جلنة القضــاء على التمييز ضــد املرأة اعتربت العنف املوجه ضــد املرأة على أســاا
اجلنس كأحد أش ــكال التمييز ض ــد املرأة إذ أص ــدرت ثالب توص ــيات األوىل التوص ــية رقم ( )12يف دور ا
الثامنة عام  ،)36(1989مث صـدرت عن اللجنة التوصـية رقم ( )14يف دور ا التاسـعة املعقودة عام 1990
تؤكد فيها على ختان االانب( ،)37كما ص ـ ـ ـ ـ ــدرت التوص ـ ـ ـ ـ ــية رقم ( )19اليت تع ّد من أهم التوص ـ ـ ـ ـ ــيات اليت
أص ـ ــدر ا يف دور ا احلادية عش ـ ــر يف عام  1992واملعنونة العنف ض ـ ــد املرأة وإن التمييز ض ـ ــد املرأة ابملعىن
()38
الوارد يف االتفاقية ويدخل يف إطار معىن املادة األوىل منها ويقع بوضوح يف حدود االتفاقية.
اثنياً :أحكام الربوتوكول االجرائية

اكتفت اتفاقية ســيداو يف إطار التزامات الدول على إليه تقدي التقارير يف جمال الرقابة واإلشـراف على
موض ـ ــوع االمتثال إذ قض ـ ــت املادة ( )18املتعلقة بتقدي التقارير بض ـ ــرورة إلزام الدول األطراف يف االتفاقية
بتقـدي تقـاريرهـا إىل األمني العـام لومم املتحـدة حول التـدابري التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعيـة والقضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـة واإلداريـة وغريهـا من
التدابري لتطبيق االتفاقية ويف غضـ ـ ـ ـ ــون سـ ـ ـ ـ ــنة من بدء نفاذ االتفاقية وكل أربع سـ ـ ـ ـ ــنوات بعد ذلك أو كلما
صـعوابت اليت تؤثر على مدى الوفاء اباللتزامات
طلبت اللجنة ذلك وقد تشـ ـ ــمل التقارير على العوامل وال ـ ـ ـ
املقررة يف هذت االتفاقية( ،)39ونظراً لعدم وجود آلية للش ـ ـ ـ ــكوى تس ـ ـ ـ ــمح للنس ـ ـ ـ ــاء أفراداً أو مجاعات األفراد
بتقدميها بشـكل مباشـر إىل جلنة القضـاء على التمييز ضـد املرأة وكذلك ال توجد فيها آلية لكن اللجنة من
تلقي أي ش ـ ــكاوى من النس ـ ــاء بش ـ ــكل مباش ـ ــر للتحقيق فيها من أجل ذلك وض ـ ــع الربوتوكول االختياري
صـور ونقص
امللحق ابالتفاقية يف عام  2000كعلية من اآلليات القانونية ملعاجلة ما تضــمنته االتفاقية من ق ـ
يف صـ ــالحيات اللجنة اذ اختذت إجراءات فعالة يف منع أي انتهاكات للحقوق واحلرايت اإلنسـ ــانية للمرأة
الواردة يف االتفاقية فوسـ ـ ـ ـ ـ ــع يف صـ ـ ـ ـ ـ ــالحيات اللجنة يف جمال الرقابة واإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـراف على االتفاقية فاعتمدت
إجراءين مها:
أ .االجراء املعتمد لتلقي الرسائل(الشكاوى)
()40
ب .االجراء املعتمد للتحري عن املعلومات(التحقيق) .
()41
إن هـذين اإلجراءين متــاحـان للــدول األطراف يف االتفــاقيــة والربتوكول معــا  ،وال ميكن اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام
صـاف على املس ـ ــتوى الوطين( ،)42وبقبول الربوتوكول تعرتف
الربوتوكول إال بعد اس ـ ــتنفاذ مجيع وس ـ ــائل اإلن ـ ـ
 -34هالة سعيد تبسي ،املصدر السابق ،ص.164-163
 -35منال حممود املشين ،املصدر السابق ،ص.299
 -36حممد يوسف علوان ،حممد خليل املوسى(( ،القانون الدول ،))....اجلزء الثاين ،املصدر السابق ،ص .513
 -37أمحد مجعة ،املصدر السابق ،ص .238
 -38املصدر نفسه ،ص .198 -196
 -39املادة ( )18من اتفاقية سيداو.
 -40اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة قانون سيداو ( )cedawروية نقدية من منظور شرعي ،املصدر السابق.
 -41هيفاء أبو غزالة ،املصدر السابق ،ص.19
 -42هالة سعيد تبسي ،املصدر السابق ،ص.165
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العدد27 :

صـاص اللجنة وقد نظم الربوتوكول االختياري املادة ( )4،3،2الش ـ ـ ــروط
الدول األطراف يف االتفاقية ابخت ـ ـ ـ
الواجب توفرها بقبول الشــكاوى الفردية من قبل اللجنة وإصــدار القرار يف موضــوعها وكذلك نظمت املواد
()43
( )9،8،7،6االجراءات اليت تتبعها يف التحقيق بتلك الشكاوى.
المبحث الثاني :االلتزامات الدولية والتحفظات بموجب اتفاقية سيداو
إن اتفاقية القض ـ ــاء على التمييز ض ـ ــد املرأة ش ـ ــألا ش ـ ــأن االتفاقيات ،إذ فرض ـ ــت حزمة من االلتزامات
الـدوليـة اليت تقع على كـاهـل الـدول األطراف فيهـا واليت تتعهـد ابلقيـام ـا ،من أجـل القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء على التمييز
ض ـ ـ ـ ــد املرأة ،وما يهمنا يف هذت الدراس ـ ـ ـ ــة اإلجابة عن عدد من التس ـ ـ ـ ــاعالت وهي :ما هي االلتزامات اليت
رتبتهـا االتفـاقيـة على الـدول األطراف فيهـا؟ ومـا هو موقف الـدول العربيـة منهـا؟ هـذا مـا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنبحثـه يف هـذا
املبحث وسنقسمه على مطلبني وعلى املخطط املقسم على النحو اآلا:
املطلب األول :تصنيف االلتزامات اليت حدد ا االتفاقية.
املطلب الثاين :موقف الدول العربية من االتفاقية.
املطلب األول :تصنيف االلتزامات التي حددتها االتفاقية

كفلت االتفاقية حقوق املرأة واحلرايت األسـ ــاسـ ــية وحظرت التمييز ضـ ــدها فوضـ ــعت قواعد موضـ ــوعية
عـامـة حتـدد األدوات الالزمـة ملكـافحـة التمييز لغريف حتقيق املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة الفعليـة والقـانونيـة بني الرجـل واملرأة يف
التمتع ابحلقوق واحلرايت األسـاسـية ،إذ نصـت يف موادها ( )6-2على حزمة من االلتزامات الدولية امللقاة
على عاتق الدول األطراف واليت تتعهد القيام ا من أجل القض ــاء على التمييز ض ــد املرأة هذا ما س ــنبحثه
يف هذا املطلب وسنقسمه على فرعني وكما يلي:
الفرع األول :التزامات الدول املتعلقة ابلتدابري التشريعية.
الفرع الثاين :التزامات الدول املتعلقة ابلسياسات والتدابري
الفرع األول :التزامات الدول املتعلقة ابلتدابري التشريعية
تلتزم الدول األطراف بتطبيق سياسة تشريعية تعمل على القضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة إذ إن القانون
الدول حلقوق اإلنسان وحقوق املرأة بصورة خاصة ،واليت تعد اتفــاقية القض ــاء عل ــى مجي ــع أشكال التميي ــز
ض ـ ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ـ ـرأة لعام  1979من أهم مصادر هذا القانون ،وقد أوجبت على الدول األطراف مبوجب املادة
( )2االلتزام بتطبيق س ـ ــياس ـ ــة ش ـ ــاملة دف إىل مس ـ ــاواة املرأة مع الرجل ابلتمتع بكامل حقوقها والقض ـ ــاء
على التمييز ضد املرأة يف جماالت احلياة(.)44
إذ تش ـ ـ ـ ـ ــكل املادة ( )2وبنودها الس ـ ـ ـ ـ ــبعة جوهر االتفاقية وميكن أن يطلق عليها املنظومة (،)45إن هذت
املادة قد جاءت الحكام تتعلق حبظر التمييز يف الدس ـ ــاتري والقوانني الوطنية وفرض ـ ــت التزامات على الدول

 -43منتصر سعيد محودة ،املصدر السابق،ص.281-279
 -44منتصر سعيد محودت ،املصدر السابق ،ص.271-270
 -45لى القاطرجي(( ،املرأة يف منظومة ))...املصدر السابق ،ص.210-209
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األطراف للقض ـ ـ ــاء على التمييز ض ـ ـ ــد املرأة ،فض ـ ـ ــال عن اختاذ اجراءات خمتلفة للقض ـ ـ ــاء عليه()46وتتمثل يف
ادماج مبدأ املس ـ ـ ــاواة بني الرجل واملرأة يف الدس ـ ـ ــاتري ويف التش ـ ـ ـريعات الوطنية( )47وعليها ض ـ ـ ــمان املس ـ ـ ــاواة
الفعلية وعدم االكتفاء إبحقاق املسـ ـ ــاواة يف القوانني ،فضـ ـ ــال عن االلتزام بتأمني السـ ـ ــبل والوسـ ـ ــائل وحتقيق
النتائج من خالل مجع البياانت املناس ـ ـ ــبة والقيام ابلرص ـ ـ ــد ملعرفة مدى فاعلية اجراءات الدولة وعلى الدول
األطراف اعادة صياغة السياسات والربامج لضمان اإلعمال الفعلية حلقـ ـوق املـ ـرأة وعلـى قـ ـدم املسـ ـاواة مـع
الرج ـل( ،)48وعليها اختاذ الت ـدابري التشريعي ـة وخ ـاصة الت ـدابري اجلنائي ـة حلظ ـر التميي ـز ض ـد امل ـرأة( )49وعلي ـها
ف ـريف احلم ـاية القانوني ـة حلق ـوق امل ـرأة ال ـ ـواردة ف ـي االتفاقية وض ـمان هذت احلماية من خالل اقرار ما للمرأة
من الوصول الفعلي إىل احملاكم املختصة والوصول إىل سبل التظلم احمللية الفعالة للمطالبة حبقوقها واحلصول
على العدل واالنصاف( ،)50وعليها أيضاً اختاذ الت ـ ـدابري املناسب ـ ـة ملن ـ ـع التميي ـ ـز ض ـ ـد امل ـ ـرأة الصادر من أي
مؤسـســة أو منظمة أو فرد ومنع الســلطات من ممارســة أي شــكل من أشــكال التمييز ضــد املرأة ،والغاء كل
القوانني واألعراف واملمارس ـ ـ ــات القائمة اليت تش ـ ـ ــكل لييزا ض ـ ـ ــد املرأة()51وقد تنعقد مس ـ ـ ــؤولية الدول إذا مل
صـرف ابجلدية الواجبة ملنع انتهاكات حقوق املرأة أو مل تعاقب على جرائم العنف ض ـ ـ ــدها وفقا للقانون
تت ـ ـ ـ
()52
الدول العام أو املواثيق ا اص ـ ـ ـ ـ ــة حبقوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان  ،وتفريف التزامات مبوجب هذت املادة توجب على
مجيع األجهزة يف الدول األطراف ،واملتمثلة ابلسلطة التشريعيـ ـ ـ ـ ـة والتنفيذيـ ـ ـ ـ ـة والقضائيـ ـ ـ ـ ـة ،إذ تتوىل السلطة
التشريعيـ ـ ـة بَسن القوانني وتعديلها وإبطال القوانني التمييزية ،أما السلطة التنفيذيـ ـ ـة فتتوىل مهمة التخطيط،
وإنشـاء عدد من املؤسـسـات وتنسـيق ورصـد االجراءات يف الدولة كافة لضـمان توافقها مع االتفاقية ،وتقوم
بعملية اإلصــالحات والتغيري ،وتضــع الســياســات املناســبة للقضــاء على التمييز ضــد املرأة ،وتكون مســؤولة
عن القيام برفع التقارير إىل جلنة القضـ ـ ــاء على التمييز ضـ ـ ــد املرأة ،حسـ ـ ــب اجلدول الزمين احملدد هلا ،وتقوم
بتمثيل الدولة يف املس ــاءلة ،أما الس ــلطة القض ــائيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة فإلا مس ــؤولة عن ض ــمان مدى وفاء الدولة ابلتزامها
مبوجب االتفاقية(.)53
الفرع الثاين :التزامات الدول املتعلقة ابلسياسات والتدابري
الزمت االتفاقية الدول األطراف ابختاذ سياسات وتدابري داعمة ومساندة للعملية التشريعية وعلى مجيع
األصعدة لتحقيق الفعالية الالزمة وكما يلي:

 -46اتفاقية سيداو ،متاح على الرابط االلكرتوين .http://www.rdflwomen.orgاألثنني  2017/3/6الساعة 10:30
.pm
 -47مدهش حممد أمحد عبد املعمري ،احلماية القانونية حلقوق اإلنسان يف ضوء أحكام القانون الدول والشريعة اإلسالمية،
املكتب اجلامعي احلديث  ،2007ص.146
 -48هالة سعيد تبسي ،املصدر السابق ،ص.90
 -49سهيل حسني الفتالوي ،حقوق اإلنسان ،ط ،1دار الثقافة،عمان ،2007 ،ص.260
 -50عبد الكري علوان ،الوسيط يف القانون الدول العام ،ط ،1الكتاب الثالث ،دار الثقافة ،االردن ،1997 ،ص.126
 -51منتصر سعيد محودت ،املصدر السابق ،ص.270
 -52أمحد مجعة ،املصدر السابق ،ص.424
 -53هالة سعيد تبسي ،املصدر السابق ،ص.95
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أوالً :التزام الدول ابختاذ التدابري املناسبة لكفالة تقدم وتطور وضع املرأة

إن النهويف ابملرأة هو أحد الدعائم األسـاسـية لتنمية اجملتمع وحتقيق تقدمه وارتقائه ،و ذا ن صـت املادة
( )3على أن ((تتخذ الدول األطراف يف مجيـ ـ ـ ـ ـع امليـ ـ ـ ـ ـادين والسيمـ ـ ـ ـ ـا املـ ـ ـ ـ ـيادين السيـ ـ ـ ـ ـاسية واالجتمـ ـ ـ ـ ـاعية
واالقتصـ ـ ـادية والثقافيـ ـ ـة وكـ ـ ـل التـ ـ ـدابري املناسبـ ـ ـة مبـ ـ ـا فـ ـ ـي ذلك التشـ ـ ـريعي منها لكفالة تطور املرأة وتقدمها
الكاملني وذلك لتضمن هلا ممارسة حقـ ـوق اإلنسان واحلـ ـرايت األساسية والتمتـ ـع بـ ـها على أساا املسـ ـاواة
مع الرجل))(.)54
ومفاد نص هذت املادة يتجسـ ـ ـ ـ ـ ــد بضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة قيام الدول األطراف يف االتفاقية بتعزيز املسـ ـ ـ ـ ـ ــاواة وإعمال
احلقوق من خالل اختاذ التدابري املناســبة و يئة الظروف املناســبة من أجل ضــمان تطور ومناء املرأة وتقدمها
والنهويف ا ولكنها من ممارس ـ ــة احلقوق واالس ـ ــتفادة منها واليت نص عليها القانون ،ويتم ذلك من خالل
توفري برامج هــادف ـة ترمي إىل لكني املرأة من الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول إىل مجيع الفرص املتــاحــة هلــا مبوجــب القــانون أو
الربامج ،والقيـام بتنميـة املرأة من خالل برامج خـاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لكي تتمكن من املطـالبـة حبقوقهـا ،والقيـام إبدراج
صـنفة حبس ــب اجلنس ملعرفة ورص ــد
صـاءات امل ـ
صـايب املرأة ض ــمن خطة التنمية الوطنية ،والقيام مع اإلح ـ
م ـ
مدى التقدم الفعلي الذي أحرزته املرأة ،واختاذ التدابري املؤس ـس ـاتية كإنش ــاء آليات مش ــرتكة بني القطاعات
للتخطيط والتنفيذ وكذلك الرص ـ ـ ـ ــد ،والقيام ابلتوعية والتثقيف ،ملؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات الدولة كافة ابلتزامها مبوجب
االتفاقية واحلث على تطبيقها.
اثنياً :التزام الادول ابختاذ التادابري اخلاصة املؤقتة للقضااء على التميياز ضاد املارأة

أكدت االتفاقية على الدول األطراف بضــرورة اختاذ تدابري خاصــة مؤقتة من أجل القض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى
أشكال التميي ـ ـز ض ـ ـد امل ـ ـرأة يف مجيع امليادين والتدابري ا اصة املؤقتة هي(( :عبارة عن أحكام خاصة ترمي
إىل تس ـريع احقاق مس ــاواة املرأة تلزم أية س ــلطة عامة أو ش ــخص أو منظمة أو مؤس ـس ــة ،و هي قد تتخذ
صـلحة املرأة ،حىت ولو كان التمييز حمظوراً أو توفرت
صـب يف م ـ ـ
شـ ــكل رروف لكينة أو قواعد تفضـ ــيلية ت ـ ـ
الضـ ــماانت القانونية للمسـ ــاواة من شـ ــأن هذت التدابري تيسـ ــر قدرة وصـ ــول املرأة إىل الفرص وتسـ ـريع عجلة
إحقاق املساواة الفعلية))(.)55
وايز املادة ( )4للدول األطراف من االتفاقية اختاذ تدابري خاصـة من شـألا حتقيق املسـاواة الفعلية بني
صـايب املرأة
الرجل واملرأة ويف مجيع ميادين احلياة املختلفة ،حىت إن اختذت بعض التدابري ا اص ــة التمييزية ل ـ
ومســاوا ا مع الرجل يف التمتع ابحلقوق واحلرايت األســاســية ،وأن هذت التدابري جيب أن تتوقف عند حتقيق
املس ـ ـ ــاواة الفعلية بني الرجل واملرأة ،وأن هذت التدابري جيب أن تقدر بقدرها حىت ال تنقلب األمور ابلعكس
()56
فيصبح الرجل هو من يطالب ابملساواة مع املرأة.

 )1( -54املادة ( )3من اتفاقية سيداو.
 -55هالة سعيد تبسي ،املصدر السابق ،ص.101
 -56منتصر سعيد محودت ،املصدر السابق ،ص.273-272
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اثلثاً :ضرورة قيام الدول األطراف ابختاذ التدابري اخلاصة لتغيري االمناط السلوكية للرجل واملرأة

أكدت ديباجة االتفاقية على ((األمهية االجتماعية لومومة)) ،وتنص على إن ((دور املرأة يف اإلجناب
ينبغي أن ال يكون أسـاسـاً للتمييز بل أن تنشـئة األطفال يتطلب بدال من ذلك تقاسـم املسـؤولية بني الرجل
واملرأة واجملتمع ككـل ،وتنتهي الـديبـاجـة ابإلقرار ،إن إحـداب التغيري يف الـدور التقليـدي للرجـل وكـذلـك يف
دور املرأة يف اجملتمع واألسـ ـ ـ ـ ـ ــرة ابت أمراً مطلوابً لتحقيق املسـ ـ ـ ـ ـ ــاواة الكاملة بني الرجل واملرأة))( .)57دف
االتفاقية من خالل ديباجتها إىل القضـ ـ ـ ـ ـ ــاء على أشـ ـ ـ ـ ـ ــكال التمييز ضـ ـ ـ ـ ـ ــد املرأة كافة ،وذلك بتغيري األدوار
التقليـديـة للرجـال والنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،أو القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء على األدوار النمطيـة هلـا والقـائمـة على فكرة التحيز للـذكر دون
األنثى ،و ذا تتحدد أدوار اجلنسني على أساا نوع اجلنس وفقا للمـورواثت الثقافيـة واالجتماعيـة والعرفيـة
()58
النمطيـة ابالعتقـاد الن املـرأة يف مرتبة أد من الرجل.
وهذا ما أكدته املادة ( )5من االتفاقية ،وهو ض ـ ـ ـ ـ ــرورة تغيري س ـ ـ ـ ـ ــلوك كل من املرأة والرجل االجتماعي
والثقـايف من أجـل حتقيق املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة الواقعيـة بينهمـا ولـاثلهمـا يف الورـائف كـافـة من غري أولوايت وأن على
الـدول األطراف حمـاربـة العـادات العرفيـة القـائمـة على النظرة الـدونيـة للمرأة وخـاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف اجملتمعـات الريفيـة،
وحماربة التمييز ضـد املرأة الذي ال غىن عنه من أجل حتقيق املسـاواة الفعلية أو املوضـوعية بني الرجل واملرأة،
وأن حتقيق املس ـ ـ ـ ــاواة القانونية غري كاف ألن العربة ليس ـ ـ ـ ــت يف إص ـ ـ ـ ــدار القوانني والتش ـ ـ ـ ـريعات فقط ،وإمنا
بتطبيقها على أريف الواقع ويف مجيع مؤسسات الدولة يف داخل اجملتمع(.)59
وإن أي إخفاق يف تغيري العادات واملمارس ـ ــات التمييزية يش ـ ــكل خرقاً ألحكام االتفاقية( ،)60لذا جيدر
ابلدول تبين التدابري االجتماعية والثقافية اليت تؤدي إىل إلغاء التفرقة بني الرجل واملرأة س ـواء كانت عامة أم
خاصة(.)61
رابعاً :التزام الدول األطراف مبكافحة مجيع أشكال االجتار ابملرأة واستغالهلا ف البغاء

حرصت اتفـ ــاقية القض ـ ـ ــاء عل ـ ـ ــى مجي ـ ـ ــع أشكال التميي ـ ـ ــز ض ـ ـ ــد امل ـ ـ ـرأة على صيانة حرية املرأة وكرامتها
اإلنسـانية وشـرفها ومسعتها ،وقد ن صـت يف املادة ( )6على أن ((تتخذ الدول األطراف مجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدابري
املناسبـة ،مبـا فـي ذلك التشـريعي منـها ،ملكافحة مجيع أشكال االاار ابملرأة واستغالل بغاء املرأة))(.)62
حظرت االتفاقية مجيع أشـكال بيع وشـراء النسـاء أو إجبارهن على ممارسـة الزان من أجل احلصـول على
املال والزمت الدول األطراف ابختاذ التدابري التشريعية والتنفيذية من أجل حماربة االاار ابلنساء(.)63

 -57ديباجة اتفاقية سيداو.
 -58أمحد مجعة ،املصدر السابق ،ص.96-95
 -59ري صايب الزين ،املصدر السابق،ص.141
 -60هالة سعيد تبسي ،املصدر السابق.94 ،
 -61ساسي سامل احلاج ،املفاهيم القانونية حلقوق اإلنسان عرب الزمان واملكان ،دار الكتاب اجلديدة املتحدة ،بريوت ،ط،3
 ،2004ص.275
 -62املادة ( )6من اتفاقية سيداو.
 -63ري صايب الزين ،املصدر السابق ،ص.143
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يعد االاار ابملرأة ألغرايف اإلكرات على البغاء واسـ ـ ــتغالهلا جنسـ ـ ــياً من أكثر مظاهر العنف ضـ ـ ــد املرأة
واالكثر ش ـ ــيوعاً يف الوقت احلاض ـ ــر ،مما يؤدي إىل خرق لعدد من احلقوق األس ـ ــاس ـ ــية كاحلق يف التحرر من
االستعباد والسخرة والعمل اجلربي واحلق يف املعاملة اإلنسانية احلاطة ابلكرامة(.)64
املطلب الثاني :موقف الدول العربية من االتفاقية

صـديقها أو انض ـ ـ ــمامها على اتفاقية
إن ما مييز موقف الدول العربية يف إبداء أغلبها التحفظات عند ت ـ ـ ـ
سيداو شألا شأن دول العامل األخرى ،فعند تطبيق هذت االتفاقية يف تلك الدول كان ال بد أن خلخذ بعني
االعتبار مدى التغيري الذي أحدثه االنضمام إليها على الوضع العام للمرأة ،ومكانتها يف هذت الدول.
الفرع األول :التحفظ ف اتفاقية سيداو
تعد اتفــاقي ـة القض ـ ــاء عل ــى مجي ــع أشكال التميي ــز ض ــد املـ ـرأة الصك العاملي الذي يعىن بضمان حقوق
املرأة وكفالة لتعها حبراي ا األسـ ـ ــاسـ ـ ــية وعلى قدم املسـ ـ ــاواة مع الرجل( ،)65وأن معظم الدول اليت صـ ـ ــادقت
عليها أو انضمت اليها قد أبدت بعضها حتفظات على بعض موادها(.)66
وليزت هــذت االتفــاقيــة الن عــدد التحفظــات اليت أبــد ــا الــدول األطراف فيهــا أكثر ممــا أبــدتــه على أيــة
صـيغ عامة ومبهمة وبعض ـ ــها يتعلق
اتفاقية أخرى من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنس ـ ــان ،فبعض ـ ــها كان ب ـ ـ
بقضـ ـ ــااي جوهرية( ،)67وكان معظمها يتعلق ح ـ ـصـراً ابلغريف الذي عقدت من أجله االتفاقية وهو القضـ ـ ــاء
على التمييز ضـد املرأة ومحايتها وكانت تسـتند هذت التحفظات إىل تربيرين ،مها :أوالً يف عدم توافق أحكام
االتفاقية مع القوانني الوطنية أما الثاين ففي تعارضـ ـ ـ ـ ــها مع أحكام الشـ ـ ـ ـ ـريعة اإلسـ ـ ـ ـ ــالمية )68(.وقد نظمت
االتفاقية مبوجب املادة ( )28منها التحفظات إذ ن ـصـت على أنه (( -1يتلقى األمني العام لومم املتحدة
نص التحفظات اليت تبديها الدول وقت التصديق أو االنضمام ويقوم بتعميمها على مجيع الدول.
 -2ال جيوز إبداء حتفظ يكون منافياً ملوضوع هذت االتفاقية وغرضها.
جيوز سـ ــحب التحفظات يف أي وقت بتوجيه اشـ ــعار ذا املعىن إىل األمني العام لومني املتحدة الذي
يقوم عندئذ إببالغ مجيع الدول به ،ويصبح هذا االشعار انفذ املفعول اعتباراً من اتري تل ّقيه))(.)69
صـت الفقرتني ( )3،2من املادة ( )29من االتفاقية على قواعد ايز التحفظ على أحكامها ومنها
ون ـ ـ ـ
(( -2ألية دول ـة ط ـرف أن تع ـلن ،ل ـدى توقي ـع ه ـذت االتفاقية أو تصديقها أو االنضمام اليها أن ـها ال تعد
نفس ـها مل ـزمة ابلفق ـرة ( )1من ه ـذت امل ـادة وال تك ـون ال ـدول األطراف األخ ـرى م ـلزمة بتلك الفق ـرة ازاء أي ـة
دولـة طـرف أبـدت حتفظا من هـذا القبيـل.
 -64حممد يوسف علوان ،حممد خليل املوسى(( ،القانون الدول ،))...اجلزء الثاين ،املصدر السابق ،ص.517-516
 -65أمحد مجعة ،املصدر السابق ،ص.114
 -66منال جيالوي ،التحفظات العربية على سيداو ،متاح على الرابط االلكرتوين األحد  ،2017/4/2الساعة 5:30
http://www.ar.ammannet.net،AM
 -67منال حممود املشين ،املصدر السابق ،ص.301
 -68التحفظات على اتفاقية القضـاء علـى مجيـع أشكال التمييـز ضـد املـرأة ،تقويض محاية املرأة من العنف يف الشرق االوسط
ومشال افريقيا متاح على الرابط االلكرتوين ،الثالاثء  2017/3/7الساعة .http://www.amnesty.org ،AM8:15
 -69املادة ( )28من اتفاقية سيداو.
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 -3أليــة دولــة طرف أبــدت حتفظـاً وفقــا للفقرة ( )2من هــذت املــادة أن تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــب هــذا التحفظ مىت
شاءت إبشعار توجهه إىل األمني العام لومم املتحدة))(.)70
يتضـ ـ ـ ـ ــح من خالل املادتني أعالت أن االتفاقية وضـ ـ ـ ـ ــعت قواعد خاصـ ـ ـ ـ ــة للتحفظ على أحكامها ،وأن
التحفظ كــأص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل عــام جــائز ،ويلتقي األمني العــام لومم املتحــدة هــذت التحفظــات مث يقوم بتعميمهــا إىل
الدول األطراف فيها كافة ،وأجازت االتفاقية س ـ ـ ـ ــحب هذت التحفظات الي وقت ش ـ ـ ـ ــاءت وذلك بتوجيه
صـبح انفذ املفعول
إشـ ـ ــعار إىل األمني العام لومم املتحدة الذي يقوم إببالغ كافة الدول األطراف فيها وي ـ ـ ـ
اعتبارا من اتري تلقيه ،وقد حددت االتفاقية وقت التحفظ وهو عند التوقيع أو التصـ ـ ـ ـديق أو االنضمـ ـ ـ ـام
اليها ،أي إن التحف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظ يكون مرتبطاً ذا الوقت دون أن يسـ ـ ـ ــتمر بعد ذلك .وإن االتفاقية حظرت يف
صـت على أن ((ال جيوز إبداء حتفظ يكون منافياً ملوض ـ ـ ـ ـ ــوع هذت االتفاقية
ماد ا( )28الفقرة( )2واليت ن ـ ـ ـ ـ ـ
وغرضها)) (.)71
الفرع الثاين :التحفظات اليت أبدهتا بعض الدول العربية
صـديق عليها أو االنضـ ـ ـ ــمام اليها ،ومبوجب ذلك
صـبح طرفا يف االتفاقية عندما تقوم ابلت ـ ـ ـ ـ
إن الدولة ت ـ ـ ـ ـ
يرتتب عليها التزام قانوين ابختاذ التدابري الالزمة كافة للقضاء على التمييز ضد املرأة.
صـديق،
فاملادة( )25من االتفاقية تقض ـ ـ ــي الن ((ابب التوقيع مفتوح جلميع الدول ،واللا ختض ـ ـ ــع للت ـ ـ ـ
فضالً عن أن ابب االنضمام ،مفتوح جلميع الدول)) (.)72
أوالً :الدول العربية األطراف ف االتفاقية

إن معظم الدول العربية صادقت على اتفـ ــاقية القض ـ ـ ــاء عل ـ ـ ــى مجي ـ ـ ــع أشكال التميي ـ ـ ــز ض ـ ـ ــد امل ـ ـ ـرأة ،أو
انض ـ ـ ـ ـ ــمت اليها مثل غريها من دول العامل مع تقدي حتفظات على بعض املواد الواردة يف االتفاقية وقد بلغ
عـدد الـدول العربيـة األطراف فيهـا ( )20دولـة فقط من بني ( )22دولـة من الـدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء يف جـامعـة
الدول العربية( ،)73وقد تتابعت الدول العربية يف الت ـ ـصــديق على االتفاقية أو االنضـ ـ ــمام اليها فبعضـ ـ ــها وقع
صـادق على
على االتفــاقيــة يف وقــت مبكر والبعض اآلخر يف وقــت متــأخر فيمــا بقيــت دول أخرى مل ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
االتفاقية حلد اآلن ،وحسب الرتتيب الزمين التال:
صـر ،1981ال ـي ـم ــن ،1984ت ــون ــس ،1985ال ـع ـراق ،1986ل ـي ـب ـي ـ ـ ــا ،1989األردن،1992
م ــــــــ
املـغـرب ،1993الـكـوي ـ ـ ــت ،1994جـزرالـقـمـر ،1994اجلـزائـر ،1997لـبـن ـ ـ ــان  ،1997جـيـبـوا،1999
الس ـ ـ ـ ـ ــعودية ،2000موريتانيا ،2001البحرين ،2002س ـ ـ ـ ـ ــوراي ،2003األمارات  ،2004عمان،2006
قطر ،2009فلسطني.)74(2014
 -70وسيم حسام الدين أمحد ،االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان ،ط ،1منشورات احللحم احلقوقية ،بريوت،2011 ،
ص .99-98ص.99-98
 -71الفقرة( )2من املادة( )28من اتفاقية سيداو.
 -72هيفاء أبو غزالة ،املصدر السابق ،ص.24
 -73هيفاء أبو غزالة ،املصدر السابق ،ص.8
 -74املصدر نفسه ،ص ،37-36سامية بوربه ،املصدر السابق ،ص.26
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رهر مما س ـ ـ ــبق أن م ـ ـصـر هي أول دولة عربية ص ـ ـ ــادقت على االتفاقية مث تلتها بقية الدول العربية(،)75
وكانت فلس ــطني آخر دولة انض ــمت إىل ركب الدول األطراف دون إبداء أي حتفظ( ،)76أما الدول اليت مل
تنضم إىل االتفاقية حلد األن مها السودان والصومال(.)77

اثنياً :املواد اليت حتفظت عليها الدول العربية

أبـدت الـدول العربيـة األطراف يف االتفـاقيـة حتفظـات عـدة على بعض مواد االتفـاقيـة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنـدة يف ذلـك
على تعاريف أحكام االتفاقية مع القوانني الوطنية من انحية ،وتعارضــها مع أحكام الشـريعة اإلســالمية من
انحيـة أخرى( .)78غري أن هـذت الـدول ال تعـاريف مبـادئ االتفـاقيـة إال إلـا غري راغبـة يف االلتزام بتغيري بعض
املواد من قوانينها الوطنية ،ومعظم الدول العربية حتفظت على مواد جوهرية وأس ــاس ـية يف االتفاقية( ،)79وقد
ا صرت التحفظات يف املواد الست االتية:
املادة رقم ( )2حول حظر التمييز يف الدسـ ـ ـ ـ ـ ــاتري والقوانني الوطنية ،وحتفظت على هذت املادة أو بعض
فقرا ا الدول العربية التالية( :م صـر ،العراق ،ليبيا ،املغرب ،اجلزائر ،البحرين ،سـوراي ،األمارات ،قطر) ،وإن
التحفظ على هذت املادة أمر ابلغ احلساسية ألنه ينايف جوهر االتفاقية وغرضها األساسي.
املادة رقم ( )7حول احلياة السياسية والعامة ،حتفظت على هذت املادة الكويت فقط.
صـر،
املادة رقم ( )9حول اجلنس ـ ــية ،وحتفظت على هذت املادة أو بعض فقرا ا الدول العربية التالية (م ـ ـ
تونس ،العراق ،االردن ،املغرب ،الكويت ،اجلزائر ،لبنان ،السـ ـ ــعودية ،البحرين ،سـ ـ ـوراي ،األمارات ،عمان،
قطر).
املادة رقم( )15حول املس ـ ـ ــاواة أمام القانون ،والش ـ ـ ــؤون املدنية ،وحرية اختيار الس ـ ـ ــكن وحتفظت على
هـذت املـادة أو على بعض فقرا ـا الـدول العربيـة التـاليـة (تونس ،االردن ،املغرب ،اجلزائر ،البحرين ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوراي،
األمارات ،عمان ،قطر).
املـادة رقم ( )16تتعلق ابلزواج والعالقـات األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريـة ،وحتفظـت على هـذت املـادة أو على بعض فقرا ـا
الــدول العربيــة التــاليــة (م ـ ـ ـ ـ ـ ـصـر ،تونس ،العراق ،ليبيــا ،االردن ،املغرب ،الكويــت ،اجلزائر ،لبنــان ،البحرين،
سوراي).
املــادة ( )29تتعلق ابلتحكيم بني الــدول األطراف ،وحتفظــت على هــذت املــادة أو على بعض فقرا ــا
صـر ،اليمن ،تونس ،العراق ،الكويت ،اجلزائر ،لبنان ،السـ ــعودية ،البحرين ،سـ ــوراي،
الدول العربية التالية (م ـ ـ
األمارات ،عمان)(.)80
حتفظـت كـل من السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوديـة وعمـان بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل عـام على مجيع مواد االتفـاقيـة اليت تتعـاريف مع أحكـام
الشريعة اإلسالمية ،أما موريتانيا فقد حتفظت بشكل عام على مجيع املواد اليت تتعاريف مع أحكام الشريعة
 -75املصدر نفسة ،ص.8
 -76سامية بوربه ،املصدر السابق،ص.26
 -77منال جيالوي ،التحفظات العربية على سيداو ،املصدر السابق.
 -78منال حممود املشين ،املصدر السابق ،ص306
 -79ينظر نصوص املواد ( )29 ،16 ،15 ،9 ،7 ،2من اتفاقية سيداو.
 -80ينظر :هيفاء أبو غزالة ،املصدر السابق ،ص39-38؛ ينظر أيضاً :منال حممود املشين ،مصدر سابق ،ص.310-306
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محاية حقوق املرأة ف اتفاقية سيداو والربوتوكول امللحق هبا

اإلسالمية والقوانني الوطنية )81(.وقد نصت اتف ـاقية فيينا لق ـانون املع ـاهدات لعام  ،1996يف املادة ()22
على سحب التحفظات الواردة على االتفاقيات الدولية( .)82كما نصت اتفاقية القضاء على مجيع أشكال
التمييز ض ـ ــد املرأة يف املادة الفقرة ()3من املادة ( )28على جواز س ـ ــحب التحفظات يف أي وقت بتوجيه
ـاري
اشـ ـ ــعار إىل األمني العام لومم املتحدة الذي يقوم إببالغ مجيع الدول األطراف وي ـ ـ ـ
صـبح االشـ ـ ــعار سـ ـ ـ ً
املفعول من اتري تلقيه(.)83
قـامـت بعض الـدول العربيـة بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـب بعض حتفظـا ـا اليت كـانـت قـد أبـد ـا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقـا على االتفـاقيـة إذ
عملــت تونس على سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــب حتفظــا ــا على االتفــاقيــة ((مبوجــب القــانون  103لعــام  2011بتــاري 24
تش ـ ـ ـ ـ ـرين األول /اكتوبر  2011و بلغت األمني العام و بذلك طبقا لإلجراءات اجلاري العمل ا غري إلا
ابقت على االعالن العام))(.)84
أما املغرب فقد س ـ ـ ـ ـ ـ ــحبت حتفظه املتعلق ابملادتني ( )2/9و ( )1/16واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتبدل التحفظ على املادة
( )2/2إبعالن تفسـ ـ ــريي )85(،أما االردن فقد سـ ـ ــحب مؤخراً حتفظه املتعلق ابملادة ( )15اليت تنص على:
((منح الرجل و املرأة احلقوق نفس ـ ـ ـ ـ ـ ــها يف ما يتعلق حبركة االش ـ ـ ـ ـ ـ ــخاص و حرية اختيار حمل س ـ ـ ـ ـ ـ ــكناهم و
اقـامتهم)) ،أمـا اجلزائر فقـد قـامـت بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـب التحفظ عن املواد ( ،)1/29( ،)1/16( ،)2/9أمـا العراق
فقد سحب حتفظه عن املادة ( .)9أما مصر فقد سحبت حتفظها على املادة ( )9الفقرة (.)86()2
الخاتمة
يف ختام هذت الدراس ــة اليت عرض ــت ملوض ــوع (محاية حقوق املرأة يف اتفاقية س ــيداو والربوتوكول امللحق
ا).
وبعـد البحـث والتحليـل القـانوين ألحكـام االتفـاقيـة ميكن أن خترج الـدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ببعض االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنتـاجـات
والتوصيات نوردها ابلشكل االا:
أوالً :االستنتاجات

 -1اسد االتفاقية الـ ـ ـدولية للقضـ ـ ـاء على التمييـ ـ ـز ضـ ـ ـد املـ ـ ـرأة اليت تعرف ابسم (سيداو) وبروتوكوهلا
الشرعة الدولية حلقوق املرأة ،وهي أهم االتف ـ ـاقيات ال ـ ـدولية املتخصص ـ ـة إذ جاءت عامة وش ـ ـاملة
جلمي ـع احلق ـوق يف اجملاالت امل ـدنية والسياسي ـة واالقتص ــادية واالجتمــاعي ـة والثقــافي ـة كافة وتعد من
أكثر االتفاقيات عضويةً مقارنة بغريها إذ انظمت إليها معظم دول العامل تقريبا.
 -2أس ـ ــهم الربوتوكول االختياري امللحق ابالتفاقية يف تعزيز آليات احلماية إذ أض ـ ــاف اجراءين وس ـ ــع
ما صـالحيات اللجنة ،ومها :تلقي الشـكاوى الفردية من قبل األفراد أو جمموعات األفراد بشـأن
 -81ينظر :هيفاء بو غزالة ،املصدر السابق ،ص41-40؛ ينظر أيضاً :الرابط االلكرتوين
 -82املادة ( )22من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات .1969
 -83الفقرة ( )3من املادة ( )28من اتفاقية سيداو.
 -84سامية بوروبة ،املصدر السابق ،ص .25
 -85املصدر نفسه ،ص.26-25
 -86عبد العال الديرىب ،الرقابة الدولية على انفاذ أحكام القانون الدول دراسة مقارنة ،ط ،1املركز القومي لإلصدارات القانونية،
القاهرة ،2014 ،ص.205
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انتهاكات حقوق املرأة الواردة يف االتفاقية ،من جانب دولة طرف فيها ،وهذا يعد حبد ذاته تطوراً
مهماً يف وص ـ ــول املرأة إىل العدالة على املس ـ ــتوى الدول ،كذلك تتيح للجنة من تلقاء نفس ـ ــها أن
حتقق يف االنتهاكات اجلسيمة أو املنظمة للحقـوق واحلريـات املتضمنة يف االتفاقية.
 -3مسح ـ ـ ـت االتفاقية إببداء التحفظات وفقا للمادة ( )28الفقرة ( )2منها على أن ال تكون منافية
ملوضوع االتفاقية وغرضها األساا وقد أبدت الع ـ ـديد من ال ـ ـدول حتف ـ ـظات على االتفاقية أكث ـ ـر
مما أبـ ـ ـ ـدته اتفـ ـ ـ ـاقيات حقـ ـ ـ ـوق اإلنسان األخـ ـ ـ ـرى فبعض التحفظات حتدد االلتزامات بصيغ عامة
ومبهمة والبعض اآلخر ميس قضــااي جوهرية يف حتقيق املســاواة ،وبعض التحفظات منافية ملوضــوع
االتفـاقيـة وغرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـا إذ كـانـت الـدول العربيـة من أكثر الـدول املتحفظـة على كـل مواد االتفـاقيـة أو
بعض ـ ـ ـ ـ ـ ــها مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتندة يف ذلك إىل ذريعتني مها تعارض ـ ـ ـ ـ ـ ــها مع القوانني الوطنية وأحكام الش ـ ـ ـ ـ ـ ـريعة
اإلسالمية.
 -4أخـذت االتفـاقيـة مبفهوم التمييز االجيـايب وذلـك إبعطـاء معـاملـة تفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيليـة للمرأة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل تـدابري
صـل املس ـ ـ ـ ــاواة يف املركز ،ودعت إىل تعديل األمناط
خاص ـ ـ ـ ــة مؤقتة وتلغى هذت التدابري عندما حت ـ ـ ـ ـ
االجتماعية والثقافية لس ـ ــلوك الرجل واملرأة دف حتقيق القض ـ ــاء على التحيزات والعادات العرفية
وكل املمارسـ ـ ـ ــات االخرى ،القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد اجلنسـ ـ ـ ــني أو على أدوار منطية
للرجل واملرأة وتعد األمومة وريفة اجتماعية و دف إىل الرتكيز على تغيري القوانني اليت تعىن ابملرأة
وإعادة النظر يف توزيع األدوار بني اجلنسني وحتديدها للحقوق والواجبات.
ثانياً :التوصيات

-1ض ـ ـ ــرورة قيام الدول األطراف ابلتوفيق بني أحكام االتفاقية والتش ـ ـ ـريعات الوطنية وتعديلها مبا يالئم
كفـالـة املرأة حلقوقهـا ،يف امليـادين مجيعهـا للقضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء على التمييز والعنف البغيض ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدهـا يف احليـاة العـامـة
وا اصة ،واختاذ التدابري الالزمة حلمايتها ومعاقبة اجملرمني أاي كانت مراكزهم وحصاان م.
-2على الدول األطراف االس ــتفادة قدر االمكان من االجيابيات اليت دعت إليها اتفاقية القض ــاء على
التمييز ضد املرأة والعمل على توريفها مبا خيدم مصلحة املرأة فيها.
 -3ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة حث الدول على إزالة العقبات القانونية والتقليدية اليت تعيق مش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة املرأة يف امليادين
مجيعها.
المصادر
-1
-2
-3
-4

أوالً :الكتب

أمحد مجعة ،لقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد املرأة ،مؤسسة الوارق ،عمان.2014 ،
س ــاس ــي س ــامل احلاج ،املفاهيم القانونية حلقوق اإلنس ــان عرب الزمان واملكان ،دار الكتاب اجلديدة املتحدة،
بريوت ،ط.2004 ،3
سهيل حسني الفتالوي ،حقوق اإلنسان ،ط ،1دار الثقافة ،عمان.2007 ،
عبـد العـال الـديرىب ،الرقـابـة الـدوليـة على انفـاذ أحكـام القـانون الـدول دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مقـارنـة ،ط ،1املركز القومي
لإلصدارات القانونية ،القاهرة.2014 ،
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 -5عبد الكري علوان ،الوسيط يف القانون الدول العام ،ط ،1الكتاب الثالث ،دار الثقافة ،االردن.1997 ،
 -6علي صادق أبو هيف ،القانون الدول العام ،منشأة املعارف ،االسكندرية.1993 ،
 -7علياء عبود س ـ ـ ـ ـ ـ ــامل ،اتفاقية س ـ ـ ـ ـ ـ ــيداو ومالءمتها للتش ـ ـ ـ ـ ـ ـريعات العراقية ،ط ،1وزارة الثقافة العراقية ،بغداد،
.2014
 -8ليا ليفني ،حقوق اإلنسان ،أسئلة وأجوبة ،منشورات اليونسكو.2009 ،
 -9ماجدة علي مال صـ ــادق ،حقوق املرأة العاملة يف املواثيق الدولية والتشـ ـريعات الداخلية ،منشـ ــأة ،املعارف،
االسكندرية.2013 ،
حممد يوسـ ـ ــف علوان ،حممد خليل املوسـ ـ ــى ،القانون الدول حلقوق اإلنسـ ـ ــان ،احلقوق احملمية،
-10
ط ،1ج ،2دار الثقافة.2009 ،
مدهش حممد أمحد عبد املعمري ،احلماية القانونية حلقوق اإلنســان يف ضــوء أحكام القانون
-11
الدول والشريعة اإلسالمية ،املكتب اجلامعي احلديث .2007
منال حممود املشـين ،حقوق املرأة بني املواثيق الدولية وأصـالة التشـريع اإلسـالمي ،دراسـة مقارنة
-12
بني الشريعة االسالمية والقوانني الدولية ا اصة حبقوق املرأة ،دار الثقافة ،ط.2011 ،1
صـر ســعيد محودت ،احلماية الدولية للمرأة ،دراســة مقارنة الحكام الشـريعة اإلســالمية ،ط،1
منت ـ
-13
دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية.2010 ،
لى القـاطرجي ،املرأة يف منظومة األمم املتحدة رعية اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية ،ط ،1املؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اجلامعية
-14
للدراسات ،بريوت.2006 ،
هادي نعيم املالكي ،املدخل لدراســة القانون الدول حلقوق اإلنســان ،منشــورات زين احلقوقية،
-15
بريوت ،ط.2011 ،2
هالة سعيد تبسي ،حقوق املرأة يف رل اتفاقية القض ـ ــاء عل ـ ــى مجي ـ ــع أشكال التمييز ضد امل ـ ـرأة
-16
(سيداو) ،منشورات احللحم احلقوقية ،بريوت ،ط.2011 ،1
هيفاء أبو غزالة ،مؤشرات كمية ونوعية التفاقية للقض ــاء عل ــى مجي ــع أشكال التمييز ضد امل ـرأة
-17
(سيداو) منظمة املرأة العربية ،دار نوابر ،القاهرة ،ط.2009 ،1
وســيم حســام الدين أمحد ،االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنســان ،ط ،1منشــورات احللحم
-18
احلقوقية ،بريوت.2011 ،
يوسـ ــف حسـ ــن يوسـ ــف ،حقوق املرأة يف القانون الدول والشـ ـريعة ،املركز القومي لإلصـ ــدارات
-19
القانونية ،القاهرة ،ط.2013 ،1
ثانياً :البحوث والدراسات

 -1سـامية بوربة ،االجتهادات القضـائية العربية يف تطبيق االتفاقيات الدولية للحقوق اإلنسـانية للمرأة (األردن،
تونس ،العراق ،فلسطني ،املغرب ،لبنان ،اجلزائر) اجلزائر ،2016 ،ص.26
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ثالثاً :الرسائل واالطاريح الجامعية

 -1منال فنجان علك ،مبدأ عدم التمييز يف القانون الدول والش ـ ـريعة اإلس ـ ــالمية ،رس ـ ــالة ماجس ـ ــتري ،جامعة
بغداد ،كلية القانون.2001 ،
رابعاً :الصكوك والوثائق الدولية

-1
-2
-3
-4
-5
-6

ميثاق األمم املتحدة لعام.1945
إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة لعام .1967
اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات الدولية لعام .1969
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام .1979
الربوتوكول االختياري امللحق ابتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة لعام .2000
صـادي واالجتماعي ،،تقرير مفوضـ ــية األمم املتحدة السـ ــامية
األمم املتحدة ،حقوق اإلنسـ ــان ،اجمللس االقت ـ ـ
حلقوق اإلنسان ،نيويورك.2008 ،
األمم املتحدة ،حقوق اإلنس ـ ـ ـ ــان ،حقوق املرأة من حقوق اإلنس ـ ـ ـ ــان ،مكتب املفويف الس ـ ـ ـ ــامي ،نيويورك،
جنيف.2014 ،

-1

اتفاقية القضـاء على كافة أشـكال التمييز ضـد املرأة سـيداو ( )cedawرعية نقدية من منظور شـرعي ،متاح
على الرابط االلكرتوين  http://www.iicwc.orgاالثنني  2017/2/6الساعة . pm10:30
الربوتوكول االختياري على الرابط االلكرتوين http://www.unicef.orgاالثنني  2017/4/10الس ـ ـ ـ ــاعة
.pm 8:30
التحفظات على اتفاقية القض ــاء عل ــى مجي ــع أشكال التميي ــز ض ــد امل ـرأة ،تقويض محاية املرأة من العنف يف
الشـ ـ ــرق االوسـ ـ ــط ومشال افريقيا متاح على الرابط االلكرتوين ،الثالاثء  2017/3/7السـ ـ ــاعة ،AM8:15
.http://www.amnesty.org
دينا أبو احلس ـ ــن ،ملاذا س ـ ــيداو ،الرابط االلكرتوين .http:// www. abwab.eu. :االحد 2017/5/25
الساعة . pm9:30
الرابط االلكرتوين.http: //www.ir faasawtak.com
يف اتف ــاقي ــة فيين ــا لق ــانون املع ــاه ــدات لع ــام  ،1969مت ــاح على الرابط االلكرتوينhttp://elearn univ-
 ouargia.dzالثالاثء  ،2017/2/7الساعة .pm.10:30
منال جيالوي ،التحفظات العربية على سيداو ،متاح على الرابط االلكرتوين األحد  ،2017/4/2الساعة
.http://www.ar.ammannet.net،AM 5:30

-7

-2
-3
-4
-5
-6
-7

خامساً :الروابط االلكرتونية
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A look at the Private Higher Education
Law No. 25 of 2016
()1

Dr. Ali A. Al-Husain Al-Daraji

د .علي عبدالحسين منصور الدراجي

الملخص
يعد الدور الذي ميارسـ ـ ـ ـ ــه التعليم العال اجلامعي األهلي ،مكمالً للدور الذي يقوم التعليم الرمسي ،كما
صـبو اليه كل منهما ،ذلك إنه يوفر فرصـاً للقبول مل يكن ابإلمكان
إلما يتفقان من حيث اهلدف ،الذي ي ـ
االسـتفادة منها يف التعليم الرمسي ،ويتيح للدراسـني حتقيق ميوهلم ورغبتهم يف دراسـة معينة خيتارولا ،فيما لو
إنعدم وجودها يف التعليم الرمسي ،ويف خمتلف املسـ ـ ـ ـ ــتوايت العلمية ،فضـ ـ ـ ـ ـالً عما يقوم به من دور متميز يف
توفري فرص العمل والعيش لكثري من التدريسني واملورفني والعاملني.
وملـا كـان قـانون اجلـامعـات والكليـات االهليـة رقم  13لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة  1999مل يقم ابلـدور الـذي يهـدف لـه
املشــرع يف مواكبة التطور احلاصــل يف جمال التعليم العال األهلي ،شــرع قانون التعليم العال األهلي رقم 25
لسنة  2016بغية سد النقص احلاصل يف القانون السابق.
صـددت قـد تالىف بعض النقص يف القـانون املـذكور
ومع إن املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع يف هـذا القـانون ،والـذي ن ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـوص قد
صـوصـ ـ ــه أن يتلمس فيه من إجيابيات ،إال إن األمر ال خيلو من إن تلك الن ـ ـ ـ
ويسـ ـ ــتطيع املتتبع لن ـ ـ ـ
ينتـاب البعض منهـا الغمويف وتؤخـذ عليهـا مـأخـذ قـانونيـة ،وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـل عليهـا مالحظـات يف بعض نواحي
صـياغة الفنية غري الدقيقة ،واليت نعتقد ابلا جديرة بتس ــليط الض ــوء عليها من خالل دراس ــتنا املتواض ــعة،
ال ـ
داعني من سبحانه ان نوفق يف ذلك.

 -1كلية الكنوز اجلامعة.
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27 :العدد

Abstract
The role-played by private university higher education is complementary
to the role that formal education takes on, and they agree in terms of the
goal that each of them aspires to, as it provides opportunities for admission
that could not be used in formal education, and allows learners to realize
their preferences and their desire to study A certain number they choose, if
it is not present in formal education, and at various scientific levels, as well
as the distinguished role it plays in providing job and livelihood opportunities
for many lecturers, employees and workers.
And since the Private Universities and Colleges Law No. 13 of 1999 did
not fulfill the role that the legislator aims for in keeping pace with the
development in the field of private higher education, the Private Higher
Education Law No. 25 of 2016 was enacted in order to fill the deficiency in
the previous law.
Although the legislator in this law, which we are dealing with, has avoided
some deficiencies in the aforementioned law, and whoever follows its texts
can touch the positive aspects of it, however, the matter is not without the
fact that these texts may become ambiguous and some of them may be
subject to legal concerns, and notes are recorded in some Aspects of
inaccurate technical formulation, which we believe deserve to be shed light
on through our modest study, praying to God Almighty for success in that.

المقدمة
 واملعخذ2016  لس ـ ــنة25  نظرة يف قانون التعليم العال األهلي رقم،قبل أن نبدأ البحث يف موض ـ ــوع
، واألمهية اليت دعت اليه، نسـ ـ ـ ـ ــعى للوقوف على جوهر املوضـ ـ ـ ـ ــوع،صـوص القانون
اليت نسـ ـ ـ ـ ــجلها على ن ـ ـ ـ ـ ـ
صـيلة علمية لذا ســوف نرســم هيكلية
 لوغرايف اليت يريد الوصــول اليها كح ـ،واألســباب اليت قادت البحث
 و إلحتياج املقدمة اليها سنجعل منها حماوراً هلا وعلى النحو،ً اليت أشران اليها آنفا،ومنهجاً تتضمن احملاور
:اآلا
 جوهرية البحث:ًأوال

 كما، مكمالً للدور الذي يقوم التعليم الرمسي،يعد الدور الذي ميارسـ ـ ـ ـ ــه التعليم العال اجلامعي األهلي
 ذلك إنه يوفر فرصـاً للقبول مل يكن ابإلمكان،صـبو اليه كل منهما
 الذي ي ـ،إلما يتفقان من حيث اهلدف
 فيما لو، ويتيح للدراسـني حتقيق ميوهلم ورغبتهم يف دراسـة معينة خيتارولا،االسـتفادة منها يف التعليم الرمسي
 فضـ ـ ـ ـ ـالً عما يقوم به من دور متميز يف، ويف خمتلف املسـ ـ ـ ـ ــتوايت العلمية،إنعدم وجودها يف التعليم الرمسي
ً اثرا، ولـذلـك كـان للقـانون املـذكور،توفري فرص العمـل والعيش لكثري من التـدريسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني واملورفني والعـاملني
 من الغمويف،صـوص القـانونيـة للقـانون
 إال إنـه من جـانـب آخر ال ختلو الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،مهمـاً وواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـاً يف الواقع
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صـوص ،ومن هذا الباب كنا نسـ ــعى اىل الوقوف على مواطن
والتناقض ،ووجود معخذ كثرية ،على تلك الن ـ ـ
ا لل ،وحتليل الغامض منها.
ثانياً :سبب أختيار املوضوع وأهميته

ملا كان قانون اجلامعات والكليات االهلية رقم  13لسنة  1999مل يقم ابلدور الذي يهدف له املشرع
يف مواكبة التطور احلاصـ ــل يف جمال التعليم العال األهلي ،شـ ــرع قانون التعليم العال األهلي رقم  25لسـ ــنة
 2016بغية سد النقص احلاصل يف القانون السابق.
صـددت قد تالىف بعض النقص يف القانون املذكور وما
ومع إن املشـ ـ ـ ـ ــرع يف هذا القانون ،والذي ن ب ـ ـ ـ ـ ـ
صـوص قد
صـوص ـ ـ ــه أن يتلمس فيه من إجيابيات ،إال إن األمر ال خيلو من إن تلك الن ـ ـ ـ
يس ـ ـ ــتطيع املتتبع لن ـ ـ ـ
ينتـاب البعض منهـا الغمويف وتؤخـذ عليهـا مـعخـذ قـانونيـة ،وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـل عليهـا مالحظـات يف بعض نواحي
صـياغة الفنية غري الدقيقة ،واليت نعتقد ابلا جديرة بتس ــليط الض ــوء عليها من خالل دراس ــتنا املتواض ــعة،
ال ـ
وسببا الختيار املوضوع ودراسته.
ثالثا :مشكلة البحث وأغراضه

ترتكز مشـكلة البحث ،يف بيان النصـوص القانونية اليت ينتا ا الغمويف ،وتفسـريها وحتليلها وبيان مدى
مالءمتها لواقع التعليم العال األهلي ،وهو ما نسعى جاهدين لبيانه وإزالة الغمويف الذي يكتنفه.
رابعاً :نطاق البحث

صـر على القانون الوض ـ ــعي ويف نطاق
إن دراس ـ ــة موض ـ ــوع نظرة يف قانون التعليم العال األهلي ،س ـ ــتقت ـ ـ
قانون التعليم العال األهلي رقم  25لسنة  2016دون غريت من فروع القانون األخرى ،ومع ذلك سنعريف
للموضـ ـ ــوع يف هذت الفروع مبا ال يتجاوز القدر الضـ ـ ــروري الالزم للرتابط املوضـ ـ ــوعي واسـ ـ ــتيفاء مقتضـ ـ ــيات
البحث.
خامساً :هيكلية البحث ومنهجه

صـوص القانونية ا اصــة بقانون التعليم العال األهلي ،وتســعى ملعاجلة
تنبثق خطة البحث من حتليل الن ـ
صـوص من خالل التحليل والتفســري القانوين الســليم ،ومن هذا املنطلق تشــمل تقســيم البحث على
تلك الن ـ
مثانية فصول كما هو حاصل يف الرتتيب الوارد فيه وعلى النحو اآلا:
الفصل األول :التعريفات واالهداف والوسائل
الفصل الثاين :التاسيس
الفصل الثالث :اإلشراف والتقوي
الفصل الرابع :جملس التعليم العال األهلي
الفصل ا امس :تشكيالت اجلامعة او الكلية أو الكلية غري املرتبطة امعة أو العهد األهلي
الفصل السادا :االحكام املالية
الفصل السابع :العقوابت
الفصل الثامن :احكام عامة وختامية
553

العدد27 :

وقد اعتمدان املنهج التحليلي والوص ـ ـ ــفي ،متنقلني بني العريف والتحليل واالس ـ ـ ــتقراء واالس ـ ـ ــتنباط،كما
وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعنـا خـالـة للبحـث تنطوي على ابرز النتـائج اليت لخض عنهـا البحـث ،داعني من ان يقيـل عثراتنـا
وأن جيعل أعمالنا خالصة لوجهه الكري ،إنه نعم املوىل ونعم النصري وبه املستعان.
الفصل األول :التعريفات واالهداف والوسائل
صـد ابلتعابري
املادة ( :)1تناولت املادة األوىل التعريفات واالهداف والوســائل حيث جاء فيها " -1يق ـ
الواردة يف هذ القانون املعاين املبينة إزاعها:
القانون :قانون التعليم العال األهلي
الوزارة :وزارة التعليم العال والبحث العلمي
الوزير :وزير التعليم العال والبحث العلمي
اجلامعة أو الكلية او املعهد :أي جامعة أهلية أو كلية أهلية غري مرتبطة امعة أو معهد أهلي يؤس ــس
وفق أحكام هذا القانون.
جملس التعليم العال األهلي :هو أعلى هيأة علمية وإدارية تقوم ابإلشراف على التعليم األهلي.
جملس اجلامعة او الكلية أو املعهد :هو أعلى هيأة علمية وإدارية فيها.
اجلهة املؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة للجامعة أو الكلية غري املرتبطة امعة أو املعهد األهلي :اجلهة املسـ ـ ـ ــؤولة قانوانً عن
إستكمال ومتابعة إجراءات التأسيس.
وفيمـا خيص التعريفـات فـإنـه وبعـد ان ت تعريف القـانون والوزارة والوزير واجلـامعـة والكليـة او املعهـد ومن
مث جملس التعليم الع ــال األهلي ،وجملس اجل ــامع ــة او الكلي ــة ،عرج ــت امل ــادة امل ــذكورة على تعريف اهليئ ــة
املؤسسة ابلقول "اجلهة املسؤولة قانوان عن إستكمال او متابعة إجراءات التأسيس".
ومن مث ،فإن اهليئة التأسـ ــيسـ ــية إمنا تشـ ــارك إبإلعتبارات العلمية ومبا حيمله املؤسـ ــس من شـ ــهادة علمية
ولقب علمي لغريف إكمال إجراءات التأسيس واالعرتاف ابلكلية او اجلامعة وينتهي دورها.
()2
واملالحظـة املهمـة :هو أن القـانون خيلط بني عمـل اهليئـة والعمـل الـذي يقوم بـه املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمر  ،ذلـك ان
األخري هو من يعمل على فتح املؤسـ ـسـ ــة التعليمية وإنشـ ــائها وتوفري العقارات ا اصـ ــة ا وبناء املنشـ ــاءات
صـوص صــرحية
عليها ،فضــال عن توفري املســتلزمات كافة لقيامها بعملها ،وكان األوىل ابملشــرع ان يوضــح بن ـ
ا لط الواضــح بني عمل اجلهتني ،النه وبعد أن جعل عمل املؤســس ينتهي إبســتكمال إجراءات التأســيس
عاد يف املادة ( )36الفقرة الثانية منها ،وذهب اىل توزيع ص ـ ـ ـ ـ ــايف الوفر املال الس ـ ـ ـ ـ ــنوي للجامعة أو الكلية
على النحو اآلا:
 -1ما ال يزيد عن  %25للجهة املؤس ـســة على ان ال تؤثر على التزامات اجلامعة او الكلية او املعهد،
صـوص القانونية غري مربر ،وما
صـد ابهليئة املؤس ـ ـسـ ــة (املسـ ــتثمر) ،وهذا اللبس يف الن ـ ـ
والواضـ ــح إنه كان يق ـ ـ
يـدلـل على صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة مـا نقول بـه هو إن املـادة ( )34الفقرة األوىل من القـانون واليت حـددت املوارد املـاليـة
للجامعة أو الكلية او املعهد األهلي ،أش ـ ــارت اىل إن تلك املوارد قد خلا من " مس ـ ــامهة اهليئة املؤس ـ ـس ـ ــة)
 -2أنظر :املادة ( )1الفقرة (ي) من قانون االستثمار رقم  13لسنة .2006
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واملعروف أن اهليئة املؤس ـ ـسـ ــة تسـ ــاهم فقط ابأللقاب العلمية والشـ ــهادات ،ومن مث جند إن نص املادة ()1
حيتاج اىل تفسري لغمويف املضمون وعدم دقة الصياغة القانونية من الناحية الفنية للصياغة.
املادة ( :)2أكدت على توفري الفرص للدراسـ ـ ــة األولية والعليا "النظرية والتطبيقية" لغريف االسـ ـ ــهام يف
احـداب تغريات كميـة ونوعيـة يف احلركـة العلميـة والثقـافيـة والرتبويـة ،والتزام ا ط الوطين املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنـد اىل وحـدة
الشعب ،فضال عن تطوير البحث العلمي.
و ن نتفق مع مــا جــاء يف نص هــذت املــادة ،إال إننــا نرى ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة التــأكيــد على التزام املنهج العلمي
البحـت واالبتعـاد عن كـل مـا يثري املنـاهج التكفرييـة واالحلـاد ،ومبـا يتالءَم مع روح الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـة اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالميـة
السمحاء (.)3
املـادة ( :)3بينـت هـذت املـادة الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل اليت حتقق أهـداف القـانون عن طريق خلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس اجلـامعـات أو
الكليات او املعاهد ،وأضفت عليها الشخصية املعنوية ،ولتعها ابالستقالل املال واإلداري.
وكذلك عن طريق فتح فروع جلامعات اجنبية رصينة يف بغداد واالقليم واحملافظات غري املرتبطة القليم.
وما يؤخذ على هذت املادة ،وإن كانت تلك الوس ـ ـ ــائل قد تفي ابلغريف املنش ـ ـ ــود لتحقيق األهداف إال
صـري الطالب الذي يس ـ ــجل يف الكلية قبل إنتهاء إجراءات التأس ـ ــيس ،خاص ـ ــة وإلا مل تذكر
إلا مل حتدد م ـ ـ
صـية املعنوية ،وكان األوىل أن حتدد لتع
التاري الذي تعد فيه اجلامعة أو الكلية أو املعهد متمتعا ابلشـ ـ ـ ــخ ـ ـ ـ ـ
الكليـة ابلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـيـة املعنويـة حتـديـدا دقيقـا ،ومن جـانـب آخر ،ويف ابب فتح فروع للجـامعـات األجنبيـة
الرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينـة ،ذهبـت املـادة للتعـداد وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت اىل إن تلـك اجلـامعـات حيق هلـا فتح فروع يف بغـداد واإلقليم
واحملــافظــات ،وكــان األوىل أن يقــال إن هلــا احلق يف فتح فروع داخــل العراق ،الن من أهم األهــداف اليت
سعى هلا القانون هو احلفاظ على الوحدة الوطنية.
الفصل الثاني :التأسيس
املــادة ( :)4أانطــت هــذت املــادة جمللس الوزراء بنــاءً على إقرتاح من وزير التعليم العــال والبحــث العلمي
وبعد إكمال متطلبات التأسـ ـ ـ ـ ـ ــيس كافة منح إجازة خلسـ ـ ـ ـ ـ ــيس للجامعة او الكلية أو املعهد األهلي جلهات
حدد ا على النحو اآلا:

 -3ادر اإلشارة اىل إنه جذور التعليم األهلي احلديث يف العراق تعود اىل سنة  1963خني خلسست الكلية اجلامعة مببادرة من
نقابة املعلمني ،ويف عام  1968الغي أسم الكلية اجلامعة ليحل حملها اسم "اجلامعة املستنصرية" ويف سنة  1974صدر القرار رقم
( )102ا اص إبعادة تنظيم اجلامعات لتصبح اجلامعة املستنصرية مؤسسة من مؤسسات التعليم الرمسي ،ومل يشهد التعليم العال األهلي
اهتماماً كافياً اال يف عام  1988إذ خلسست بعض الكليات االهلية يرتكز معضمها يف بغداد وبعض احملافظات األخرى كنينوى ودايىل
واالنبار والبصرة ،وبعد عام  2003خلسست جامعات وكليات أهلية منها "جامعة أهل البيت" يف كربالء ،والكلية اإلسالمية اجلامعة
االهلية يف النجف ،وكلية دجلة اجلامعة االهلية ،وقد أصدرت وزارة التعليم العال والبحث العلمي إعالانً يف مطلع شباط  2005قالت
فيه إن الكليات االهلية اليت خلسست مبوجب قانون اجلامعات والكليات االهلية رقم ( )13لسنة  1999املعدل معرتف ا من قبل
الوزارة ،وكذلك يف مجيع ا اء العامل وإن خرجيي هذت الكليات يتمتعون ابحلقوق واالمتيازات نفسها اليت يتمتع ا خرجيو الكليات الرمسية
يف اجلامعات العراقية ،أنظر لتفصيل أكثر :إبراهيم خليل العالف ،دراسة لوضع التعليم اجلامعي األهلي يف العراق حىت عام ،2000
حبث ،مركز الدراسات اإلقليمية ،جامعة املوصل ،2005 ،ص .8
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 .1محلة شــهادة الدكتورات أو املاجســتري من املتقاعدين او من غري املورفني ،من هم مبرتبة أســتاذ مســاعد
على األقل ،على أن ال يقل عددهم عن ( )9أعضـاء لتأسـيس اجلامعة االهلية و( )7أعضـاء لتأسـيس
الكلية االهلية و( )5أعضاء لتأسيس املعهد األهلي.
 .2كما اانطت يف الفقرة ب مهمة التأسيس للجمعيات او النقاابت املهنية ذات االختصاصات العلمية
والرتبوي ــة والثق ــافي ــة ،ويالحظ على ه ــذت امل ــادة عن ــد الرجوع اىل البن ــد (ه) من الفقرة اثني ــا الل ــا ق ــد
صـوص عليهما يف الفقرة (ب) من البند أوالً "اجلمعيات العلمية والنقاابت
أشـ ـ ـ ــرتطت يف اجلهتني املن ـ ـ ـ ـ
املهنيـة" ان تكون اجلمعيـة أو النقـابـة" ذات قـدرة مـاليـة على يئـة متطلبـات اجلـامعـة او الكليـة واالنفـاق
عليها وجوزت االتفاق مع الغري على يئة املتطلبات مبا ال يتعاريف مع التشـ ـريعات الداخلية النافذة،
صـدرها
وان يض ـ ـ ــمن االتفاق حقوق أطراف االتفاق ،على أن يتم حتديد املتطلبات كافة بتعليمات ت ـ ـ ـ
الوزارة(.)4
والواقع أن القانون وبعد أن اش ــرتط ،أن يكون التأس ــيس حلملة ش ــهادة الدكتورات أو املاجس ــتري وبدرجة
أس ــتاذ مس ــاعد ،عاد يف هذت الفقرة وتطلب املالءمة املالية فقط ،وكان األجدر ابملش ــرع أما أن يلتزم وجهة
نظر الدرجة العلمية او يسـ ـ ــمح حلملة شـ ـ ــهادة املاجسـ ـ ــتري او البكالوريوا ابلتأسـ ـ ــيس دون اشـ ـ ـرتاط اللقب
العلمي طاملا مل يش ــرتطه يف اجلمعيات أو النقاابت خاص ــة وأن القائمني على العمل يف تلك اهليئات وعلى
االعم االغلب ال ميتلكون أكثر من شهادة البكالوريوا (.)5
املادة ( :)5أجازت هذت املادة جمللس الوزراء بناءً على اقرتاح من الوزير وبعد توصـ ـ ــية من جملس التعليم
صـوص عليها يف (البند أوال  /أ -ب) من
األهلي املوافقة على منح اجلهات األجنبية املناررة للجهات املن ـ ـ ـ
املــادة ( )4من هــذا القــانون واجلــامعــات األجنبيــة ،إجــازة خلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس جــامعــة او كليــة أو معهــد مع مراعــاة
صـاصــات اليت حتتاجها عملية التنمية يف العراق ،على ان ال يقل عددهم عن العدد احملدد يف القانون
االخت ـ
ومبرتبة أستاذ مساعد يف األقل.
صـلحة العامة بتوفري فرص التعليم إال إننا نس ـ ــجل عليها
ونعتقد إن هذت املادة وإن كانت تتالءم مع امل ـ ـ
املالحظات اآلتية:
صـوص عليها يف البند (أوال  /أ-ب) من املادة ( )4احلق يف
 .1إلا منحت اجلهات األجنبية املناررة املن ـ ـ
التأسـ ـ ــيس ،وهذا االمر وإن كان مقبوالً ،إال الا يف الشـ ـ ــطر األخري من (الفقرة اوالً البند ب) تطلبت
فقط أن يكون األجنحم مبرتبة أسـ ــتاذ مسـ ــاعد ومشـ ــهود له ابلكفاءة العلمية ،ومل تشـ ــرتط فيه أن يكون
صـت على منح اجلامعات
من املتقاعدين او من غري املورفني ،خاص ـ ـ ــة وإن املادة ( )4املذكورة قد ن ـ ـ ـ
األجنبية أجازة خلس ـ ـ ـ ــيس جامعة أو كلية أو معهد اهلي ،مما يدلل على إن اجلامعة األجنبية قد تكون
 -4انظر :الفقرة أوالً واثنياً واثلثا ورابعا وخامساً من املادة ( )9من التعليمات ا اصة بقانون التعليم العال األهلي رقم  25لسنة
 2016واملشار اليها ابلكتاب املرقم ت هـ أ ك  32 /يف .2017 /1 /4
 -5أنظر :املادة ( )5من قانون اجلامعات والكليات االهلية رقم ( )13لسنة  1999اليت أعطت احلق يف طلب خلسيس مجعيات
أو كليات أهلية يف النقاابت املهنية واجلمعيات واملؤسسات ا اصة ذات النفع العام واملعروفة ابهتمامها العلمي أو الثقايف أو الرتبوي،
وأن يكون قد مضى على خلسيسها ما ال يقل عن مخس سنوات ،كما أجازت تقدي طلب خلسيس جامعة جملموعة من التدريسني من
محلة شهادة الدكتورات ال يقل عددهم عن ( )9على أن يكونوا من محلة شهادة الدكتورات ومبرتبة ال تقل عن أستاذ مساعد من املتخصصني
واملهنيني ابلشؤون الرتبوية والتعليم.
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جامعة حكومية رمسية ،فتس ــتعني بكوادرها من التدريس ــني املورفني فض ــال عن اننا نتحفظ ،على منح
اجلامعات األجنبية حق خلسيس جامعة أو كلية ،ذلك إن تلك اجلامعات هي مؤسسة فعالً وال حتتاج
اىل خلسيس ،وكان من املفرتيف ان يشار اىل حقها بفتح فروع للجامعات األجنبية يف العراق.
صـت هذت املادة إبجراءات التأس ـ ـ ـ ـ ـ ــيس ،والكيفية اليت يتم ا تقدي الطلب ا اص
 .2املادة ( :)6أخت ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ابلتــأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس ( )6والــذي حيــال من قبــل الوزير اىل جملس الوزراء خالل ( )60يومــا من اتري تقــدي
الطلــب ،على إن يبــت يف الطلــب من قبــل جملس الوزراء بعــد اإلحــالــة خالل ( )90يومــا من اتري
التسجيل ويالفه يعد الطلب مقبوالً (.)7
ومع قبولنـا لنص املادة أعالت من حيث تنظيم العملية اإلجرائية ،إال إننا نتحفظ على ما جاء يف الفقرة
(ج) منها حيث ن صـت على إنه " يف حالة رفض طلب التاسـيس من قبل جملس الوزراء فلطالب التأسـيس
حق التظلم لدى حمكمة القضاء اإلداري خالل ( )30يوما من اتري رفض الطلب ونعتقد إن هذا النص،
معيـب من انحيـة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـصـيـاغة الفنيـة الدقيقـة ،ذلك إن املعروف طبقـاً للقواعد العـامة يف القـانون اإلداري ،إن
التظلم يقدم اىل اجلهة اليت أصدرت القرار املتظلم منه.
()8
يف حني أن املـادة املـذكورة ،قـد جعلـت التظلم أمـام حمكمـة القض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اإلداري  ،ممـا يـدلـل على أن
صـود "ابلتظلم" هنا ،هو الطعن يف قرار جملس الوزراء أمام حمكمة القضـ ــاء اإلداري إذ إنه وابلرجوع اىل
املق ـ ـ
صـدرها
صـدر يف األوامر الوالئية اليت ت ـ ـ ـ ـ
قانون املرافعات املدنية ،جند أنه قد حدد التظلم يف القرارات اليت ت ـ ـ ـ ـ
احملاكم وفقاً لسـ ـ ـ ـ ــلطتها الوالئية ،يف حني إن حمكمة القضـ ـ ـ ـ ــاء اإلداري ختتص ابلطعون اليت يتم التظلم منها
لدى اجلهة اليت أصدرت القرار.
صـود ابلتظلم املشـ ـ ـ ــار اليه ،إمنا هو رفع دعوى أمام حمكمة القضـ ـ ـ ــاء اإلداري وهي
ومن مث جند أن املق ـ ـ ـ ـ
صـياغة الفنية
دعوى اإللغاء خالفا ملا تطلبه القانون لرفع مثل هذت الدعوى ،وهو ما يعد معيبا من حيث ال ـ
القانونية الصحية.
املادة ( :)7ال تعليق لدينا على إس ـ ـ ـ ــتيفاء الوزارة للرس ـ ـ ـ ــم ،عند منح إجازة التأس ـ ـ ـ ــيس والذي يؤول اىل
خزينـة الـدولـة ،مع حتفظنـا على أن ذلـك الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حيـدد مقـدارت بقرار من جملس الوزراء ،ذلـك إن املفرتيف
األسـاا هو حتديد الرسـم مقدما لكل صـنف او نوع من أنواع الكليات او اجلامعات .خاصـة وإنه ال جيوز

 -6حددت املادة ( )6أعالت بناية الكلية أيضا واملكتبات واملختربات وغريها من املتطلبات الضرورية وفق الشروط اليت حتددها
الوزارة ،على ان ال تقل مساحة الكلية عن ( )7500سبعة االلف ومخسمائة مرت مربع ،ولكل قسم علمي ( )2500الفني ومخسمائة
مرت مربع.
 -7انظر :الفقرة اثلثا البند (ب) من املادة ( )6من قانون التعليم العال األهلي.
 -8انظر :الفقرة (سابعاً  /أ) من املادة ( )5من قانون جملس شورى الدولة املعدل ابلقانون رقم  17لسنة  2013يف /7 / 29
 2013واليت تنص على إنه " يشرتط قبل تقدي الطعن اىل حمكمة القضاء اإلداري ان يتم التظلم منه لدى اجلهة اإلدارية املختصة خالل
( )30يوما من اتري تبلغه ابألمر أو القرار اإلداري املطعون فيه أو اعتبارت مبلغا وعلى هذت اجلهة أن تبت يف التظلم خالل ( )30يوما
من اتري تسجيل التظلم لديها  -ب -عند عدم البت يف التظلم أو رفضه من اجلهة اإلدارية املختصة على املتظلم ان يقدم طعنه اىل
احملكمة خالل ( )60يوما من اتري رفض التظلم حقيقة أو حكما وعلى احملكمة تسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوين وال
مينع سقوط احلق يف الطعن امامها من مراجعة القضاء العادي للمطالبة حبقوقه يف التعويض عن االضرار الناشئة عن املخالفة أو ا رق
للقانون".
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إســتيفاء أي رســم إال بناءً على قانون ،فض ـالً عن أن حتديد الرســم ذت الكيفية قد يؤدي اىل التفاوت بني
ما يستقطع من رسم بني جامعة او كلية وأخرى.
املادة ( :)8حددت الدراسـات األولية ،يف اجلامعة او الكلية أو املعهد ،صـباحية أو مسـائية واشـرتطت
صـول املتقدم على الشــهادة اإلعدادية أو ما يعادهلا ،وحددت مدة الدراســة يف الكلية ( )4ســنوات على
ح ـ
األقل ،ويف الدراس ــات العليا ال تقل عن س ــنتني لدراس ــة املاجس ــتري وثالب س ــنوات للدكتورات ومدة س ــنتني
للمعهد على األقل.
وحسـ ــننا فعل املشـ ــرع ،فهذا التحديد يتالءم مع الدراسـ ــة يف اجلامعات الرمسية ،خاصـ ــة وإن املادة ()9
قد أعطت للوزارة املوافقة على إســتحداب برامج للدراســات العليا يف اجلامعة أو الكلية غري املرتبطة امعة
أو املعهد وحسب حاجة البلد.
الفصل الثالث :االشراف والتقويم
املادة ( )10و ( :)11اخضعت هاتني املادتني اجلامعة أو الكلية أو املعهد األهلي ،اىل إشراف وتقوي
الوزارة ،لضمان تنفيذ األهداف.
وهو أمر مستحسن ،خاصة وإن املادة ( )10قد أكدت على ضرورة إحتاد األساليب والصيغ املتعارف
عليهـا يف التقـاليـد اجلـامعيـة ،واخضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـت الـدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات األوليـة والعليـا يف اجلـامعـات أو الكليـات أو املعـاهـد
االهليــة ،اىل ذات التعليمــات والضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوابط املعمول ــا يف وزارة التعليم العــال والبحــث العلمي ،أمــا املــادة
صـلية والسـ ــنوية،
( )11فقد الزمت اجلامعة أو الكلية أو املعهد األهلي بتزويد الوزارة ابحملاضـ ــر والتقارير الف ـ ـ
ونسب النجاح والرسوب فضال عن أي معلومات أخرى ختص العملية الرتبوية والتعليمية.
()9

الفصل الرابع :مجلس التعليم العالي األهلي
املادة ( /12أوال) :أشــارت هذت املادة اىل تشــكيل جملس يســمى "جملس التعليم العال األهلي" والذي
هو اعلى هيئة علمية إدارية تقوم ابالشراف على التعليم األهلي.
املادة ( :)13وقد بينت هذت املادة ،آلية عمل اجمللس وممارسـ ــته ملهامه ضـ ــمن مخس عشـ ــرة فقرة ،ومن
خالل متابعة تلك الفقرات لنا أن نسـجل مالحظات على الفقرة السـادسـة من املادة املذكورة وعلى النحو
االا:
صـادقة على الرتقيات العلمية ألعض ـ ــاء اهليئة التدريس ـ ــية من خالل جلان
 -1عربت هذت الفقرة عن امل ـ ـ
الرتقيـات بعـد إقرارهـا من جملس اجلـامعـة او جملس الكليـة غري املرتبطـة ـامعـة ،ومل يـذكر يف هـذت الفقرة الن
تلك اللجان تشــكل من قبل ذات الكلية أو اجلامعة ،مما يفتح الباب امام االجتهادات يف تفســري تشــكيل
هذت الكلية ،لذا نقرتح أن يعدل النص كاالا":املصـادقة على الرتقيات العلمية ألعضـاء اهليئة التدريسـية يف
التعليم األهلي بعــد إقرارهــا من جملس اجلــامعــة أو الكليــة أو جملس الكليــة غري املرتبطــة ــامعــة او املعهــد
األهلي من خالل جلان الرتقيات العلمية املشكلة فيها".
 -9أنظر :أ.د حممد طاقه ،اربة جملس التعليم األهلي  -العراق  -الواقع واملستقبل ،ندوة التعليم العال األهلي يف عامل متغري -
الواقع واملستقبل  -بريوت .2009 /7 /23-22 -
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املادة ( :)14حددت بفقرا ا إجتماعات جملس التعليم العال األهلي ،وكيفية تدوين حماضر اجللسات
فيه ،وإرسال املقرتحات والتوصيات اىل جهاز االشراف والتقوي.
وهي عبارة عن مسائل تنظيمية تتفق مع آلية عمل اجمللس وال تعليق لنا عليها.
الفصثثثثل الخامس :تشثثثثكيالت الجامعة او الكلية أو الكلية غير المرتبطة
بجامعة أو العهد األهلي
الفرع األول :الجامعة

املواد ( :)18- 17 - 16- 15حددت هذت املواد تشكيالت اجلامعة ،حيث أشرتطت املادة ()15
صـت
ان تشـ ـ ــكل اجلامعة من ثالب كليات على األقل ،مث بينت املادة ( )16تشـ ـ ــكيل جملس اجلامعة ،ون ـ ـ ـ
على إنه أعلى هيئة علمية وإدارية فيها ،مث بينت املادة ( )17مهام جملس اجلامعة (.)10
اما املادة ( )18فقد عنت بتعيني رئيس اجلامعة برتشـ ـ ــيح من اجلهة املؤسـ ـ ـسـ ـ ــة وموافقة الوزير ملدة ()4
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفرع الثاني :الكلية

صـت على تش ـ ــكيل جملس الكلية ،وهو اعلى هيئة علمية وإدارية فيها كما أش ـ ــارت يف
املادة ( :)19ن ـ ـ
فقرا ا ( )3-2اىل خلليف جملس الكلية واعضائه ومقرر اجمللس.
صـت هذت املادة اىل املهام اليت ميارس ـ ـ ــها اجمللس ،وذهبت يف التعداد الوارد فيها اىل ان
املادة ( :)20ن ـ ـ ـ
صـت يف البنـد (ن) إبحـالـة الرتقيـات العلميـة ألعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اهليئـة التـدريسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة اىل جلنـة الرتقيـات العلميـة يف
ن ـــــــ
اجلامعات احلكومية لغريف التوصية ابلرتقية لهيداً لرفعها اىل جملس اجلامعة.
وهذا النص متناقض لاما مع ما تتطلبه قواعد العدالة ،ذلك إن القانون قد أشــرتط يف رعســاء األقســام
ومعاوين العميد درجات والقاب علمية عالية ،وال جند ما يضـ ـ ــر يف تشـ ـ ــكيل جلنة الرتقيات العلمية من قبل
املذكورين ،إذ إلم ليس أقل خربة أو كفاءة أو نزاهة من الكوادر التدريس ـ ـ ـ ـ ـ ــية احلكومية يف الكليات الرمسية
(.)11
وال جند ما يربر أحالة تلك الرتقيات ،اىل جلان الرتقيات يف الكليات احلكومية ،فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال عن أن النص
قد إستثىن التدريسيني يف فروع اجلامعات العاملية وفضلهم على أبناء البلد.
كما إن املادة ( )21من ذات القانون ،قد اوصـ ـ ــت بتشـ ـ ــكيل جلنة مركزية للرتقيات العلمية ،العضـ ـ ــاء
اهليئة التدريسية يف اجلامعات والكليات واملعاهد االهلية.
صـيني ،خيض ـ ــع فيما خيص ترقيته العلمية من
ومن مث فإن التدريس ـ ــي يف الكليات األهلية وفقاً هلذين الن ـ ـ
قبل جلنتني ،احدمها يف كلية حكومية ،وأخرى مش ــكلة يف الوزارة ،مع أن األعم األغلب من التدريس ــني يف

 -10انظر :املادة ( )2الفقرة اثمنا من التعليمات ا اصة بقانون التعليم العال األهلي.
 -11أنظر ذا الصدد أيضاً :د .حممد طاقة و د .راويه عبدالرحيم ،فلسفة التعليم األهلي يف العراق ،حبث ،جملة كلية بغداد للعلوم
االقتصادية اجلامعة ،العدد الثاين ،كانون الثاين  ،2000ص 19وما بعدها.
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الكليـات االهليـة ،ال يقلون علميـة او كفـاءة او مقـدرة علميـة عن أقرالم وزمالئهم يف الكليـات احلكوميـة،
بل إن البعض منهم ،يفوقولم كفاءة وقدرة علمية.
املادة ( )22بينت هذت املادة الكيفية اليت يتم ا ،تعيني عميد الكلية املرتبطة امعة ملدة ( )4سنوات
وأش ــرتطت وفقا لفقرا ا الس ــتة فيمن يعني عميدأ ،أن يكون عراقياً ،وحاص ـالً على ش ــهادة الدكتورات ومبرتبة
أستاذ مساعد على األقل ،ومعروفاً برصانته العلمية ،ولدية خدمة جامعية ال تقل عن مخس سنوات.
صـاص يف دراس ـ ـ ــة أحد
وما يؤخذ على فقر ا الرابعة ،هو إلا أش ـ ـ ــرتطت فيه ان يكون من ذوي األخت ـ ـ ـ
األقسام أو الفروع العلمية للكلية.
ونعتقد أن عدم األختصاص يف أحد األقسام .ال يؤثر يف االختيار طاملا ،إنه مستويف للشروط األخرى
وميتلـك قـدرة وإمكـانيـة إداريـة ،ولـه خربة واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـة يف جمـال التعليم اجلـامعي ،لـذا جنـد إن مثـل هـذا النص غري
ضروري ،ويعكر صفو وضوح املادة (.)12
صـوص اليت احتو ا
املادة ( :)23حبثت يف املهام اليت يتوالها عميد الكلية ،وكانت فقرا ا جمملة يف الن ـ
ابتــداءً من الفقرة األوىل اليت جــاءت بنودهــا بتعــداد تلــك املهــام ،يف حني أن الفقرة اثنيــا أعطــت العميــد
صالحية ختويل بعض من مهامه اىل معاونه او رئيس القسم أو رئيس الفرع.
واعطت الفقرة الثالثة منها ،رئيس القسم صالحية العميد يف اجلامعات اليت تتكون من أقسام.
املادة ( )24حددت هذا املادة معاوين العميد ،ومل تشـ ــرتط فيهما ،سـ ــوى كون العميد عض ـ ـوا يف اهليئة
التدريسـية ،وأن ال تقل مرتبته العلمية عن "مدرا" وهو أمر مسـتحسـن بعيدا عن التعقيدات والشـروط اليت
تطلبها القانون يف نصوص أخرى.
الفرع الثالث :الكلية غري املرتبطة بجامعة

املـادة ( /25أوال) :تنـاولـت هـذت املـادة يف الفقرة األوىل ،تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكيـل الكليـة االهليـة غري املرتبطـة ـامعـة
جملسا يسمى "جملس الكلية" وهو اعلى هيئة علمية وإدارية فيها.
وتنـاولـت الفقرة الثـانيـة ،اتليف جملس الكليـة ،فـأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار البنـد (ا) منهـا الن عميـد الكليـة يكون رئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً
للمجلس ،مث إنتهت يف الفقرة (ز) مبمثل اهليئة التدريسية يف الكلية.
وما يالحظ على هذت املادة هو إن البند (ه ـ ـ ـ ــ) منها اشرتط يف خلليف اجمللس ،ان يكون فيه "ممثل عن
اجلهة املؤسسة للكلية ،ممن تتوافر فيه شروط عضو اهليئة التدريسية ،يف اجلامعات الرمسية".
ويبدو يف هذا البند تناقض ـ ـاً واض ـ ــحاً ،مع ما ت إش ـ ـرتاطه يف اهليئة املؤس ـ ـس ـ ــة ،من أن يكون األعض ـ ــاء
املؤسسني من املتقاعدين او من غري املورفني.
وال خيفى من أن إشـ ـرتاط توافر صـ ــفة عضـ ــو اهليئة التدريسـ ــية يف اجلامعات احلكومية ،إمنا يضـ ــفي عليه
صفة املورف ،ومن مث ال جند ما يربر هذا االشرتاط ،للتناقض الواضح يف النص

 -12أنظر للمزيد :د .مصعب عبد السالم طه ،التعليم العال األهلي يف العراق اربة وآفاق ،حبث مقدم اىل املؤلر العلمي السنوي
الثاين حول التعليم العال األهلي يف العراق ،تشرين الثاين ،كلية احلدابء ،جامعة املوصل ،1999 ،ص .9
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املادة ( :)26نصـت هذت املادة على مهام واختصـاصـات جملس الكلية وهي نفس مهام واختصـاصـات
جملس اجلامعة املشار اليها يف املادة ( )17من القانون.
صـوص ،وكان على املش ــرع أن يش ــري يف املادة ( )17اىل ان تلك
وهو تكرار غري مس ــوغ يف ص ــياغة الن ـ
املهام مناطة مبجلس الكلية ،منعاً للتكرار.
املادة ( :)27تنص هذت املادة اىل مهام عميد الكلية غري املرتبطة امعة ،وبينت النه ميارسـ ـ ــها وفقاً ملا
منصوص عليه يف املادة ( )18من هذا القانون.
وقد بينا س ـ ـ ـ ـ ــابقا ،الن ما يؤخذ على هذت املادة ،إلا جعلت تعيني العميد منوطة ابجلهة املؤسـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــة
ومبوافقة الوزير خالفا ملا بينته املادة األوىل واليت حددت مسـؤولية اجلهة املؤسـسـة القانونية تنتهي إبسـتكمال
إجراءات التاسيس واالعرتاف ا.
وكـان االجـدر ان تنـاط مهمـة تعيني العميـد مبجلس الكليـة املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل ،ومبوافقـة الوزير وإن كـان إختيـارت
ألول مرة يتم عن طريق اجلهـة املؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ذلـك أن جملس الكليـة بعـد االعرتاف إمنـا ميثـل اهليئـة العليـا يف
الكلية وهو الذي يعمل على رسم السياسة العامة يف الكلية.
املـادة ( :)28تكلمـت هـذت املـادة عن الكيفيـة اليت يتم ـا خلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس املعـاهـد االهليـة واحـالـت ذلـك اىل
أحكام املادة ( )25من هذا القانون ،واليت سـ ــبق اإلشـ ــارة اليها ،وابلعودة هلا .جند إن ما يالحظ عليها ما
جاء يف البند (هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) يصوص ممثل اجلهة املؤسسة ،وال جند مسوغا للعودة اليه ،واالكتفاء مبا لت اإلشارة
اليه فيه.
الفرع الرابع :القسم او الفرع يف الجامعة او الكلية غري املرتبطة بجامعة

املادة ( :)29تتكون الكلية من اقسـ ـ ـ ـ ــام او فروع علمية وجيوز ان تكون تشـ ـ ـ ـ ــكيالت للبحوب العلمية
وتشكيالت إدارة.
صـت على القسـ ــم او الفرع العلمي واشـ ــرتطت أن يضـ ــم عدداً من التدريسـ ــيني من
املادة ( )30أوال :ن ـ ـ
محلة شـ ـ ـ ــهادة الدكتورات أو املاجسـ ـ ـ ــتري ممن هم على مالك الكلية ،وان ال يقل عددهم عن ( )7وأن يكون
( )5منهم على األقل من محلة شهادة الدكتورات وان يكون احدهم مبرتبة أستاذ مساعد.
وحسـ ـ ـ ــننا فعل املشـ ـ ـ ــرع ابلنص على حتديد العدد األقل ابلنسـ ـ ـ ــبة اىل محلة الشـ ـ ـ ــهادات من املاجسـ ـ ـ ــتري
والدكتورات ،مع اننا كنا نتمىن أن يكون العدد ( )9من بينهم أربعة من محلة شـ ـ ـ ـ ــهادة املاجسـ ـ ـ ـ ــتري ليتسـ ـ ـ ـ ــىن
للقسم العمل بطريقة اكثر علمية ،وتعم الفائدة اكثر(.)13
وبعـد ان نظمـت الفقرة الثـانيـة من املـادة ( )30اآلليـة اليت يتكون منهـا القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم او الفرع ،وهي عمليـة
تنظيميـة جـاءت املـادة ( )31وحـددت املهـام اليت يتوالهـا ذلـك القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أو الفرع ،وكـان لنـا املـعخـذ التـاليـة
على هذت املادة وهي:

 -13أنظر :د عبدالرحيم مراد ،اربة جملس التعليم األهلي  -العراق  -الواقع واملستقبل ،ندوة التعليم العال األهلي يف عامل متغري
 -الواقع واملستقبل  -بريوت .2009 /7 /23-22 -
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أوالً :جاء يف البند (أ) ومن ض ـ ـ ــمن املهام "التوص ـ ـ ــية مبا حيتاجه القس ـ ـ ــم من أعض ـ ـ ــاء اهليئة التدريس ـ ـ ــية
واحملاضرين واملعينني ودعوة األساتذة الزائرين.
صـود منها االسـ ـ ـ ــتعانة ابسـ ـ ـ ــاتذة من
وعبارة "األسـ ـ ـ ــاتذة الزائرين" مبهمة غري مفهومة ،إال إذا كان املق ـ ـ ـ ـ
الكليات األخرى ،لغريف القاء احملاض ـ ـ ـ ـرات ،يف مواد مهمة ،ومن مث ال حاجة لذكرها ،ألن النص قد ذكر
احملاضرين ابتداءً.
كما اننا نتحفظ على ما جاء يف الش ـ ـ ـ ــطر األخري من البند (و) ،الذي جعل من مهام القس ـ ـ ـ ــم توجيه
أعضـ ـ ــاء اهليئة التدريسـ ـ ــية لتحديث وتطوير املناهج الدراسـ ـ ــية ،خالفاً ملا جاء يف املادة ( )13ا اص مبهام
صـادقة على
جملس التعليم العال األهلي يف الفقرة "خامسـ ـ ــا" منها ،اليت تنص على إن من مهام اجمللس امل ـ ـ ـ
صـة يف
املناهج الدراس ـ ـ ـ ـ ــية املقرتحة من اجلامعة او الكلية او املعهد بعد إقرارها من اهليئات القطاعية املخت ـ ـ ـ ـ ـ
الوزارة.
ومن مث فإن االجدر ابملش ـ ــرع ،أن ينص على أن من مهام القس ـ ــم ،توجيه األس ـ ــاتذة بكتابة توص ـ ــيا م
فيمـا خيص تطوير املنـاهج لغريف رفعهـا اىل اجلهـات القطـاعيـة يف الوزارة وعـدم التوجيـه هلم بتحـديـث املنـاهج
أللا خارجة عن نطاق اختصاص التدريسيني.
املادة ( )32أوال :بينت الكيفية اليت يتم ا ترشيح رئيس القسم وأشرتطت يف فقر ا الثانية فيمن يتوىل
رائسة القسم ،او الفرع العلمي.
وابلعودة للفقرة األوىل جند إلا احتوت على جوانب تنظيمية ادارية مقبولة.
اما الفقرة الثانية ،فكنا نتمى على املشـ ـ ــرع ان يضـ ـ ــيف هلا بنداً آخر ،وهو ان يكون من شـ ـ ــروط رئيس
القسـم" ،غري حمكوم علية نحة أو جناية وإنه حسـن السـرية والسـلوك" فا دمة اجلامعية والكفاءة اإلدارية
وحدها ال تكفي ملن يرتأا قسما علميا يف الكلية (.)14
الفرع الخامس :الهيئة التدريسية

املادة ( :)33تنص على خلليف اهليئة التدريسـية ،وهو تعداد منطي معمول به يف كل اجلامعات مبا فيها
اجلامعات العربية والعاملية مع اختالف التسميات ،وال تعليق عليه.
الفصل السادس :األحكام املالية

امل ــادة ( :)34تنص على املوارد امل ــالي ــة للج ــامع ــة او الكلي ــة غري املرتبط ــة ابجل ــامع ــة االهلي ــة أو املعه ــد
األهلي ،وأشارت يف فقرا ا االربع اىل تلك املوارد ،ولنا يف هذا املقام وجهة النظر اآلتية:
اوالً :نصت الفقرة األوىل منها اىل مسامهة اجلهة املؤسسة هلا.
واملعروف ان اجلهة املؤس ـ ـس ـ ــة إمنا تس ـ ــاهم يف األلقاب العلمية والش ـ ــهادات ،واندراً ما تكون هي اجلهة
املسـ ــتثمرة ،ولذلك كان األوىل ابملشـ ــرع ان يذكر يف نص املادة مسـ ــامهات املسـ ــتثمر او اجلهة املؤسـ ـسـ ــة إن
كانت هي اجلهة املستثمرة.
 -14انظر :الفقرة ( )4من التعليمات ا اصة بقانون التعليم العال األهلي لسنة  2016واليت أشرتطت ذلك يف العضو املؤسس،
وال جند إن العضو املؤسس اكثر خلثريا او أمهية يف اجلوانب العلمية والرتبوية من رئيس القسم العلمي.
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أما الفقرة الثانية ،واليت ذكرت األجور الدراس ـ ـ ـ ـ ــية من ض ـ ـ ـ ـ ــمن املوارد املالية فال تعليق عليها فهي املورد
األساسي للكلية وهو امر مسلم به.
اما الفقرة اثلثا منها ،فقد ذكرت من ضـ ـ ـ ـ ـ ــمن املوارد املنح واهلبات واالعاانت والوصـ ـ ـ ـ ـ ــااي والوقف وفقا
للقانون.
ويالحظ على هذا النص الغمويف ،فقد جاءت املنح واهلبات واالعاانت مطلقة ،و نعتقد ض ـ ـ ــرورة أن
تكون املنح واهلبات واالعاانت من احلكومة أو مؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــا ا اليت تتقارب مع الكلية يف أهدافها ويكون هلا
مع اجلامعة او الكلية روابط مش ــرتكة ،او تكون تلك اهلبات او املنح او اإلعاانت مش ــروعة ،فض ـالً عن ان
النص مل يــذكر فيمــا إذا كــانــت تلــك اهلبــات او اإلعــاانت تقــدم من داخــل العراق أم من خــارجــه ،وكــان
املفرتيف ان حيدد ذلك حتديدا واضحاً.
اما الفقرة الرابعة فإلا أشارت اىل أن املوارد قد تكون انمجة عن نشاطا ا املختلفة.
صـياغة الفنية "اإليرادات النامجة عن نش ـ ـ ــاطا ا
ونعتقد من جانبنا ،جيب ان يكون النص من حيث ال ـ ـ ـ
العلمية والرتبوية والثقافية املختلفة" لكي نكون امام نص اكثر حتديدا ووضوحا.
املـادة ( :)35أعطـت للجـامعـة او الكليـة غري املرتبطـة ـامعـة او املعهـد ،احلق يف االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـار وهو امر
مسلم به.
وقد اكدت التعليمات ا اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بقانون التعليم العال األهلي لعام  2016يف املادة ( )12منها كولا
أجازت خلس ـ ـ ــيس اجلامعات أو الكليات وفتح فروع للجامعات وفقا الحكام قانون االس ـ ـ ــتثمار رقم ()13
لسنة  2006املعدل.
ومن ج ــانبن ــا نتحفظ على البن ــد أوال من امل ــادة ( )12من تل ــك التعليم ــات ،ذل ــك إل ــا أعط ــت احلق
بتملك األريف للمس ــتثمر األجنحم ،كما هو احلال عليه ابملس ــتثمر العراقي ،وهو أمر غري مقبول وال مس ــوغ
لوخذ به ،ونعتقد وطبقا للطابع الوطين والذي هو من أهم اهداف القانون ،أن يقتصر التمليك للمستثمر
العراقي دون األجنحم ،وال يقدح ذلك يف حقوق املستثمر األجنحم.
املادة ( :)36حددت الرســوم اليت تســتوفيها الوزارة من اجلامعات او الكليات واملعاهد االهلية ب %3
(ثالثة ابملائة) من إمجال االيراد الس ـ ـ ـ ــنوي للجامعة أو الكلية أو املعهد ،كما أش ـ ـ ـ ــارت يف الفقرة الثانية اىل
توزيع صـ ـ ــايف الوفر املال بنسـ ـ ــب حمددة ،إذ أن البند (أ) من الفقرة اثنيا ،ذكر الن نسـ ـ ــبة ما ال يزيد %25
للجهة املؤسسة ،إال إنه أشرتط ان ال تؤثر هذت النسبة على التزامات اجلامعة او الكلية او املعهد.
ومن مث فإن هذت النس ـ ـ ـ ـ ــبة قد تقل بكثري عما حددت ،ألن تغطية نفقات توس ـ ـ ـ ـ ــيع وتطوير نش ـ ـ ـ ـ ــاطات
اجلامعة أو الكلية أو املعهد ،ومسـ ـ ـ ــالة البحث العلمي أوىل بكثري من النسـ ـ ـ ــبة املمنوحة للجهة املؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة
خـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وان تلـك اجلهـة ليس غـايتهـا الربح ،ابلقـدر الـذي يكون فيـه هـدفهـا تربواي علميـا بعيـدا عن النفعيـة
والرحبية واملكاس ـ ـ ـ ــب ا اص ـ ـ ـ ــة ،ومن مث فان على جملس الكلية أن خذ يف حس ـ ـ ـ ــاابته متطلبات والتزامات
الكلية أوال.
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املادة ( :)37أعفت اجلامعات والكليات واملعاهد االهلية ،من الرس ـ ـ ـ ــوم الكمركية فيما خيص إس ـ ـ ـ ــترياد
املواد والعدد واألجهزة واجزائها وموادها االحتياطية ،ووس ـ ـ ـ ــائل االيض ـ ـ ـ ـاح والكتب واملطبوعات املس ـ ـ ـ ــتوردة
املقررة يف خططها وبراجمها اليت ختدم اغراضها.
ويبدو أن هذا النص وإن كان حس ــناً وتبدو فيه ملس ــة املس ــاعدة ،لتلك الكليات واجلامعات او املعاهد
االهلية ،إال إننا نقرتح أيضـ ــا أن يضـ ــاف اىل الشـ ــطر األخري منه " خططها وبراجمها املعدة واملسـ ـتقبلية اليت
ختدم اغراض ـ ــها " ذلك ان الربامج املعدة قد تتغري تبعا للتطور احلاص ـ ــل و الظروف ومن مث حتتاج اىل برامج
ومواد أخرى تتالءم حاجا ا املستقبلية.
الفصل السابع :العقوبات

املــادة ( )38أوال :أعطــت للوزير احلق إبنــذار اجلــامعــة او الكليــة غري املرتبطــة ــامعــة او املعهــد إبزالــة
املخ ــالف ــة خالل ( )90يوم ــا من اتري التبليغ ابإلن ــذار ،مث عرج ــت يف الفقرة الث ــاني ــة منه ــا إبعط ــاء الوزير
ص ـ ـ ــالحية تعليق القبول يف اجلامعة او الكلية او املعهد او القس ـ ـ ــم العلمي ملدة ال تتجاوز  3س ـ ـ ــنوات عند
خمالفة احكام أي من احكام هذا القانون ،ونعتقد من جانبنا ان تلك العقوبة عامة شـ ـ ـ ــاملة ومن مث يكون
هلا خلثري كبري ليس فقط على اجلامعـة او الكليـة او املعهـد بل على الطلبـة الذين يرغبون يف التقـدي و القبول
مما يؤثر على مس ـ ـ ـ ــتقبلهم الدراس ـ ـ ـ ــي ونقرتح ان تكون العقوبة مبا ال يزيد عن س ـ ـ ـ ــنة واحدة فهي كافية لردع
املخالف كما الا قد ال تؤثر او تلحق الض ـ ــرر اال بنس ـ ــبة قليلة ابلنس ـ ــبة للطلبة الذين يرغبون يف التقدي ومل
صـالحية للوزير بغلق
ختدمهم الظروف اما البند(ب) فقد كان اكثر انسـ ـ ـ ـ ــجاما مع العدالة حيث اعطى ال ـ ـ ـ ـ ـ
القس ـ ــم او الفرع العلمي يف حالة عدم إزالة املخالفة ومل يعطيه ص ـ ــالحية غلق الكلية ،اال انه مع ذلك علق
هذا الغلق إبش ـ ـرتاط ان يكون هناك فرق جس ـ ــيم للش ـ ــروط املطلوبة يف البند (ج)من الفقرة املذكورة ونعتقد
صـي وغري موضــوعي ذلك معرفة كون ذلك ا رق يعد جســيما من
ان معيار ا رق اجلســيم هو معيار شــخ ـ
عدمه امنا يعتمد على نوع اجلامعة او الكلية او املعهد او القسـ ـ ـ ــم ومن غري املمكن حتديدت لكل اجلامعات
صـود ان يكون
او الكليات على السـ ـواء ،فضـ ــال عن عدم حتديد املشـ ــرع يف هذا البند ما هي الشـ ــروط املق ـ ـ
فيها ذلك ا رق ،ابلنس ـ ـ ــبة للبند (د) من ذات الفقرة (فأنه علق غلق اجلامعة او الكلية او املعهد بض ـ ـ ــرورة
توص ــية الوزير اىل جملس الوزارة يف حالة إزالة املخالفة بعد مرور مدة اإلنذار ومرور مدة التعليق املذكور انفا
و ابلرجوع اىل الفقرة اثنيا ا اصـة (بتعليق القبول) جند الا قد اشـرتطت التعليق عند خمالفة أي من احكام
هـذا القـانون ،وابلرجوع اىل القـانون رقم  25من  2016جنـد انـه قـد تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن  58مـادة من بينهـا احكـام
صـوص إجرائية وتنظيمية
ختامية تبدأ من املادة ( )41وان احكام هذا القانون يف القس ـ ـ ـ ـ ـ ــم الكبري منها ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وموضـ ـ ـ ــوعية حيتوي الكثري منها على الغمويف واال ام ،ومن مث فأن ايراد مثل هذا النص يفرتيف ان يكون
صـوص اليت يكون من ش ـ ـ ـ ــأنه خمالفتها تعليق القبول مع اإلبقاء على
اكثر وض ـ ـ ـ ــوحا بتحديد االحكام والن ـ ـ ـ ـ
ضـ ـ ـ ــرورة توجيه انذار لائي إبزالة املخالفة قبل رفع التوصـ ـ ـ ــية من قبل الوزير اىل جملس الوزراء؛ الن األمر ال
صـيب العملية التعليمية بكاملها مبا فيها التدريس ـ ـ ـ ـ ــيني واملورفني
خيلو من التس ـ ـ ـ ـ ــبب الض ـ ـ ـ ـ ـرار كبرية قد ت ـ ـ ـ ـ ـ
والعاملني والطلبة.
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واالمر نفسـ ـ ـ ـه ينطبق على الفقرة اثلثا من املادة ( )38اليت أعطت احلق للوزير برفع توص ـ ـ ــية اىل جملس
الوزراء إبلغاء إجازة اجلامعة او الكلية او املعهد بعد انذارها ،فهذت الفقرة مل تذكر ماهية الشـ ـ ــروط املطلوبة،
كما الا أعطته احلق ابلتوص ـ ـ ــية على الغاء االجازة يف حال ثبوت خلل جس ـ ـ ــيم يف نواحي علمية او تربوية
صـود اب لل اجلســيم وما
او عدم االلتزام ابألهداف اليت نشــأت من اجلها مع ان هذت الفقرة مل توضــح املق ـ
هو املعيار الذي يتم اتباعه لتحديد فيما اذا كان هذا ا لل جس ـ ـ ـ ـ ــيما من عدمه ،اما الفقرة رابعا من املادة
( )38وهي اليت تض ـ ــمنت فريف عقوبة على اجلامعة او الكلية او املعهد تتض ـ ــمن الغرامة بعش ـ ــرة اض ـ ــعاف
احلد األعلى لوجور الدراس ـ ــية املس ـ ــتوفاة من كل طالب ت قبوله خارج خطة القبول احملددة من قبل الوزارة
بل وضـ ـ ــاعفت الغرامة حسـ ـ ــب نسـ ـ ــبة خلثري املخالفة على العملية التعليمية والبىن التحتية املثبتة يف ضـ ـ ـوابط
القبول او اإلجراءات اليت يرتتب عليها فتح إجازة التأسيس.
وابلنظر اىل هــذت الفقرة مع الــا قــد اختــذت عقوبــة الغرامــة رادعــا للحــد من القبول خــارج خطــة القبول
احملددة من قبل الوزارة اال الا قد غالت يف مضـاعفة تلك الغرامة مبا ال ينسـجم مع اهداف القانون العلمية
والرتبوية ،فضـ ـ ــال عن ان مضـ ـ ــاعفة الغرامة قد جاء عشـ ـ ـوائيا مسـ ـ ــتندا اىل نسـ ـ ــبة خلثري املخالفة على العملية
صـعوبة بل يكاد يكون مش ـ ـ ــواب ابلغمويف
التعليمية ،يف حني ان معرفة نس ـ ـ ــبة خلثري املخالفة امر يف غاية ال ـ ـ ـ
التام ،وذلك ان العملية التعليمية ال تتأثر ذت الكيفية اال اذا ت االعتماد على أسـاتذة من التدريسـيني غري
صـورة صـ ــحيحة فضـ ــال عن خرق املناهج التعليمية بطريقة
اكفاء وغري قادرين على إدارة العملية التعليمية ب ـ ـ
غري قانونية ،وهذا االمر غري ممكن ألن الكلية او اجلامعة سـ ـ ـ ـ ـ ــتنهار تلقائيا دون احلاجة للنص عليها نتيجة
لعزوف الطلبة على ارتيادها والتسـ ـ ـ ــجيل فيها ،اما كون املخالفة من اجلسـ ـ ـ ــامة حبيث تؤثر على اإلجراءات
صـور اال اذا ت اعتماد أسـ ـ ـ ــاليب خارج نطاق
اليت يرتتب عليها منح شـ ـ ـ ــهادة التأسـ ـ ـ ــيس فهذا امر غري مت ـ ـ ـ ـ
القانون كتزوير املســتندات الرمسية ا اصــة ابملؤسـســني او الســندات املثبته للعقارات اليت تنشــأ عليها اجلامعة
او الكلية وعندها تعد اجلامعة او الكلية غري منشـ ـ ـ ـ ـ ــأة أصـ ـ ـ ـ ـ ــال يف نظر القانون ويطبق حبقها الفقرة( )4من
املادة ( )14من التعليمات ا اصة بقانون التعليم األهلي رقم( 25لسنة .)15( )2016
املادة ( :)39أعطت احلق للوزير بناءً على توصية مسببة من جملس التعليم العال األهلي حرمان عضو
اهليئة التدريس ــية من التدريس يف اجلامعة او الكلية او املعهد ملدة مؤقتة او لائية إذا ارتكب فعال يتناىف مع
القيم العلمية او الرتبوية ،وللمتضرر حق الطعن أمام القضاء خالل ( )30يوما من اتري تبليغه.
صـياغة الفنية هلذت املادة غري ص ــحيحة ،ذلك ان احلق يف الطعن قد أعطات املش ــرع للطعن
ونعتقد أن ال ـ
صـدر من الوزارة وهي ليس ـ ــت قرارات
يف االحكام وفقا لقانون املرافعات املدنية ،وحيث ان القرارات اليت ت ـ ـ
قض ـ ــائية ،ومن مث كان االجدر ابملش ـ ــرع ان يعطي حق اللجوء للقض ـ ــاء وليس حق الطعن كما ورد يف نص
املادة.

 -15ادر اإلشارة اىل ان الفقرة ( )4من املادة ( )14من التعليمات املذكورة قد أعطت صالحية معاجلة الشهادات املمنوحة قبل
االعرتاف ا من قبل الوزارة من خالل تشكيل جلان خمتصة وقد ال تكفي الغرامة كعقوبة رادعة يف هذت احلالة ويصار اىل مفاحتة احملاكم
املختصة الختاذ اإلجراءات القاونية حبق مرتكحم اجلرائم وفقا لقانون العقوابت العراقي رقم  111لسنة .1969
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املادة ( 40أوال) ذهبت هذت املادة اىل إختاذ اإلجراءات بعد قرار جملس الوزراء إبلغاء إجازة اجلامعة او
الكليـة او العهـد ،واانطـت مهمـة إدارة الكليـة أو اجلـامعـة او املعهـد بعـد ذلـك اىل الوزارة وحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب نظـامهـا
الـداخلي اىل حني خترج آخر دفعـة من طلبتهـا ،أو نقـل الطلبـة اىل اجلـامعـات أو الكليـات او املعـاهـد االهليـة
املماثلة ،ومن مث تؤول أمواهلا املنقولة وغري املنقولة بعد تصفية التزاما ا وديولا اىل اجلهة املؤسسة.
ولنا عن هذت الفقرة ويف هذا املقام املالحظات االتية:
أوال :فيمـا خيص نقـل الطلبـة اىل اجلـامعـات أو الكليـات او املعـاهـد االهليـة املمـاثلـة ،فـإن هـذا االمر وإن
كان ينطوي على صـ ـ ــعوبة كبرية ،إال إنه ومع ذلك يسـ ـ ــبب أضـ ـ ـرارا كبرية تلحق ابجلامعات أو الكليات أو
املعاهد االهلية املنقول اليها الطلبة ،فهو يؤثر على خطة القبول وحيرم شـ ـ ـ ــرحية كبرية من الطلبة من القبول،
فض ـ ــال عن أنه يس ـ ــبب محل إض ـ ــايف على الكلية أو اجلامعة املنقول اليها الطلبة ،كولا مل تكن قد خططت
مسبقا للطاقة االستيعابية من حيث املنشعة والتدريسيني واملستلزمات األخرى.
صـفية التزاما ا وديولا
كما ان ما ذهب اليه النص ،النه تؤول أموال الكلية املنقولة وغري املنقولة بعد ت ـ ـ
اىل اجلهة املؤسسة ،قول من غري املمكن القبول به على إطالقه.
ذلك ان اهليئة املؤس ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــة يف االعم االغلب ،مل تكن هي اجلهة املالكة لتكل األموال ،س ـ ـ ـ ـ ـواء كانت
املنقولة وغري املنقولة ،وقد أكدت التعليمات ا اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بقانون التعليم العال األهلي لعام  2016يف املادة
( )5الفقرة "اثنيا" النه "إذا كانت جهة التأسـيس مجعية علمية أو نقابية مهنية مسـتوفية للشـروط املنصـوص
عليها يف القانون ،جيوز أن يكون سـ ـ ـ ــند ملكية األريف إبمسها أو ابسـ ـ ـ ــم من تعاقدت معه من املسـ ـ ـ ــتثمرين
العراقيني ،على أن يــذكر ذلــك يف العقــد املربم بينهم ،وتلتزم اجلهــة املــذكورة ابعالم الوزارة الي تغيري ،يطرأ
على س ـ ـ ـ ــند امللكية ،ليتم إمهاهلا ( )6أش ـ ـ ـ ــهر ملعاجلة املوض ـ ـ ـ ــوع ...لذا نعتقد الن هذا النص غري دقيق من
الناحية القانونية الصحيحة.
وهو االمر الذي ينطبق على الفقرة اثنيا من املادة ( )40اليت أشـارت اىل مسـالة معاجلة غلق القسـم او
الفرع العلمي.
امـا الفقرة "اثلثـاً" واملتعلقـة حبـل اجلـامعـة أو الكليـة أو املعهـد لنفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـا ،بعـد إنتهـاء خترج آخر دفعـة من
طلبتها مبوافقة جملس التعليم العال األهلي.
فهـذا االمر وإن كـان مقبوالً ،ومنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجمـا مع املبـادئ والقواعـد العـامـة يف القـانون ،إال إننـا نعتقـد ابنـه
جيب أن تقرتن موافقة جملس التعليم العال األهلي مبصادقة الوزير.
الخاتمة
صـوص القــانونيــة ،اليت وردت يف قــانون التعليم العــال األهلي
بعــد أن انتهينــا من القــاء نظرة على الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
صـوص ومن ذلك ان
يكون من املناس ــب أن نض ــع خالة تتض ــمن ما توص ــلنا اليه من معخذ تتعلم ذت الن ـ
القـانون خيلط بني عمـل اهليئـة والعمـل الـذي يقوم بـه املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمر ،ذلـك أن األخري هو من يعمـل على فتح
املؤس ـ ـس ـ ــة التعليمية وانش ـ ــائها وتوفري العقارات ا اص ـ ــة ا وبناء املنش ـ ــاءات عليها ،فض ـ ــال عن توفري كافة
صـوص ص ـ ــرحية ا لط الواض ـ ــح بني عمل
املس ـ ــتلزمات لقيامها بعملها ،وكان األوىل ابملش ـ ــرع ان يوض ـ ــح بن ـ ـ
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اجلهتني ،ألنه وبعد أن جعل عمل املؤس ـ ـ ـ ــس ينتهي إبس ـ ـ ـ ــتكمال إجراءات التأس ـ ـ ـ ــيس عاد يف املادة ()36
الفقرة الثانية منها ،وذهب اىل توزيع صايف الوفر املال السنوي للجامعة أو الكلية على النحو اآلا:
ما ال يزيد عن  %25للجهة املؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــة على ان ال تؤثر على التزامات اجلامعة او الكلية او املعهد،
صـوص القانونية غري مربر ،وما
صـد ابهليئة املؤس ـ ـسـ ــة (املسـ ــتثمر) ،وهذا اللبس يف الن ـ ـ
والواضـ ــح إنه كان يق ـ ـ
يـدلـل على صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة مـا نقول بـه هو إن املـادة ( )34الفقرة األوىل من القـانون واليت حـددت املوارد املـاليـة
للجامعة أو الكلية او املعهد األهلي ،أش ـ ــارت اىل إن تلك املوارد قد خلا من " مس ـ ــامهة اهليئة املؤس ـ ـس ـ ــة)
واملعروف إن اهليئة املؤس ـ ـسـ ــة تسـ ــاهم فقط ابأللقاب العلمية والشـ ــهادات ،ومن مث جند إن نص املادة ()1
حيتاج اىل تفسري لغمويف املضمون وعدم دقة الصياغة القانونية
صـوص القانون قد اش ـ ـ ــرتطت يف "اجلمعيات العلمية والنقاابت املهنية" ان تكون اجلمعية أو
كما ان ن ـ ـ ـ
النقـابـة " ذات قـدرة مـاليـة على يئـة متطلبـات اجلـامعـة او الكليـة واالنفـاق عليهـا وجوزت االتفـاق مع الغري
على يئة املتطلبات مبا ال يتعاريف مع التشـ ـ ـ ـريعات الداخلية النافذة ،وان يضـ ـ ـ ــمن االتفاق حقوق أطراف
االتفاق ،على أن يتم حتديد املتطلبات كافة بتعليمات تصدرها الوزارة.
ويالحظ ان القانون بعد أن اشــرتط ،أن يكون التأســيس حلملة شــهادة الدكتورات أو املاجســتري وبدرجة
أس ــتاذ مس ــاعد ،عاد يف هذت الفقرة وتطلب املالءمة املالية فقط ،وكان األجدر ابملش ــرع أما أن يلتزم وجهة
نظر الدرجة العلمية او يسـ ـ ــمح حلملة شـ ـ ــهادة املاجسـ ـ ــتري او البكالوريوا ابلتأسـ ـ ــيس دون اشـ ـ ـرتاط اللقب
العلمي طاملا مل يش ــرتطه يف اجلمعيات أو النقاابت خاص ــة وأن القائمني على العمل يف تلك اهليئات وعلى
االعم االغلب ال ميتلكون أكثر من شهادة البكالوريوا.
وقــد جوز القــانون جمللس الوزراء بنــاءً على اقرتاح من الوزير وبعــد توصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة من جملس التعليم األهلي
صـوص عليهـا يف (البنـد أوال  /أ -ب) من املـادة
املوافقـة على منح اجلهـات األجنبيـة املنـاررة للجهـات املن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
( )4من هـ ــذا القـ ــانون واجلـ ــامعـ ــات األجنبيـ ــة ،إجـ ــازة خلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس جـ ــامعـ ــة او كليـ ــة أو معهـ ــد مع مراعـ ــاة
صـاصــات اليت حتتاجها عملية التنمية يف العراق ،على ان ال يقل عددهم عن العدد احملدد يف القانون
االخت ـ
ومبرتبة أستاذ مساعد يف األقل.
صـلحة العامة بتوفري فرص التعليم إال إن ما يؤخذ عليها
ونعتقد إن هذت املادة وإن كانت تتالءم مع امل ـ ـ
صـوص عليهــا يف البنــد (أوال  /أ-ب) من املــادة ( )4احلق يف
إلــا منحــت اجلهــات األجنبيــة املنــاررة املن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
التأس ـ ــيس ،وهذا االمر وإن كان مقبوالً ،إال إلا يف الش ـ ــطر األخري من (الفقرة اوالً البند ب) تطلبت فقط
أن يكون األجنحم مبرتبة أس ـ ـ ـ ـ ــتاذ مس ـ ـ ـ ـ ــاعد ومش ـ ـ ـ ـ ــهود له ابلكفاءة العلمية ،ومل تش ـ ـ ـ ـ ــرتط فيه أن يكون من
صـت على منح اجلامعات األجنبية
املتقاعدين او من غري املورفني ،خاصـ ـ ـ ــة وإن املادة ( )4املذكورة قد ن ـ ـ ـ ـ
أجازة خلسيس جامعة أو كلية أو معهد اهلي ،مما يدلل على إن اجلامعة األجنبية قد تكون جامعة حكومية
رمسية ،فتس ــتعني بكوادرها من التدريس ــني املورفني فض ــال عن اننا نتحفظ ،على منح اجلامعات األجنبية و
حق خلســيس جامعة أو كلية ،ذلك ان تلك اجلامعات هي مؤس ـســة فعالً وال حتتاج اىل خلســيس ،وكان من
املفرتيف ان يشار اىل حقها بفتح فروع للجامعات األجنبية يف العراق.
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صـوص القـانون اىل إنـه " يف حـالـة رفض طلـب التـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس من قبـل جملس الوزراء فلطـالـب
وذهبـت ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
التأسـ ـ ــيس حق التظلم لدى حمكمة القضـ ـ ــاء اإلداري خالل ( )30يوما من اتري رفض الطلب ونعتقد إن
هـذا النص ،معيـب من انحيـة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـصـيـاغـة الفنيـة الـدقيقـة ،ذلـك ان املعروف طبقـاً للقواعـد العـامـة يف القـانون
اإلداري ،ان التظلم يقدم اىل اجلهة اليت أصـ ـ ـ ـ ــدرت القرار املتظلم منه يف حني إن املادة املذكور ،قد جعلت
صـود "ابلتظلم" هنا ،هو الطعن يف قرار
التظلم أمام حمكمة القض ـ ـ ـ ـ ــاء اإلداري ( ،)3مما يدلل على إن املق ـ ـ ـ ـ ـ
جملس الوزراء أمـام حمكمـة القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اإلداري إذ إنـه وابلرجوع اىل قـانون املرافعـات املـدنيـة ،جنـد إنـه قـد حـدد
صـدرها احملاكم وفقاً لس ــلطتها الوالئية ،يف حني إن
صـدر يف األوامر الوالئية اليت ت ـ
التظلم يف القرارات اليت ت ـ
حمكمة القضاء اإلداري ختتص ابلطعون اليت يتم التظلم منها لدى اجلهة اليت أصدرت القرار.
صـود ابلتظلم املشـ ـ ـ ــار اليه ،إمنا هو رفع دعوى أمام حمكمة القضـ ـ ـ ــاء اإلداري وهي
ومن مث جند ان املق ـ ـ ـ ـ
صـياغة الفنية
دعوى اإللغاء خالفا ملا تطلبه القانون لرفع مثل هذت الدعوى ،وهو ما يعد معيبا من حيث ال ـ
القانونية الصحية.
صـوص القانون اىل إحالة الرتقيات العلمية ألعضــاء اهليئة التدريســية اىل جلنة الرتقيات العلمية
أشــارت ن ـ
يف اجلامعات احلكومية لغريف التوصية ابلرتقية لهيداً لرفعها اىل جملس اجلامعة.
وهذا النص متناقض لاما مع ما تتطلبه قواعد العدالة ،ذلك إن القانون قد أشــرتط يف رعســاء األقســام
ومعاوين العميد درجات والقاب علمية عالية ،وال جند ما يضـ ـ ــر يف تشـ ـ ــكيل جلنة الرتقيات العلمية من قبل
املذكورين ،إذ إلم ليس أقل خربة أو كفاءة أو نزاهة من الكوادر التدريسية احلكومية يف الكليات الرمسية.
وال جند ما يربر احالة تلك الرتقيات ،اىل جلان الرتقيات يف الكليات احلكومية ،فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال عن إن النص
قد إستثىن التدريسيني يف فروع اجلامعات العاملية وفضلهم على أبناء البلد.
كمـا ان التعليمـات ا ـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بقـانون التعليم العـال األهلي لعـام  2016يف املـادة ( )12منهـا أجـازت
خلس ـ ـ ـ ــيس اجلامعات أو الكليات وفتح فروع للجامعات وفقا ألحكام قانون االس ـ ـ ـ ــتثمار رقم ( )13لس ـ ـ ـ ــنة
 2006املعدل.
ومن ج ــانبن ــا نتحفظ على البن ــد أوال من امل ــادة ( )12من تل ــك التعليم ــات ،ذل ــك إل ــا أعط ــت احلق
بتملك األريف للمس ــتثمر األجنحم ،كما هو احلال عليه ابملس ــتثمر العراقي ،وهو أمر غري مقبول وال مس ــوغ
لوخذ به ،ونعتقد وطبقا للطابع الوطين والذي هو من أهم اهداف القانون ،أن يقتصر التمليك للمستثمر
العراقي دون األجنحم ،وال يقدح ذلك يف حقوق املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمر األجنحم وقد أعطى القانون للوزير احلق إبنذار
اجلـامعـة او الكليـة غري املرتبطـة ـامعـة او املعهـد إبزالـة املخـالفـة خالل ( )90يومـا من اتري التبليغ ابإلنـذار
وأعطات ص ــالحية تعليق القبول يف اجلامعة او الكلية او املعهد او القس ــم العلمي ملدة ال تتجاوز  3س ــنوات
عنـد خمـالفـة احكـام أي من احكـام هـذا القـانون ،ونعتقـد من جـانبنـا ان تلـك العقوبـة عـامـة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملـة ومن مث
يكون هلـا خلثري كبري ليس فقط على اجلـامعـة او الكليـة او املعهـد بـل على الطلبـة الـذين يرغبون يف التقـدي و
القبول مما يؤثر على مسـ ـ ــتقبلهم الدراسـ ـ ــي ونقرتح ان تكون العقوبة مبا ال يزيد عن سـ ـ ــنة واحدة فهي كافية
لردع املخالف كما الا قد ال تؤثر او تلحق الضــرر اال بنســبة قليلة ابلنســبة للطلبة الذين يرغبون يف التقدي
صـوصـ ـ ـ ـ ـ ــا كانت اكثر انسـ ـ ـ ـ ـ ــجاما مع العدالة حيث اعطى
ومل ختدمهم الظروف ومع ذلك جند إن هناك ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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صـالحية للوزير بغلق القســم او الفرع العلمي يف حالة عدم إزالة املخالفة ومل يعطيه صــالحية غلق الكلية،
ال ـ
اال انه مع ذلك علق هذا الغلق إبشـ ـ ـرتاط ان يكون هناك فرق جسـ ـ ــيم للشـ ـ ــروط املطلوبة ونعتقد ان معيار
صـي وغري موضــوعي ذلك معرفة كون ذلك ا رق يعد جســيما من عدمه امنا
ا رق اجلســيم هو معيار شــخ ـ
يعتمد على نوع اجلامعة او الكلية او املعهد او القسم ومن غري املمكن حتديدت لكل اجلامعات او الكليات
صـود ان يكون فيها ذلك ا رق .وابلنظر
على الس ـواء ،فض ــال عن عدم حتديد املش ــرع ما هي الش ــروط املق ـ
اىل هذت الفقرة مع الا قد اختذت عقوبة الغرامة رادعا للحد من القبول خارج خطة القبول احملددة من قبل
الوزارة اال الا قد غالت يف مضاعفة تلك الغرامة مبا ال ينسجم مع اهداف القانون العلمية والرتبوية ،فضال
عن ان مضـ ــاعفة الغرامة قد جاء عشـ ـوائيا مسـ ــتندا اىل نسـ ــبة خلثري املخالفة على العملية التعليمية ،يف حني
صـعوبة بل يكاد يكون مش ـ ـ ـ ـ ــواب ابلغمويف التام ،وذلك ان
ان معرفة نس ـ ـ ـ ـ ــبة خلثري املخالفة امر يف غاية ال ـ ـ ـ ـ ـ
العملية التعليمية ال تتأثر ذت الكيفية اال اذا ت االعتماد على أس ـ ـ ـ ـ ــاتذة من التدريس ـ ـ ـ ـ ــيني غري اكفاء وغري
صـورة ص ــحيحة فض ــال عن خرق املناهج التعليمية بطريقة غري قانونية،
قادرين على إدارة العملية التعليمية ب ـ
وهـذا االمر غري ممكن ألن الكليـة او اجلـامعـة يف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنهـار تلقـائيـا دون احلـاجـة للنص عليهـا نتيجـة لعزوف
الطلبة على ارتيادها والتسجيل فيها.
صـفية التزاما ا وديولا
صـوص القانون اىل إنه ،تؤول أموال الكلية املنقولة وغري املنقولة بعد ت ـ ـ
وذهبت ن ـ ـ
اىل اجلهة املؤس ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــة ،قول من غري املمكن القبول به على إطالقه ،ذلك إن اهليئة املؤس ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــة يف االعم
االغلــب ،مل تكن هي اجلهــة املــالكــة لتكــل األموال ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء كــانــت املنقولــة وغري املنقولــة ،وقــد أكــدت
التعليمات ا اصـ ـ ـ ـ ـ ــة بقانون التعليم العال األهلي لعام  2016يف املادة ( )5الفقرة "اثنيا" النه "إذا كانت
صـوص عليها يف القانون ،جيوز أن يكون
جهة التأســيس مجعية علمية أو نقابية مهنية مســتوفية للشــروط املن ـ
سـ ـ ـ ــند ملكية األريف إبمسها أو ابسـ ـ ـ ــم من تعاقدت معه من املسـ ـ ـ ــتثمرين العراقيني ،على أن يذكر ذلك يف
العقد املربم بينهم ،وتلتزم اجلهة املذكورة ابعالم الوزارة الي تغيري ،يطرا على سـ ــند امللكية ،ليتم إمهاهلا ()6
أشهر ملعاجلة املوضوع ...لذا نعتقد الن هذا النص غري دقيق من الناحية القانونية الصحيحة.
وهو االمر الـذي ينطبق على امـا الفقرة " اثلثـاً " واملتعلقـة حبـل اجلـامعـة أو الكليـة أو املعهـد لنفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـا،
بعــد إنتهــاء خترج آخر دفعــة من طلبتهــا مبوافقــة جملس التعليم العــال األهلي .الفقرة اثنيــا من املــادة ()40
اليت أشـ ــارت اىل مسـ ــالة معاجلة غلق القسـ ــم او الفرع العلمي ،فهذا االمر وإن كان مقبوالً ،ومنسـ ــجما مع
املبـادئ والقواعـد العـامـة يف القـانون ،إال إننـا نعتقـد ابنـه جيـب أن تقرتن موافقـة جملس التعليم العـال األهلي
مبصادقة الوزير.
المصادر
أوالً :الكتب والبحوث

 -1ابرهيم خليل العالف ،دراسـ ــة لوضـ ــع التعليم اجلامعي األهلي يف العراق حىت عام  ،2000حبث مركز
الدراسات اإلقليمية ،جامعة املوصل.2005 ،
569

العدد27 :

-2
-3
-4
-5

-1
-2
-3
-4

د .عبـدالرحيم مراد ،اربـة جملس التعليم العـال األهلي  -العراق  -الواقع واملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبـل  -نـدوة التعليم
العال األهلي يف عامل متغري ،الواقع واملستقبل ،بريوت.2009 /7 /23-22 ،
د .حممـد طـاقـة اربـة جملس التعليم العـال األهلي -العراق -الواقع واملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبـل -نـدوة التعليم العـال
األهلي يف عامل متغري ،الواقع واملستقبل ،بريوت.2009 /7 /23-22 ،
د .حممــد طـاقـة و د .راويـة عبــد الرحيم ،فلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفــة التعليم األهلي يف العراق ،حبـث ،جملــة كليــة بغــداد
للعلوم االقتصادية اجلامعة ،العدد الثاين ،كانون الثاين.2000 ،
صـعب عبد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،التعليم العال األهلي اربة وآفاق ،حبث مقدم اىل املؤلر العلمي
د .حممد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الس ـ ـ ــنوي الثاين حول التعليم العال األهلي يف العراق ،تش ـ ـ ـرين الثاين ،كلية احلدابء ،جامعة املوص ـ ـ ــل،
.1999
ثانياً :القوانني والتعليمات

قانون اجلامعات االهلية رقم  13لسنة .1999
قانون االستثمار رقم  13لسنة .2006
قانون جملس شورى الدولة رقم  17لسنة .2013
التعليمات ا اصة بقانون التعليم العال األهلي رقم  25لسنة .2016

570

قسم
االنكليزي

Ahlulbait Jurnal

Bibliography
Albee, Edward. Who is Afraid of Virginia Woolf?. New York: McClleland,
1962.
The Zoo Story in 20th. Century Drama. Edited by Ruby Cohn and Bernard
Dukore, New York: Random House, 1966.
Amacher, Richard E. Edward Albee. New York: Twayne Publishers, Inc.,
1969.
Esslin, Martin, The Theater of the Absurd. London: Cox and Wayman Ltd.,
1974.
Hayman, Ronald. Contemporary Playwrights: Edward Albee. London,
Heineman Educational Books Ltd., 1971.
The Holy Bible: The Authorized King James Version. Ashland: Landoll, 1994.
Liu, Cecilia, “Modern and Contemporary U.S. Drama: Albee: Who’s Afraid of
Virginia Woolf? 5 Nov., 2002. File: //A: / Albee Who’s Afraid of Virginia Woolf?.
htm., 5 Feb. 2003.
Paolucci, Anne. From Tension to Tonic: The Plays of Edward Albee. London:
Feffer and Simons, 1972.
Porter, Thomas E. Myth and Modern American Drama. Detriot: Wayne State
University Press, 1969.
Shaw, G. B. The Dvil’s Disciple. London: Longmans, 1966.
Smith, Geoff Cowper, “The War of the Women”, 9Sept. file:\\A:\S2\Classic
Who’s Afraid of Virginia Woolf? htm. 5 Feb. 2003.

20

No: 27
platted a crown of thorns, they put it upon his head, and a reed in his right hand:
and they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of the
Jews.”56 The crown of thorns is a symbol of pain and suffering. On this ground,
the child’s death suggests “a new beginning, a kind of salvation in truth. His
sacrifice should be the gift of love.”57 His death gives life to their marriage and
helps them to rebuild their marital life upon new bases of love and mutual need.
We learn that Nick fails to make love to Martha. His failure breaks the false
images of both Martha as the “Earth Mother”58 and Nick as the virile man. This,
like the death of the illusory son, has good results on Martha and George’s
relationship. It paves the way for brining George and Martha finally together.
Martha confesses that George is the sole man in her life who has ever made
her happy. She tells Nick that:

George who is good to me, and whom I revile; who
understands me, and whom I push off; who can make
me laugh, and I choke it back in my throat; who can
hold me, at night, so that it’s warm… who keeps
learning the games we play as quickly as I can
change the rules; who can make me happy and I
don’t whish to be happy.59
The events of the night help George and Martha to discover what is inside
them- the fear from reality. Amachair states that we can “see in [George and
Martha] something of the whole general problem of humanity suffering from
forces beyond its control, forces which lie inside us as well as outside us.”60
At the end, George sings “Who is Afraid of Virginia Woolf?” to encourage
Martha to live without the phoniness they used to. Martha admits that she is
afraid of Virginia woolf- afraid to face the future without the fiction of the son.
Concerning Nick and Honey, they witness the transformation that takes place
in George and Martha’s lives. This might help them to transform their own lives.
When Honey listens to Martha’s account of the childhood of the illusory child,
she says that she wants a child. Martha’s account stimulates the feeling of
motherhood inside Honey. This indicates that Honey and Nick have hope for
better future.

56
57
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ST. Mathew, 27, 29 in The Holy Bible, p. 17.
Paolucci, p. 60.
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is going on around her and her willful abortion. She is not mature enough to
bear the responsibility of being a mother. When she discovers that Nick reveals
the secrets of their personal lives to George, she reverts to the child’s role. She
“rolled up like a fetus, sucking… her thumb”48 on the cool floor of the bathroom.
She finds in the foetal position an escape from the bitter realities of her marriage.
It is impossible for persons like the two couples to be good parents. The only
hope for them is to behave like grown- up persons who can face the bitter reality
of life without the help of outside factors or illusion. George, the most rational of
the four, realizes this fact and decides to announce the death of the illusory
child. George considers the child a demon to be exorcised. To Martha, the
illusory child is

the symbol of potency and virility, the imaginative
embodiment of all the masculine roles idealized and
idolized. He is the perfect lover, the perfect son and
husband, …[and] the creature of all her hopes.49
Martha gives a long and sentimental account of the child’s birth and
childhood. She describes her boy walking “evenly between us… a hand out to
each of us for what we could offer by way of support, affection, teaching [and]
even love.”50
The child might be a Christ- like figure. In the play, there are many interesting
analogies connect the child with Christ. Martha, for example, identifies the child
with the lamb. She calls him a lamb and says that his hair becomes fleece in
the sun.51 The lamb is one of the symbols of Christ. According to the Gospel,
“John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which
taketh away the sin of the world.”52 Like Christ and the lamb, the illusory child is
a symbol of innocence and sacrifice.53
The child is Martha’s hope and her way of getting psychological relief.
According to her, his birth is easy, but his life is uneasy because he bears
the burden of his parent’s mistakes. There are also several hints to Virgin Mary.
Martha refers many times to “my child [instead of] our child.”54 She also says
that George is not sure that the child is his own son. In his account of the child’s
death, George mentions a tree against which the boy meets his death and the
porcupine which he tries to avoid. The porcupine is “like the crown of thorns in
the story of Christ.”55 In the Gospel, St. Mathew states that “when they had
49
50
51
52

Paolucci, p. 56.
Who is Afraid?, p. 221.
Paolucci, p. 59.
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It is also noticeable that the characters’ relationships with their parents have
negative influences on their lives. Martha’s morbid attachment to her father
hinders happiness with her husband. Albee also hints that George does not
have happy childhood. George relates the story of his young friend who goes
mad from the guilt of killing his parents in separate accidents. But, Martha has
a different account of this story. She tells her guests that the story of the boy is
the plot of an autobiographical novel by George who. does not publish it
because of his father- in- law’s objection to it.
We do not know whether the boy in the story is George or not. Richard
Amachair thinks that if the boy in the story is not George, Albee may use the
story to help us to understand George who is also suffering from psychological
problems. A second possibility is that George is so confused about the boundary
between illusion and reality. He identifies himself with the boy and that leads
him to think that he is the boy when, in fact, he is not.47
A third possibility is that the story is like the imaginary son. Hence, it is one
of the varieties of fun and games through which the audience is introduced to
he psychological state of the characters. Nonetheless, this story shows that
Albee believes that the amount of the power that the parents have over their
children might affect their lives negatively. This indicates that George’s unhappy
childhood shapes his personality as an indecisive individual who resigns to the
pressures and values of his society, in spite of the fact that he is not satisfied
with this society. Although, he is distressed at the amount of power Martha’s
father has over their lives, he surrenders to the old man’s wishes and does not
publish the novel he has written. It means that he submits to Martha’s father’s
money, power and position. The novel could be the symbol of George’s
creativity that is crushed by the materialism of society.
Honey is an extreme example of the child- like adult. She fails to understand
the conflict between George and Martha. She does not notice that Martha flirts
with Nick to tease George. Concerning her physique, she is described as “a
mousy little type without any hips, or anything.”48 This description associates
her with the ideas of infertility and sexlessness. She tells George and Martha
that she cannot have a child. Later, in her drunken stupor, she reveals to George
that she fears the physical labor connected with childbirth. George realizes that
she has been aborting and accuses her of being a secret murderer. George
tries to tell her that her husband and Martha go to the kitchen to make love, but
she refuses to understand that. According to all of these points, Honey keeps
her child- like looks through her naive behaviours, her failure to understand what
47
48
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subject of history. The new men will not be interested in reflecting on the
experiences of culture and races which have been George’s life’s study.
Another implied suggestion is that George, being unable to master science
like biology, tries to convince himself that this science is destructive. He tries to
assert the nobility of the subject of history in comparison to a science like
biology. Hence, his negative attitude towards biology is the result of his living in
a competitive society, Cecilia Liu states that “in the 1950’s and early 1960’s,
many social scientists argued that the professional competitiveness that men
felt was very destructive.”44
The scientific progress is encountered by religious decline. The second act
of the play is entitled ‘Walpurgisnacht.’ This German word refers to the night
before May Day when witches are supposed to meet together and create havoc.
Walpurgisnacht is a pagan myth. Albee uses it to show the breakdown of
modern civilization and the collapse of spiritual and family values in the modern
age.45Indeed, religion does not have influence on the characters’ lives. Martha,
for example, is far away from religion. The decline of religion is mainly
represented by Honey’s father who gets his money from robbing the church.
Martha and Honey’s father adopt crooked ways to latch onto money. Both of
them occupy influential positions in their society. They are supposed to provide
the younger generation with moral guidance. Instead, they present bad models
to be followed. It is through those two men Albee attacks the religious and
educative institutions. They give up their Nobel duties- one as a man of
knowledge and the other as a man of religion for the sake of money because
money is the secret of their power and success. Their money and prestige lead,
in great part, to their daughters’ marriages.
The two couples are dependent on those two men’s wealth. Thus, they are
represented as child- like persons who lack the sense of independence. The
fact that the title of the play comes from children’s song is significant. The song
ties together

the themes of childhood and parenthood, [and]
reality versus fantasy, …The couples in this play do
not have any children and remain tied to their
parents, Martha and George rely on Martha’s father
for his position and his paycheck Honey and Nick
rely upon Honey’s father for the money that the left
them.46
44
45
46

Liu, Internet.
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home. George also says that Martha’s father is a crooked man who is rich
because he steals from the university.
It seems that George is an intellectual man who faces difficulties in living in
such materialistic community. There is conflict between his intellectual nature
and the demands of his environment. Ronald Hayman suggests that George’s
inability to occupy the position of the head of the history department is “partly a
failure and partly a choice.”42 In point of fact, a person’s failure to rise as a high
ranking administrator does not necessarily mean that he is a failure. But,
George lives in a competitive world where everybody wants to succeed in any
possible way. George feels that Martha and her father push him to be a success,
but he does not want to be involved in such competitions. At the same time,
George wants to satisfy Martha because he really loves her. He wishes that he
could achieve professional success to be a source of pride to Martha. That is
why he feels jealous of Nick who wins Marth’s admiration.
According to George, biology, as typified by Nick, is a destructive science
that might lead to the end of civilization. He describes Nick as a conspirator
working on a system to control genetic variation and trying to create a race of
people who do not have mental or physical defects. George thinks that the
removal of human imperfections and imbalances will be at the expense of
variety, liberty, creativity and individuality. All people will be alike and life will be
mechanistic. George sees the growth of science as progress towards sterility.
This indicates that George does not trust the future of science. He accuses Nick
of being the one who is going to

make all that trouble, making everyone the same,
rearranging the chromosomes [sic]. … All
imbalances will be corrected … [This] will assure
the sterility of the imperfect… the ugly, the stupid...
the … unfit… with this, we will have, in time, a race
of glorious men. … We will not have much music,
much painting. … Culture and races will eventually
vanish… the ants will take over the world.43
One of the reasons of George’s distaste for genetic engineering results from
his jealousy of Nick. Another possible reason is that George does not want the
biologists to create a breed of perfect men because their perfection might
intensify his sense of imperfection and hence increases his spiritual aliment.
Besides, the creation of such generation will lead to the negligence of the

42
43
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You take the trouble to construct a civilization … to
build a society, based on the principles of … you
endeavor to make communicable sense out of natural
order morality out of unnatural disorder of man’s
mind… you make government and art, and realize
that they are, must be, both the same…you bring
things to the saddest of all points… where there is
something to lose.39
George is Albee’s mouthpiece in this play. He is more intellectual than the
other characters and a good observer of the defects of his society. He is aware
that social conventions and euphemistic language serve as masks behind which
persons like Nick and Martha hide their real personalities. George enjoys
exposing Martha’s real character to the guests. Before Nick and Honey’s arrival,
George and Martha are involved in quarrel. Just as Martha utters obscene
words at the top of her voice, George intentionally opens the door to Nick and
Honey who receive Martha’s obscenity. In the stage directions, Albee indicates
that George is really satisfied at having Martha’s explosion overheard. However,
during the party and under the influence of alchohol, Nick and Martha use dirty
language openly. When Honey expresses her wish to powder her nose, Martha
responds that she will show Honey the house. Honey and Martha avoid the
reality that Honey wants to go to the toilet because she has drunk a lot. George
says “Martha, won’t you show her where we keep the… euphemism?”40 George
uses the word ‘euphemism’ to make fun of their efforts to hide the simplest facts
about their lives and their attempts to create false images about themselves.
Thus, the barrenness of their lives is an outcome of their immorality, selfdeception and superficial nature.
Nevertheless, George is also involved in creating illusions. After all, he is a
part of the community of New Carthage. In this community everybody
participates in establishing a play world of illusions and games whose rules
shape their lives. This does not prevent George from showing his dissatisfaction
with his life and the persons around him. He expresses his opinions frankly
about Martha’s father whom everybody praises. George describes his father-inlaw as a white mouse with beady little red eyes and a great shock of white hair.
He tells Nick that “if you happen to be teaching at a university, there are easier
things than being married to the daughter of the president of that university.”41
It is true that Martha’s father supports George’s position in the university, but
his dominance over his personal life deprives George from his position in his
39
40
41
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Sometimes, George uses the song to stop Martha from revealing truth about
himself or to tease her hiding from the truth behind an affair with Nick.
Concerning Nick and Honey, their sterility is by Honey’s deliberate choice.
She does not want to be a mother because she is afraid of the pain of childbirth.
Their sterility is the offspring of Honey’s selfishness and Nick’s lust for power,
success and money. We know that Honey tricks Nick into marriage by telling
him that she is pregnant. Then, it turns to be a false, hysterical pregnancy. Nick
admits that he marries her because she has inherited a fortune from her father.
Nick is a true representative of a community in which money has become the
ultimate touchstone of all other values including love, religion and marriage.
In Who is Afraid of Virginia Woolf?, marriage is a matter of expediency. It is
the occasion of vivid antagonism, a highway to success and an opportunity for
sexual fun and games.”35 Nick is unfaithful to Honey, especially in the interest
of his professional success and “his relationship with Honey is an excellent
barometer of his relationship with the rest of the world.”36
He admits that he is ready to make affairs with “a few pertinent wives”37 on
campus whose influence might serve his ambition and help him to establish
himself in Carthage.
Being the daughter of the president of the university, Martha is “the biggest
goose in gangle,”38 as Nick describes her.
The events of the night and Nick’s conversation with George help the
audience to explore Nick’s real personality. At the beginning of the play, Nick
behaves politely in the face of George’s unwelcoming reception and Honey’s
embarrassing behaviours. He gives the impression that he is a promising young
man who is modest about his achievements in athleticism and in his profession.
He tells George that he does not want to be involved in George and Martha’s
marital problems. As a matter of fact, he wants to keep a safe distance between
him and the others to avoid the exposition of his real character. It is revealed
that he is an opportunist who is ready to use cheap means to achieve his goals.
The audience is introduced to two kinds of sterility physical sterility like that of
George and moral one like that of Nick. George warns Nick about the danger of
climbing the social ladder by adultery, but Nick does not listen to George’s
advice. In one of his longest speeches in the play, George laments the fact that
after trying to construct a noble civilization out of mankind, all of the structures
will definitely crumble in the hands of others, that is, the Nicks:
35
36
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through the games strengthen the troubles of marriage, namely, jealousy, pride,
anger, hatred, bestiality, frustration, defeat and despair29 and make them creep
into the core of their marriage.
George and Martha are unable to face their sterile reality, therefore, they
create an imaginary child to provide them with a common meeting ground. The
illusory child and the games provide George and Martha with the refuge they
“take when the unreality of the world weighs too heavy on… [their] tiny heads.”30
They agree that they should not reveal the secret of the fantasy child that
they could never have. But, Martha breaks their agreement and tells Honey
about the child. This shows that Martha is eager to tell everybody that she is a
mother. She forces George to support this illusion.
George and Martha use Nick and Honey as means for expressing their own
sides of their mutual story. Each tries to represent himself/herself as a good
parent and blames the other for the son’s sickness. George accuses Martha of
behaving immorally with their son. Martha claims that George is the source of
their son’s unhappiness. Albee seems to hint that even if they have had a son,
he would not have been happy. Besides, each one of them has a different
account about the ease of birth and the child’s colour of the eyes. While Martha
claims that “it was an easy birth…. [George alleges that Martha] labored.”31
Whereas George says that their child “has blue eyes…. [Martha insists that] he
has the loveliest green eyes.”32 Thus, a real child is supposed to bring his
parents together, but the dream of one that they have created is tearing them
apart. In fact, even a real child can not bring his parents together, unless their
relationship is based on respect and understanding.
George and Martha have escapist characters. They drink heavily to forget
their problems. Alcohol is one of the means that are used by them to avoid
sincere communication because it will lead to the revelation of the truth about
themselves. They want to escape from the world of truth to a world of illusions.
This is also asserted by the title of the play, Who is Afraid of Virginia Woolf?.
The title comes from changing the words of the children’s song, “Who is Afraid
of the Big Bad Wolf?” Which comes up as a joke in Martha’s father’s party. The
change of ‘the big bad wolf’ to ‘Virgina Woolf’ is important.33 In her writing,
“Virginia Woolf attempts to reveal the truth of human experience, emotions and
thought: all of the things that the couples in this play try to cover up.”34 The
couples sing the song together to make fun of their own fear of the truth.
29
30
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Her suggestion implies that she feels that George is sexually impotent in
comparison to the younger Nick. Furthermore, she thinks that it is good for Nick
to be in the biology department. Biology has physical and sexual contents that
appeal to her. This indicate that she considers Nick “an object of sexual
desire.”22 Martha, like the rest of the university staff, seeks immoral adventures.
George tells Nick that “musical beds is the faculty sport around here.”23 Clearly,
the atmosphere of New Carthage lacks the moral restraints that might prevent
a discontented wife like Martha from restoring to immoral behaviour.
It is noticeable that the moral decadence of the town is suggested by its
name. New Carthage is an ironic comment on the comparison between the
American and the Roman civilizations. The inhabitants of the American New
Charthage, like those of Roman Carthago, are in process of destroying
themselves from within. The enemies of the town are its occupants.24
The two sterile couples are samples of the sterile community of New
Carthage. In its turn, New Carthage is a paradigm of America. Albee presents
childlessness as an outcome of emotional, moral and spiritual sterility both in
the two couples’ lives as individuals and in society as a whole. Sterility also
indicates the break- down of real communication between husband and wife.
The theme of the lack of communication among individuals is tackled by Albee
in many of his plays. Jerry, the protagonist of The Zoo Story, says “we neither
love nor hurt because we do not try to reach each other.”25 George and Martha
can not reach each other through love because the materialism and false values
of New Carthage make it impossible for love to be a source of communion.
Thus, their love is turned into destructive, sado-masochistic relationship. They
try to reach each other through hurting each other. Their love takes the shape
of hatred. Albee “seems to indicate that love can quickly transform into hatred.”26
This echoes Anderson in Shaw’s The Devil Disciple who says that it is surprising
“to find how like hate is to love.”27 Both George and Martha are interested in
continuing their love–hate relationship, the fun and games of their “exercising
[and their] walking what’s left of … [their ] wits,”28 as George describes their
quarrel. The reason why they connect to each other by these games is that they
are afraid to communicate in a sincere way. They hide their true emotions and
do not admit that they need each other. Their attempts to reach each other
22
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feelings of sexual desire or fondness, but more so of
an underlying need for their [husbands’]
companions. … support… and to be someone they
can direct their energy towards. They would be left
with little without their Men.17
Accordingly, Albee represents a deformed kind of love in Who is Afraid of
Virginia Woolf?. Martha’s love for George is coated with disrespect. Disrespect
makes love lose its meaning. Martha blames George for her disappointment, in
their marriage. She neglects the fact that husband and wife should share half
the responsibility of making their marriage a successful one. For that reason
she decides to put George into an “inferno of emotional torture.”18 She turns
their marriage into a battle. One of Marth’s weapons in her emotional combat
against George is humiliation. She stamps him with the stigma of failure and
puts his points of weakness under the microscope. She presents him to the
guests as a failure as a husband and as a professional man. When Nick and
Honey arrive, they find themselves in the middle of warzone where George and
Martha exchange insults without trying to moderate their behaviours and be civil
around their company. Martha uses Nick to arouse George’s jealousy. She
describes him as the good looking blonde man. Evidently, she finds him more
attractive than her husband whom she deems an unfruitful person. She also
changes her clothes into something more attractive. Something she rarely does
according to George. That is to say she “is not changing for … [George]. Martha
hasn’t change for … [him] in years.”19 She flatters Nick for his success in
receiving his master’s degree at an early age and shows her admiration of his
abilities as a quarterback and a boxer. She develops this admiration of
athleticism into flattery of his “pretty good body.”20 On the other hand, she tells
of how twenty years ago, her father has attempted a physical fitness prgramme
for his faculty and asked George to put on the gloves with him. George has
refused, but Martha has sneaked up behind him and knocked him down. This
story shows George in a sarcastic light. Hence, Martha destroys George
emotionally to keep her power over him. Her cruelty is so strong and
overwhelming that pushes George to joke about killing her. He pretends that he
wants to kill her with a gun that appears to be a fake one.
As Nick leaves the room, Honey asks him not to bring guns with him. Martha
intrudes in the conversation suggesting that Nick does not need any “fake…
gun”21.
17
18
19
20
21
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Pretty fond of me, too… Daddy built this college…
He built it up form what it was. It’s his whole life.
He is the college… [and] the college is him. You
know what the endowment was… and what is
now?11
Martha tries to make George another copy of her father. She does not aspire
to lose her prestige in the college. She wants her title to be changed from the
daughter of the college’s president to the wife of the college’s president. Martha
cannot achieve professional success by herself, therefore she wants George to
achieve it for her. But, George falls short of her expectations. George does not
meet the minimum standards for a husband that are set by society. Thomas E.
Proter demonstrates that “the conventional image demands that the husband
be [a] breadwinner… [and] a practical man of affairs.”12 As a result, Martha pays
George no respect and is convinced that her father is superior to him. Martha
invites Honey and Nick to join them in a party without informing George. She
does so because her father tells her that they should be nice to the newly
appointed teacher and his wife. Martha always springs things on George. This
shows the dominance of her father over their lives. It also indicates that George
lives in his house as a figurehead. Throughout the play, Martha tries to show
Honey and Nick the huge gap between her father and George. She tells them
that her father “knows how to run things.”13
Commenting on George’s failure at his job, she says “he didn’t have any…
personality, you know what I mean? Which was disappointing to Daddy, as you
can imagine. So, here I am stuck with this flop.”14 Martha feels that George has
abandoned his responsibility as the dominant figure in the household. In
consequence to that, she believes that her family will collapse without her strict
and overweening rule. Therefore, she endlessly battles with her husband in
order to maintain control and the upper hand in the leadership of her family.15
Thus, Martha is “unpleasant parody of the independent and aggressive
American female.”16 The image of the dominant assertive wife is a recurred
image in Albee’s plays. Commenting on this image, Geof Cowper –Smith states
that:

As hateful, and vengeful these women act though,
they really do have a strange kind of “love” for their
men. Albee portrays this love not so much as intense
11
12

Ibid., pp. 77- 78.
- Thomas E. Porter, Myth and Modern American Drama (Detroit: Wayne State
University
Press, 1969), p. 229.
13
- Who is Afraid?, p. 27
14
- Ibid. p. 85.
15
- Cowper Smith, Internet.
16
- Porter, 229.
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who has been married for over twenty years to Martha, the daughter of the
college’s president. One night, George and Martha receive Nick and Honey, a
biology professor and his wife, in their house. The two couples stay up drinking
after a party given by the president of university to the teaching staff. It is through
the events of the night the play moves towards exposing the black and fearful
realities underlying both marriages. Albee uses “each married couple to
catalyse the relationship of the other.”7
That is to say, each married couple acts as a sort of touchstone to the other.
Before the night is over, there are self-revelations for all the characters. These
revelations bring to light their inability to arrange their “private… [lives] so as to
inhibit … [their] self –destructive compulsions.”8
George and Martha are the characters whose marriage is the main subject
of the play. In common with Nick and Honey, their marriage is built upon
debilitated foundations that are about to crack and lead to the destruction of
their marriage. Their comfortable house with door chimes, portable bar and a
permanent supply of liquor on hand is, in fact, the residence of frustrated
husband and wife. Martha describes the living room as a “dump.”9 It seems that
her dissatisfaction with her marriage influences her opinion about everything
around her.
We learn that Martha marries George because she and her father see in him
a successor to the presidential chair, but George proves to be inadequate for
the role she and her father have planned for him. George informs Nick about
his failure in this respect, saying that “I did run the History Department, for four
years during the war, but that was because everybody was away. Then …
everybody came back.”10 It is evident that only the absence of the others due to
the war gives George the chance to be the head of the history department. He
loses this position after their coming back because he lacks efficiency. Hence,
it is impossible for a man who fails to run a department to run a university. It is
worth mentioning that Martha is closely attached to her father and admires his
professional success. Talking affectionately about her relationship with her
father, she says:

Mommy died early, see, and I sort of grew up with
Daddy… I admired that guy I worshipped him. I
absolutely worshipped him. I still do. And he was
7

- Ronald Hayman, Contemporary Playwrights: Edward Albee (London: Heinemann
Educational
Books Ltd., 1971), p. 30.
8
- Howard Taubman, “Who’s Afraid of Virginia Woolf?: Dramatist’s First Play on
Broadway Opens” in On Stage: Selected Theatre Reviews from the New York Times
1920- 1970, eds., Bernard Beckerman and Howard Siegman (New York: The New York
Time
Company, 1973), p. 447.
9
Edward
Albee, Who is Afraid of Virginia Woolf? (New York: McClelland, 1962), p. 3.
10
- Who is Afraid?, p. 38.
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Introduction
After the Second World War, a feeling of deep disillusionment and loss in the
meaning of life has been characteristic of countries like France and Britain. In
the United States, there has been no corresponding feeling. The American
dream of good life is still very powerful and the belief in progress that
characterized Europe in the nineteenth century is maintained into the middle of
the twentieth century in America.2
In America, during the 1950’s, the importance of a happy family is
emphasized by both politicians and popular culture. Many Americans measure
happiness and success by having one’s own house, car, wife and kids.
According to these measures, the 1950’s is a stable, productive time for the
United States of America. Yet, these measures often cover real problems which
will eventually emerge in many communities.
It is this truth beneath the phony exterior that Edward Albee tries to reveal in
his plays.3 He describes his works as:

An examination of the American scene, an attack on
the substitution of artificial for real values in our
society, a condemnation of complacency, cruelty,
and emasculation and vacuity, a stand against the
fiction that everything in this slipping land of ours is
peachy-keen.4
Albee attacks the very foundations of American optimism and the false
standards of the American society like physical fitness, progress and faith in the
national mission. He also probes deeply the sentimental ideals of family life to
prove their fakery.5 Thus, many of his plays are overrun with unhappy families
whose members are “devouring mothers, castrating wives, and remote
husbands.”6 Therefore, Albee’s concept of marriage is no more than domestic
warfare.

Sterility in Edward Albee's Who is Afraid of Virginia
Woolf?
Who is Afraid of Virginia Woolf? is concerned with two couples, George,
Martha, Nick and Honey. The events of the play take place in a small New
England College. The scene is the living room of George, a history professor,
2
3

Martin Esslin, The Theatre of the Absurd (London:Penguin Books, 1968), p. 311.
- Cecilia Liu, “Modern and Contemporary U. S. Drama: Albee: Who’s Afraid of Virginia
Woolf?”,
5 Nov. 2002 (file:// A:\ Albee Who’s Afraid of Virginia Woolf? htm.), 5 Feb. 2003.
4
- Ibid.
5
- Esslin, p. 312.
6
- Geoff Cowper Smith, “The War of the Women”, 9 Sept. 2002. (file: \\ A: \ S2\ Who’s
Afraid of Virginia Woolf? htm.) 5 Feb. 2003.
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العقم في مسرحية من يخاف من فيرجينيا ووف؟ ألدورد البي

Sterility in Edward Albee's Who is Afraid of Virginia
Woolf?
Israa Jalal Jawad, PhD

)1(

اسراء جالل جواد.د

المستخلص
ق لق ن قم ا ن ي ف ال ل
تعاجل هذه الدراسة ة ةةي مة ة ةةمن ي ي يا ي ألل ا
. تب املممن ي ان والهي احل ي قد سافدت ال ل فمى ب اء ز اله فمى اساس لديد.مهي

Abstract
The present study deals with Edward Albee’s Who is Afraid of Virginia Woolf?
where sterile reality creates an illusory child. It shows confrontation with reality
that helps the characters to rebuild their marriage on a new basis.

 لا عي بغداد/ كم ي االداب-1
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Editorial’s word
Digital learning
Internet , though detrimental to the young generation it is , has entered the
people's lives beyond imagination. With the spread of corona virus , the uses of
the internet have become multiple , from intercommunication , information
exchange , to the digital assemblies which replaced the café mates , the
commercial exchange of goods , and finally to the digital learning. In digital
learning , the student's bedroom has converted into a classroom and an
auditorium ; the phone , laptop and the tablet have become a teacher answering
any question , giving solutions to the most challenging mathematical problems
, and diagnosing the reasons of the pains , and prescribing the medications ; it
is not only answering the questions , but also making tests with high trust ;
therefore you are honest to what read and benefited from.
With the emergence of corona virus, the internet has changed into
something different. After being a tool for fun and leisure time, a way for the
corruption and youth's depravit , and a means for the crimes and terrorism ,
internet has become a place for every student and pupil seeking success in their
career.
Through the shift in the world of internet, we have realized what
advantages this unseen by naked eye creature it has , and how much the human
being can make use of it. Until shortly , if some people used to curse the internet
because it brought the crime, terror , killing and destruction , a lot of them , now
, would ask the mercy for the father founders who invented this striking creature
whose identity has not been exactly discovered , but they have become bound
thereto at home , office , street , car and even on plane board in a way they
cannot dispense away with laptop and cell phone. Internet has new dimensions
and its relation to the humans gives a promising future for the entire humankind.
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